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Høring - Forslag til endringer i industrikonsesjonsloven 

 
1.  Innledning 

Vi viser til departementets høringsbrev av 9.11.2015 vedrørende ovennevnte høring. 

 

Det er en prioritert oppgave for Advokatforeningen å drive rettspolitisk arbeid gjennom høringsuttalelser. 

Advokatforeningen har derfor en rekke lovutvalg inndelt etter fagområder. I våre lovutvalg sitter 

advokater med særskilte kunnskaper innenfor det aktuelle fagfelt og hvert lovutvalg består av advokater 

med ulik erfaringsbakgrunn og kompetanse innenfor fagområdet. Arbeidet i lovutvalgene er frivillig og 

ulønnet.  

 

Advokatforeningen ser det som sin oppgave å være en uavhengig høringsinstans med fokus på 

rettssikkerhet og på kvaliteten av den foreslåtte lovgivningen.  

 

I saker som angår advokaters rammevilkår vil imidlertid regelendringen også bli vurdert opp mot 

advokatbransjens interesser. Det vil i disse tilfellene bli opplyst at vi uttaler oss som en berørt 

bransjeorganisasjon og ikke som et uavhengig ekspertorgan. Årsaken til at vi sondrer mellom disse 

rollene er at vi ønsker å opprettholde og videreutvikle den troverdighet Advokatforeningen har som et 

uavhengig og upolitisk ekspertorgan i lovgivningsprosessen. 

 

I den foreliggende sak uttaler Advokatforeningen seg som ekspertorgan. Saken er forelagt lovutvalget for 

energirett, vannkraft, olje og gass. Lovutvalget består av Gunnar Martinsen (leder), Arne Lysnes 

Brautaset, Jon Rabben, Stein Erik Stinessen, Odd-Harald Wasenden og Jane Elizabeth Wesenberg. 

 

Advokatforeningen avgir følgende høringsuttalelse: 

 

2. Sakens bakgrunn  

 

Olje- og energidepartementet foreslår i høringsnotat av 9. november 2015 endringer i 

industrikonsesjonsloven. Endringsforslaget går i korte trekk ut på at det skal gis adgang til å etablere 

privat minoritetseierskap i offentlige ansvarlige vannkraftselskaper, herunder selskap med delt ansvar. 
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3. Advokatforeningens merknader 

 

Advokatforeningen støtter departementets forslag om endringer i industrikonsesjonsloven og de hensyn 

som ligger til grunn for endringsforslaget. Likevel vil Advokatforeningen påpeke følgende: 

I et konsesjonsrettslig perspektiv kan Advokatforeningen ikke se at de foreslåtte endringene reiser 

særskilte problemstillinger. Samtidig er det Advokatforeningens oppfatning at endringene kan gi 

utfordrende vurderinger under konsesjonsbehandlingen, både av selskapsavtaler mv. og ved 

praktisering av gjennomstrømmingsprinsippet.  

 

Advokatforeningen bemerker videre at regelverket kan gi praktiske utfordringer knyttet til andre 

rettsområder enn det rent konsesjonsrettslige. Herunder kan det oppstå komplekse utfordringer knyttet til 

(partenes) selskapsrettslige og kontraktsrettslige reguleringer, eksempelvis når det gjelder utdeling i form 

av uttak av kraft. I nær sammenheng med dette kan også skatterettslige spørsmål tenkes å oppstå. 

Høringsnotatet berører dette, uten å gå i dybden.  

 

Advokatforeningen peker også på behovet for transparente prosesser. De strukturelle forutsetningene 

som delvis ligger til grunn for lovforslaget er eksempelvis at en industribedrift sikter mot deleierskap i et 

lokalt kraftforetak med sikte på å sikre egen krafttilgang. Det er avgjørende at dette finner sted på 

kommersielt grunnlag og på markedsmessige vilkår som ikke skaper statsstøtterettslige utfordringer i 

etterkant. 

 

 

 

Vennlig hilsen 

 

 

 

Erik Keiserud        Merete Smith 

leder         generalsekretær 
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