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Høring - Utkast til endringer i vassdragslovgivningen

Det vises til brev fra Olje- og energidepartementet (OED) datert 07.03.2013 og høringsnotat

med utkast til endringer i vassdragsreguleringsloven, industrikonsesjonsloven og

vannressursloven. Høringsfrist er fredag 05.04.2013.

Kort om E-CO Energi AS

E-CO Energi AS (E-CO) er Norges nest største kraftprodusent med en middelproduksjon på

ca. 10 TWh per år. Selskapet er heleid av Oslo kommune og har hel- eller deleierskap i mer

enn 60 kraftanlegg i Sør-Norge. E-COs kjernevirksomhet er eierskap, drift og utvikling av

vannkraftanlegg.

E-COs vurdering av forslaget om opphevelse av bestemmelsen om 10-årsregelen

ved fordeling av konsesjonsavgifter

E-CO er positive til de foreslåtte endringene i vassdragsreguleringsloven og

industrikonsesjonsloven som innebærer opphevelse av bestemmelsen om 10-årsregelen ved

fordeling av konsesjonsavgifter.

Vi er enige med OED i at ordningen er ressurskrevende, og at en opphevelse av

bestemmelsen om ti-årssyklus vil innebære en fordel for både konsesjonsmyndighetene,

konsesjonærene og de berørte kommuner.

E-COs vurdering av forslaget om opphevelse av bestemmelsene om

tilleggserstatning

E-CO er positive til de foreslåtte endringene i vassdragsreguleringsloven og vannressursloven

om opphevelse av 25-prosenttillegget ved ekspropriasjon. Etter vår vurdering er bakgrunnen

for lovforslaget beskrevet på en god måte i høringsnotatet.

E-CO viser til at gjeldende minerallov ikke lenger har en tilsvarende bestemmelse om

mererstatning, og at reelle hensyn og sammenhengen i regelverket tilsier at bestemmelsen

også fjernes i vassdragslovgivningen. Vi fremhever også at bestemmelsen om

tilleggserstatning fremstår som utdatert tatt i betraktning utviklingen i rettspraksis, samt

Regjeringens mål om betydelig utbygging av fornybar energi.



E-CO er enige med OED i at en opphevelse av bestemmelsen om tilleggserstatning vil bidra til

at kraftmarkedet tilføres de samfunnsøkonomisk beste prosjektene for utbygging av fornybar

energi. Opphevelsen innebærer større mulighet for at marginalt lønnsomme prosjekter blir

realisert, og opphevelsen vil forenkle prosessene i forbindelse med erverv av fall og grunn

basert på frivillige avtaler.

E-CO anmoder om at lovforslaget blir lagt frem for Regjeringen og Stortinget så raskt som

mulig, og at endringene trer i kraft umiddelbart etter et eventuelt lovvedtak.
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