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Spørsmål til skriftlig bevarelse  -  spørsmål nr. 1343 fra representanten Jan
Sahl

Det vises til spørsmål nr. 1343 til skriftlig besvarelse fra representanten Jan Sahl.
Representanten stiller følgende spørsmål:

"Hindrer foreliggende Ot.prp nr. 61 under bestemmelsene i §§ 1 og 2 bygging av privat
kraftverk pået fritt og selvstendig grunnlag i Norge, basertpånorske vannkraftressurser /
vassdrag som rinner til Sverige, svenske vassdrag regulert i tunnel til Norge og samisk
kraftutbygging, og harmonerer den problemstilling i forhold til lovforslaget, EØS-avtalen,
Lov-1931-06-12-1,I LO-konvensjonenl 69, Artikkel 27 i FN konvensjonen og øvrige
folkerettslige bestemmelser om scerlige rettigheter for  samene?"

Svar:
Det fremgår av proposisjonen at verken private eller offentlige aktører skal kunne få
konsesjon for å leie eller erverve rettigheter for ikke-utbygde vannfall over 4000
naturhestekrefter. Det gjelder uavhengig av nasjonalitet eller etnisk tilhørighet. Jeg
viser her til proposisjonen punkt 5.5.2 og uttalelsen fra Justisdepartementets
lovavdeling, som vedlegges i sin helhet. Som det fremgår av uttalelsen vil ikke ILO-
konvensjon nr. 169, FN-konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) eller
Grunnloven § 110 a krenkes så lenge forslaget til endringer i industrikonsesjonsloven
og vassdragsreguleringsloven ikke gjør inngrep i eksisterende rettigheter til å utnytte
vannkraft.

At det innen et konsesjonssystem foreligger en mulighet for å få konsesjon til
kraftutbygging, utgjør ingen rett til å utnytte vannkraft på denne måten. En endring i
konsesjonssystemet som begrenser kretsen av hvem som kan få konsesjon, er derfor
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ikke et inngrep i en eksisterende rett. Verken fra ILO-konvensjon nr. 169, FN-
konvensjonen om sivile og politiske rettigheter (SP) eller Grunnloven § 110 a kan man
utlede at private, samiske interesser skal ha rett til å etablere vannkraftverk. Den
plikten staten har etter disse konvensjonene og Grunnloven § 110 a til å legge
forholdene til rette for samisk utvikling, kan, som Lovavdelingen påpeker, "like godt
varetas gjennom offentlig eierskap".

Regjeringen bygger på konsolideringsmodellen fordi den både oppfyller de
forutsetninger som fremgår av dommen til EFTA-domstolen og de krav til styrking av
offentlig eierskap til vannkraftressursene slik det er kommet til uttrykk i Soria
Moriaerklæringen. Det vises til proposisjonen kapittel 6 for en gjennomgang av
forholdet til EØS-avtalen.

Industrikonsesjonsloven regulerer ikke erverv utenfor norsk territorium. Spørsmål om
saksbehandling i saker om utnyttelse av grensevassdrag mellom Norge og Sverige er
regulert i lov 12. juni 1931 nr. 1 i henhold til konvensjonen mellem Norge og Sverige
om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai 1929. I saker om utnytting av
grensevassdragene vil departementet forholde seg til den til enhver tid gjeldende
norske vassdragslovgivning og de bestemmelser som er fastsatt i konvensjonen.
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