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Jeg viser til brev av 15. d.m. fra energi- og miljøkomiteen.

Spørsmål 1:
"Det vises til statsrådens svar datert 9. september 2008. Da mye av den politiske debatten i
denne saken har dreid seg om hvordan ESA vil vurdere "robustheten" av opposisjonens
forslag i forhold til regjeringens forslag. Nettopp fordi det fra flere hold argumenteres med
at opposisjonens forslag ikke er tilstrekkelig robust i forhold til ESAs krav, er det svært
ønskelig at Statsråden ber ESA gi en vurdering av om de anser de juridiske forskjellene
mellom opposisjonens og regjeringens foreslåtte modell å være vesentlige. Det presiseres at
det ikke etterspørs om Statsråden kan fremskaffe en fullstendig forhåndsgodkjennelse av
opposisjonens modell — det vil selvsagt ESA ikke gi. Det ønskes kun en vurdering fra ESA
påom forskjellene mellom de to modellene er vesentlige."

Svar:
Jeg viser først til mitt svar av 9. d.m. til energi- og miljøkomiteen.

Som jeg redegjorde for i dette svaret er det ikke aktuelt for Regjeringen å ta ytterligere
kontakt med ESA nå, og heller ikke for å drøfte graden av forskjeller mellom
konsolideringsmodellen og den justerte modell som opposisjonen foreslår slik det
fremgår av komiteens spørsmål. Regjeringen bygger på de juridiske vurderinger som
departementet har foretatt når det gjelder dommen fra EFTA-domstolen og den justerte
modell.
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Jeg mener at det på ny er på sin plass å gjøre opposisjonen oppmerksom på at innholdet
i de lovendringer som Stortinget skal vedta også vil kunne ha betydning for
prosessrisikoen fra andre aktører på kraftmarkedet innenfor EØS-området.

Jeg vil avslutningsvis få presisere at det er konsolideringsmodellen som sikrer og
styrker det offentlige eierskapet på den beste og mest konsistente måten.

Med hilsen

--
Terfe Riis-Johansen
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