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

Jeg viser til brev av 18. d.m. fra Energi- og miljøkomiteen.

Dato

iq . • 08

Spørsmål 1:

"Komiteen vil be statsråden om å definere begrepet "vannfall" og hva begrepet vannfall
omfatter i dette lovforslaget."

Svar:
Ot.prp. nr. 61 (2007-2008) inneholder forslag til endringer av industrikonsesjonsloven
og vassdragsreguleringsloven. Departementet vil presisere at lovforslaget i stor grad er
en videreføring av gjeldende konsesjonslovgivning Endringene er i all hovedsak
begrenset til å reparere den inkonsistens som er påpekt i EFTA-domstolens dom fra
26.6.2007. Ved videreføring av eksisterende bestemmelser, som for eksempel hva som
menes med begrepet vannfall, vil departementet vise til tidligere forarbeider til
industrikonsesjonsloven.

Begrepet vannfall er blant annet omtalt i Ot.prp. nr. 54 (2003-2004) kapittel 3.
Departementet vil også vise til Ot.prp. nr. 1 (1909) og Ot.prp. nr. 15 (1915).

Spørsmål 2:
"Kan statsråden kommentere om andre enn staten vil —påbakgrunn av lovens ordlyd —
kunne erverve eiendomsrett til vannfall som ved regulering/tilførsel av svenske
vannressurser gir (utbringer) mer enn 4.000 naturhestekrefter sammen med andre norske
vannfall, eller, beholder den svenske vannressurs eier sin råderett/eiendoms-rett over
svenske vannfall."
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Svar:
Det vises til tidligere svar fra departementet til spørsmål fra komiteen knyttet til
utnyttelsen av grensevassdrag. I brev fra departementet fra 18.8.2008 til spørsmål fra
energi- og miljøkomiteen fra 13.8.2008 spørsmål 9a heter det:

"Forslaget til endringer i industrikonsesjonsloven innebærer at erverv av vannfall over
4000 naturhestekrefter kan foretas av enhver offentlig eier. For erverv av vannfall
underlagt norsk jurisdiksjon gjelder de samme reglene uavhengig av om vassdraget er
et grensevassdrag eller fullt ut ligger innenfor Norges grenser. Det må presiseres at
industrikonsesjonsloven bare regulerer erverv av vannfall. Utnyttelsen av vassdraget til
kraftproduksjon krever konsesjon etter vannressursloven eller vassdragsregulerings-
loven.
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