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Høring - Forslag til endringer i industrikonsesjonsloven 
 

Landsorganisasjonen i Norge (LO) har mottatt ovennevnte fra Olje- og Energidepartementet 

til høring. 

 

LO er tilfreds med at departementet slår fast hovedprinsippet om offentlig eierskap og 

kontroll med vannkraftproduksjonen i Norge. Det er en viktig ressurs som må tilhøre og 

forvaltes på en slik måte at den kommer hele det norske folk til gode.  

 

Utviklingen av vannkraften og den kraftkrevende industrien i Norge har gått hånd i hånd. 

Industrien har skapt grunnlaget for større kraftanlegg enn det alminnelige forbruket i regionen 

ville gitt. Landets store kraftreserver la grunnlaget for utvikling av en kraftkrevende industri 

som i flere segmenter er internasjonalt konkurransedyktige. Norge har gjennom denne 

utviklingen bygget opp internasjonalt sterke kompetansemiljøer innen kraftproduksjon og 

metallproduksjon.  

 

LO mener forslaget om å åpne for industrielt minoritetseierskap i vannkraftproduksjonen er 

godt og bygger videre på de tradisjoner vi har når det gjelder industri og kraft utvikling.  

 

LO vil understreke betydningen av at en slik endring ikke underminerer hjemfallsretten og 

den posisjonen det offentlige eierskapet til kraftproduksjonen har. LO merker seg at 

departementet er tydelige på at en slik åpning som dette kan reverseres, dersom tolkningen av 

internasjonal rett endres slik at det offentlige eierskapet til vannkraftproduksjonen utfordres.   

 

Formålet med åpningen for privat minioritetseierskap i kraftproduksjonen er at dette skal 

legge til rette for kraftkrevende industri som vil ta ut sin del av verdiskapningen i form av 

kraft til foredling.  

 

LO foreslår at departementet klargjør at åpningen for eierskap i vannkraftanlegg gjelder 

virksomheter som skal ta ut kraft til sin produksjonsvirksomhet, og at det vil bli evaluert om 

kraftproduksjonen har gått til egen produksjonsvirksomhet.   

 

Regelverket må primært utformes slik at investorer som vil inn på eiersiden i 

kraftproduksjonen uten annet formål enn produksjon og salg av kraft hindres i dette.  
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Slik forslaget fremstår nå er det ikke lagt begrensninger knyttet til å erverve eierandeler for 

ulike selskaper.  

 

 

 

Med vennlig hilsen 

LANDSORGANISASJONEN I NORGE 

 

 

Peggy Hessen Følsvik  
(sign.) 

 

 Grethe Fossli 
 (sign.) 

 

 

Saksbehandler: Olav Lie 
 

Dette brevet er godkjent elektronisk i Landsorganisasjonen i Norge og har derfor ingen signatur. 


