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Energi- og miljøkomiteen har ytterligere følgende spørsmål til statsråden i forbindelse
med behandlingen av Ot. prp. nr. 61 (2007-2008):

I. Kan statsråden kommentere om det er spesielle EØS-rettslige grunner til ikke
å gi de private konsederte tidsubegrensede rettigheter på lik linje med de
øvrige private og offentlige aktørene - utover det som står omtalt under punkt
6.6 i Ot.prp. nr. 61?

2. Ett av formålene med Regjeringens lovendringer er et sterkt offentlig eierskap.
Kan statsråden kommentere om dette ikke er godt nok ivaretatt med en
offentlig eierandel på om lag 87 %?

3. Norsk Hydro la i komit&øringen 2. juni 2008 frem en modell som avviker på
et punkt i forhold til Regjeringens modell. Kan statsråden gi en grundigere
utredning av denne modellen enn den som er foretatt i Ot.prp. nr. 61 kap. 6
punkt 6.

4. Regjeringen skriver i pressemelding fra 23. mai 2008 at Regjeringen vil gjøre
det den kan for å legge til rette for fortsatt industriutvikling i Norge. Det vises
også til at Regjeringen gjennom Ot.prp. nr. 61 bidrar til dette. Kan statsråden
kommentere på hvilken måte Regjeringen bidrar til industriutvikling gjennom
denne lovendringen?

5. IndustriEnergi og Norsk Industri ønsker at industribedriftene skaI ha
muligheter til å beholde egne kraftverk i tråd med nåværende
konsesjonsvilkår. Er dette mulig ved de endringene som Regjeringen legger
opp til i Ot.prp.nr 61?

6. IndustriEnergi hevder at endrede rammebetingelser for industriens vannkraft
kan få stor betydning for industriens utvikling i årene fremover. Er statsråden
enig i en slik fremstilling?

Komiteen ber om svar på spørsmålene snarest mulig.
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