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Komiteen ber om en vurdering av om den modell Hydro har presentert etter
domspremissene og kontakten med ESA vil utelukkes.

1, Ved opphevelse av hjemfallsreglene.
2. Ved innføring av hjemfall for alle konsesjonærer, også for offentlige eiere.
3. Ved å konsolidere gjeldende ordning og gjøre den mer konsistent.
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Det vises til energi- og miljøkomiteens brev av 20. d.m. med ytterligere spørsmål til
proposisjonen.

Regjeringen bygger på konsolideringsmodellen fordi den både oppfyller de
forutsetninger som fremgår av dommen fra EFTA-domstolen og de krav til styrking av
offentlig eierskap til vannkraftressursene slik det er kommet til uttrykk i Soria
Moriaerklæringen.

Som påpekt i svar til spørsmål 15 i brev til komiteen av 11. d.m. kan dommen fra EFTA-
domstolen etterleves på tre måter:

Som redegjort for i svar til spørsmål 7 i brev til komiteen av 11. d.m. må departementet
forholde seg til at ESA først tar endelig standpunkt til saken når lovvedtak er fattet.

Den modell som Hydro har presentert, innebærer valg av alternativ 1 ved at hjemfalls-
reglene oppheves. Det fremgår klart av betenkningen til professor Hjelmeng at
vilkårene om hjemfall og tidsbegrensning pålagt private i eksisterende konsesjoner
ikke videreføres ved valg av Hydros modell.



Ved å legge konsolideringsmodellen etter alternativ 3 til grunn, styrker regjeringen det
offentlige eierskapet ved en integrert og konsistent eierregulering. De privateide
vannfall og kraftverk skal hjemfalle ved konsesjonstidens utløp. Ved valg av
konsolideringsmodellen underlegges den privateide delen av vannkraften offentlig
eierskap i tråd med vilkårene om ufravikelige hjemfallsvilkår i de gjeldende
konsesjoner.

Jeg minner om at offentlig eierskap har vært et grunnprinsipp i 100 år, og gitt en stabil
ramme for de privateide selskapene med vannkraftkonsesjoner. Hjemfall har i hele
denne tiden vært en grunnpilar i reguleringen av vannkraftressursene for utbygging i
regi av private. Grunnprinsippet om offentlig eierskap gjennom utøvelsen av
hjemfallsvilkårene er en forutsetning for regjeringens beslutning om å legge
konsolideringsmodellen til grunn for å oppfylle EØS-avtalen når det gjelder disponering
av vannkraftressursene.
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