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Utvecklingshänsyn i internationella investeringsregler – Norge kan gå före 
 
Norska regeringen förbereder ett förslag på nytt modellavtal för främjande och skydd 
av investeringar. Förslaget uppvisar en mycket tydligare hänsyn till utvecklingsfrågor 
än vanligt i denna typ av avtal. Sverige har ett stort antal investeringsavtal med 
utvecklingsländer och borde ta lärdom av norrmännen, menar Åsa Romson som forskar 
kring internationella investeringsavtal och miljöfrågor på Stockholms universitet.  
 
Just nu förbereder den norska regeringen ett förslag på nytt modellavtal för främjande och 
skydd av investeringar. Den vanliga utgångspunkten för dessa avtal mellan industri- och 
utvecklingsländer är att industrilandet kräver högsta möjliga skydd för sina företags utländska 
investeringar. Detta skydd säkras med att företagen ges rätt att stämma värdlandet inför 
internationell skiljenämnd om de anser sina rättigheter kränkta. I det norska förslaget har 
utgångspunkten varit delvis annorlunda.  
 
Utvecklingspolitiska hänsyn har spelat en stor roll, liksom diskussionen kring hur norska 
miljö- och naturresursregler inte ska riskera att inskränkas vid en internationell tvist om ett 
utländskt företag i Norge. Det har fått till följd att skyddsreglerna i avtalet har tydliggjorts så 
att företagen inte ges skydd mot att nya miljö- eller hälsoregleringar införs, eller rätt till 
kompensation varje gång generella regeländringar leder till minskade ekonomiska vinster. 
Under senare år har allt fler internationella tvister rört fall där staters rätt att lagstifta om 
skyddsnivåer och implementera miljölagstiftning ifrågasatts av utländska företag. Det har lett 
till att bland annat USA och Kanada har tydliggjort skrivningarna för att rätten att reglera ska 
värnas.  
 
Den andra större förändringen som Norge ser ut att vilja göra med investeringsavtalen är att 
kraftigt begränsa företagens tillgång till internationell tvistlösning och låta de nationella 
rättssystemen verka först och främst. Först om den nationella rättsordningen inte klarar ut 
tvisten, och efter tre år från initierandet, ska det utländska förtaget kunna vända sig till en 
internationell skiljenämnd. Motiveringen är bland annat att mycket resurser har satsats på att 
få utvecklingsländernas institutioner och rättsapparater att stärkas och att dessa behöver ges 
förtroende för att utvecklas. En ordning där internationell tvistlösning sker först efter att 
nationella domstolar sagt sitt är också den vanliga vid skydd av internationella rättigheter, 
som till exempel äganderättsskyddet i Europakonventionen där en process i Europadomstolen 
kan påbörjas först då nationella rättsmedel uttömts.  
 
I länder där rättssystemet inte alls ger möjligheter för företagen att få sin sak prövad på ett 
rimligt sätt medger dock förslaget att den internationella tvistlösningen kan kopplas in 
tidigare. Med tanke på ökningen i antal av investeringstvister mellan företag och stat, och den 
höjda kvalitet på processen som det innebär att samma institutioner och domstolar som ska 
garantera rättssäkerhet gentemot inhemska företag också kommer till tals när det gäller 
utlandsägda företag, är förslaget nog så intressant. I vissa utvecklingsländer vädras nu 
skeptiska åsikter mot de internationella tvistlösningsorganen som inte anses garantera en 
neutral process i förhållande till politiska reformer. En inställning som kanske mest påvisar att 
investeringsavtalen låst in länder på ett sätt som tillträdande regeringar inte alltid önskat.  
 



För de tvister som trots uppvärderingen av nationella rättssystem går till internationell 
tvistlösning innebär förslaget att en sådan tvistlösning sker under öppenhet och helt under 
sekretess som idag. Handlingarna i målet ska tillgängliggöras, intressegrupper ska kunna 
lämna synpunkter som blir beaktade i processen och en öppen hearing ska hållas. Dessa regler 
skulle Norge bli först i norden med att införa. Trots sin stolta fana för offentlighetsprincipen 
har Sverige ännu inte agerat för att öppna processerna då ett utländskt företag stämmer ett 
utvecklingsland på basen av ett mellanstatligt investeringsavtal. Man kan tycka att de 
demokratiska skälen för öppenhet vore ganska tunga. 
 
Det norska förslaget skiljer sig alltså väsentligt från vad som är gängse när det gäller 
internationella investeringsavtal. Ambitionerna har varit att säkerställa att utrymmet för bland 
annat miljöregleringar inte minskas, och att stödja att företagen tar rimligt samhällsansvar. 
Sverige och andra EU-länder diskuterar långtgående investeringsavtal både bilateralt och 
mellan EU och utvecklingsländer. Det norska förslaget ger konkreta förslag på hur man kan 
väga in utvecklingsfrågorna. Tar Sverige upp handsken? 
 
/Åsa Romson, doktorand Juridiska institutionen Stockholms universitet 
 
 
Referensuppgift: 
”Utkast till modellavtal”, publicerat på Norska regeringens hemsida 8 jan 2008. Förslaget 
gick ut på knappt tre månaders lång remiss och bereds nu vidare inom regeringskansliet. 
 


