
STORBRITANNIAS VEI UT AV EU
BREXIT

OVERGANGSPERIODEN

For å gjøre utmeldelsen enklere for alle berørte parter, er det enighet om en overgangsperiode på 

21 måneder. Denne perioden starter den dagen Storbritannia offisielt skal være ute av unionen 

og skal vare ut 2020. I denne perioden må Storbritannia fortsette å betale penger til EU og innføre 

all EU-lovgivning. De vil imidlertid ikke være representert i noen av EUs institusjoner.

HVORDAN FOREGÅR UTMELDELSEN?

Hvordan et land melder seg ut av EU er beskrevet i Artikkel 50 i traktaten om Den europeiske 

union. Hvordan dette skal skje i praksis er uklart ettersom Storbritannia blir det første landet til 

å forlate samarbeidet noen sinne. Når forhandlingene er ferdige, skal utmeldelsesavtalen 

godkjennes med det som kalles superkvalisert ertall i Rådet for Den europeiske union, det vil si 

av 72 prosent av medlemsstatene som skal representere 65 prosent av EUs innbyggere. 

AAvtalen skal også godkjennes av Europaparlamentet. Deres rolle er å si ja eller nei til avtalen. Det 

vil si at parlamentet kan legge ned veto om de ønsker det. I tillegg må Underhuset i det britiske 

parlamentet godkjenne avtalen.

BAKGRUNN FOR FOLKEAVSTEMNINGEN

Forut for det britiske parlamentsvalget i mai 2015 lovet daværende statsminister David Cameron en folkeavstemning 

om EU-medlemskap dersom han ble gjenvalgt. Lovnaden skyldtes en voksende EU-skepsis i sitt konservative parti og 

at partiet UKIP vokste på målingene. Camerons parti vant valget og han måtte gi velgerne det han hadde lovet. Dagen 

etter trakk Cameron seg som statsminister og Theresa May tok over.

29. mars 2017 meldte statsminister May offisielt fra til EU om at Storbritannia vil trekke seg ut av 

unionen. Da staunionen. Da startet en to års prosess med forhandlinger, der målet er å bli enige om hvordan 

utmeldelsen skal foregå og hvilket forhold de to partene skal ha i fremtiden. Britene vil dermed 

tre ut av EU 29. mars 2019.

23. juni 2016 stemte 51,9 prosent av britiske velgere for at landet skulle forlate EU, som de hadde 

vært medlem av siden 1973.  Storbritannia blir det første medlemslandet til å gå ut av samarbeidet.
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Veien videre

Brexitlov

NORD-IRLAND: Man er enige i prinsippet om at det ikke skal være en hard grense mellom EU-landet Irland og britiske 

Nord-Irland, men utfordringen er hvordan dette skal reguleres i praksis. Forholdet mellom de to landene på den irske øya 

er svært tett, samtidig er historien betent. Handelen over grensen er stor og over 30 000 mennesker krysser den hver dag. 

HANDEL: EU er Storbritannias viktigste handelspartner og det er i begge parters interesser å sikre et godt handelsforhold 

for fremtiden. Britene står mellom en «myk» eller «hard brexit». En myk brexit vil innebære fortsatt tilgang til EUs indre 

marked, med felles regelverk for handel, tjenester, kapital og arbeidskraft. Hard brexit vil innebære en mer tradisjonell 

handelsavtale med EU. Det vil bety mindre handel, men samtidig vil britene slippe å innføre EU-lover, som var et viktig 

argument under folkeavstemningen.  

RETTIGHETER: Briter som bor i andre EU-land og EU-borgere som bor i Storbritannia før utmeldelsesdatoen, skal sikres 

retten til å bli boende der de er. Dette gjelder for millioner av mennesker, samt deres familiemedlemmer. 

PENGENE: EUs budsjettramme går over syv år og inneværende periode varer  frem til 2020. Det er ventet at Storbritannia 

må betale rundt 50 milliarder pund, eller omtrent 540 milliarder kroner for forpliktelsene de allerede har i inneværende 

budsjettperiode. Storbritannia vil også fortsette å betale medlemsavgift til EU ut hele overgangsperioden.

Tiden for å nå en avtale er i ferd med å renne ut. Britenes så kalte Chequers-plan har blitt

avvist av EU. Med den planen ville Storbritannia fortsatt å være en del av det indre markedet, 

men kun når det gjelder handel med varer. EU har hele tiden vært tydelig på at det ikke lar seg 

gjøre. Storbritannia har dårlig tid til å komme med et forslag som EU og de 27 gjenværende 

medlemslandene kan godta.

Dersom Storbritannia og EU ikke kommer til enighet om an avtale vil handelen mellom partene 

bli bli regulert av Verdens Handelsorganisasjon (WTO). Det betyr toll og kontroll av varer og 

personer på grensen. I tillegg vil nansnæringen kunne møte hindringer, siden WTO-reglene 

kun dekker handel med varer, og ikke tjenester. 

Brexitloven, Withdrawal Act 2018, ble endelig vedtatt 20. juni 2018, den ble ratisert seks dager 

senere. Loven innebærer at EU-innmeldingen fra 1972 oppheves den 29. mars 2019, som er 

datoen da Storbritannia formelt være ute av EU. Dette ble sett på som en viktig seier av brexit-

forkjempere. Samtidig innlemmes omlag 12.000 EU-lover i britisk lovverk gjennom brexitloven.

EU og Storbritannia har ennå ikke blitt enige om ere av vilkårene for skilsmissen. 29. mars 2019 

skal Storbritannia formelt være ute av EU, før den tid må partene ha ratisert avtalen. 


