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

Det vises til Energi- og miljøkomiteens brev av 21.08.2008 vedrørende ovennevnte.

Spørsmål  1
Hvilke endringer i det fremlagte lovforslaget må gjøres for å endre den foreslåtte
hjemfallsmodellen (konsolideringsmodellen) påfølgende punkter:

a. Konsesjonstidspunktet for dagens tidsbegrensede konsesjoner nullstilles fra
tidspunktet de foreslåtte lovendringene i Ot.prp. nr. 61 (2007-2008) trer i kraft, slik
at alle eksisterende konsesjoner til privateide kraftverk løper i en ny
konsesjonsperiode før hjemfall inntrer.

b. Øvrige konsesjonsvilkår videreføres.

c. Ny konsesjonsperiode settes til 60 år fra lovendringstidspunktet.

- Komiteen ber departementet formulere den nødvendige og presise lovtekst (g).

Svar:
Jeg viser her til mitt svar på spørsmål 2 fra Energi- og miljøkomiteen oversendt i brev av
21.08.2008, jf. mitt brev av 25.08.2008. Det fremgår klart og entydig av dommen fra
EFTA-domstolen at det ikke gjennom konsesjon kan gis en forlengelse av
konsesjonsperioden dersom formålet om offentlig eierskap skal følges. Som det går
frem av svaret av 25.08.2008 er de skisserte endringene ikke forenlige med EØS-retten.
Departementet kan vanskelig bistå med å formulere et alternativt lovforslag i strid med
EØS-retten.
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Spørsmål  2
Hvilke endringer i det fremlagte lovforslaget må gjøres for å heve konsesjonsgrensen i
industrikonsesjonsloven fra 4.000 til 10.000 naturhestekrefter?

- Komiteen ber departementet formulere den evt. nødvendige og presise lovtekst (§).

Svar:
Når det gjelder konsesjonsgrensen på 4000 naturhestekrefter og småkraftverk, vil jeg
vise til departementets svar på spørsmål nr. 14 i brev av 11.06.2008, svar på spørsmål 11
i brev av 18.08.2008 og svar på spørsmål 3 i brev av 25.08.2008. Som det fremgår av
svarene, kan formålet med offentlig eierskap svekkes dersom grensen på 4000
naturhestekrefter heves. Hevingen ville åpne for mer privat eierskap og sette modellens
konsistens i fare.

Regjeringens forslag er på dette grunnlag å videreføre nåværende konsesjonsgrense på
4000 naturhestekrefter. Departementet kan av denne grunn ikke se at det er
hensiktsmessig å utforme noe alternativt lovforslag, men vil vise til at lovens
konsesjonsgrense fremgår av § 1 annet ledd.

Spørsmål  3
Hvilke kraftselskap har  en  ikke-offentlig eierandel (eierandel som ikke er eid av stat,
hlkeskommune og kommuner eller selskaper eid av disse) på mellom 33 og 49 pst?

- Komiteen ber om liste over disse selskapene og andel ikke-offentlig eierskap i disse.

Svar:
Jeg legger til grunn at det med kraftselskap siktes til selskap med eierinteresser i
vannfall og kraftverk som omfattes av industrikonsesjonsloven. Videre legger jeg
industrikonsesjonslovens definisjon av offentlig eierskap til grunn for vurderingen av
hva som er en ikke-offentlig eierandel. Med dette som utgangspunkt er det bare
Hafslund ASA som har en ikke-offentlig eierandel på mellom 33 og 49 pst.

Hafslund ASA har en andel ikke-offentlig eierskap på 43,6 prosent (Kilde: Europower).

Eierskapet i Hafslund ASA fordeler seg som følger:
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Hafilund ASA

Den Danske Bank

Avanse Norge (II)

1Bank of New York

Skiens Aktiemølle

Skandinaviska Enskilda Banken

Verdipapirfondet Danske Fund

Sum

Med hilsen

Terje Riis-Johansen
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115 263 024 79 716 197 194 979 221 99.9


