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NHO i Brussel:

Tilgang til EUs 
indre marked 
gjennom
EØS avtalen

Endres ikke av 
brexit

75% av norsk 
export til EU
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• 31 (30 )land -28(27) i EU, 3 i Efta

• 25 millioner bedrifter

• 500 (440) millioner mennesker

• Fri bevegelse av varer, tjenester, 
mennesker og kapital

• Felles regler og overvåkning
• Europadomstol/Eftadomstol
• ESA/Kommisjonen

• Forutsigbarhet

• Rettssikkerhet

• Dynamisk avtale

• Ikke tollunion



Status i brexit -
forhandlingene

Exit:
29.3.2019 
12.4.2019
22.5.2019
……
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UK/EU:

• Enighet om skilsmisseavtalen 

• Enighet om overgangsperiode ut 2020

• UK en del av det indre markedet og tollunionen 

uten stemmerett

• Back-stop/Nord-Irland; tollunion/regulatorisk likhet 

på enkelte felt

• Politisk enighet om ambisjonene for en fremtidig 

avtale

Underhuset:

• Har stemt ned avtalen tre ganger 

• Parlamentet har ikke klart å finne flertall for 

alternativ løsning annet enn utsettelse 

• Trekke tilbake art 50, 

• Nyvalg, 

• Canada+, Norway+ , Single Marked 2.0

• Ny folkeavstemning?

• EU endrer ikke avtalen  - men utsettelse?

• May går av …hvem kommer evt..…

Brexit og norsk næringsliv



Hvor står vi akkurat nå?
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Igjen to viktige uker..

• Theresa May søker kompromiss med Labour

• Underhuset vedtatt lov om å søke 
fristutsettelse

• Ny avstemning over avtalen ?

• 10. april toppmøte i EU

• 12. april frist for å vedta avtalen eller UK ut 
uten avtale

• 22. mai UK ut av EU hvis avtalen vedtas

Brexit



Hvorfor skal norske bedrifter bry seg om brexit?
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• 2017: største handelspartner – 307 mrd

• 2018: 19% (215 mrd) av all eksport

• O&G: 178 mrd/ fastlandseksp: 37 mrd (8%)

• Varer: største eksportmarked, tredje største 

uten olje og gass

• Tjenester: største handelspartner (40 mrd)



2017: Oljefondet investert ca
752 mrd

2016: 269 norskkontrollerte 
foretak (omsatte 56 mrd
sysselsatte 15.000)

UK i Norge: 721 foretak 
(omsatte 112 mrd, sysselsatte 
35.000)
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Sektorer

• Sjømat (særlig utsatt – sensitiv for køer og nye 
grensekontroller)

• Ferdigvareindustrien (vinduer, møbler etc)
• Bilindustrien (delleveranser, underleverandører)
• Oljeindustrien – personell, tjenester
• Finansielle tjenester: norske bedrifter henter sin 

finansiering og refinansiering i London



Hva handler det om

• Skilsmisseavtalen
• Rettigheter, penger, Nord-Irland

• Overgangsordning
• Ut 2020

• Rammeverk for fremtidig 

avtale
• Hvor detaljert

• Hard vs myk

• WTO- Canada

• EØS/Norge



Hvor bekymret skal vi være?
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Hva er konsekvensen av ingen avtale?

• Toll

• Handelshindre

• Køer

• Forsinkelser

• Dokumentasjonskrav

• Kontroll av personer og varer på grensen

• Økte kostnader

• Forsikringer, kontrakter, førerkort



A Highly Integrated Sector



Brexit Risks

Tariffs

Transport 

permits

Border checks
Supply chain 

disruption

Access to 

skilled labour

Type 

ApprovalWarehousing

Trailer 

registration



Sjekkliste (NHO.no)

• oversikt hvordan bedriften kan 
bli påvirket – sårbarhet

• toll og tollprosedyrer

• fri bevegelse av personer

• Kartlegge hva bedriftene kan og 
bør forberede seg på

• Kartlegge leverandørkjeder 

• Hvor kommer innsatsfaktorene 
fra, underleverandører



Norges avtaler med UK

• Skilsmisseavtale på plass 

• I tilfelle no-deal;

• Borgerrettigheter

• Avtale om handel med varer 

• Luftfartsavtale

• Maritime tjenester/transport

• Veitransport





NHO Europanytt
Tirsdager og torsdager

Takk for oppmerksomheten


