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Vedrørende Ot prp. nr. 61 (2007-2008) Hjemfall

Komiteen ber om svar på spørsmålene snarest mulig.
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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 forslaget til den nye loven om hjemfall vil konsesjon på erverv av eiendomsrett til
norske vannfall bare kunne foretas av Den norske stat og foretak organisert etter lov
om statsforetak, norske kommuner og fylkeskommuner. I forbindelse med den
planlagte kraftutbyggingen i Norge fra Messingmalmvatnan, Sårjåsjavre og
Langvatnet gjelder dette både fallrettigheter fra vann som ligger i Norge og
fallrettigheter fra vann som ligger i Sverige. Det offentlige (statlige,
fylkeskommunale og kommunale selskap) vil derfor få rettigheter til å bygge
planlagte vannkraftverk i Norge basert på svenske vannkraft ressurser og etter de
beste tekniske og økonomiske kriterier.

MuskenSenter, herunder Tuorpon Sameby og Sirkes Sameby, Jokkmokk i Sverige
som er private aktører kan ikke få konsesjon til å erverve eiendomsrett til de norsk
vannfall fra Messingmalmvatnan, Sårjåsjavre og Langvatnet for planlagt
kraftutbygging i Norge. Samene og de private får derfor ikke bygge planlagte
vannkraftverk i Norge basert på svenske vannkraft ressurser.

1. Kan statsråden kommentere om anført favorisering av den norske stat og
norske foretak er organisert etter lov om statsforetak, fremfor svenske private og
samiske foretak — i forbindelse med utnyttelse av svenske vannkraftressurser i Norge
— forenlig med folkerettslige regler og forpliktelser, konvensjon Norge/Sverige og
fremfor alt EØS-avtalen om fri bevegelse av kapital og fri etableringsrett?

2. Kan statsråden kommentere om regjeringen har avklart forhold med hensyn til
konvensjon mellom Norge og Sverige med våre svenske naboer?
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