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Komiteen ber på ny om at departementet utarbeider den presise lovtekst som komiteen
ba om i sitt brev 22. d.m. Komiteen ønsker i tillegg å få en kopi av de juridiske
betenkninger Regjeringen støtter seg på ved avvisning av lovforslaget til opposisjonen.

Som redegjort for i mitt brev til komiteen av 26. d.m. er ordningen med den foreslåtte
modell i strid med EØS-retten.

Jeg har imidlertid merket meg at komiteen på ny har bedt om at det utarbeides lovtekst
tilpasset dette forslaget. Jeg gjør oppmerksom på at det ikke er mulig på så kort frist å
utarbeide en fullgod og kvalitetssikret lovtekst som må være tilpasset konsesjons-
systemet i industrikonsesjonsloven. Ved forlengelse som foreslått må det gis tillatelser
som må ivareta hensynet blant annet til vilkår om natur, miljø og kulturvern, samtidig
som utbyggingskommunenes og almenhetens interesser må ivaretas på fullgod måte i
tråd med de alminnelige prinsipper for konsesjonsbehandling Det vil på ordinært vis
være nødvendig med lovteknisk gjennomgang i tråd med kravene i
Utredningsinstruksen.

For å imøtekomme behovet for en fullgod lovbehandling, vil jeg derfor eventuelt
anbefale at det fremmes et forslag fra komiteen om at Regjeringen kommer tilbake med
lovtekst.



P

I samråd med Regjeringsadvokaten har Olje- og energidepartementet forelagt forslaget
om forlengelse av konsesjonene til private med hjemfallsvilkår for professor Fredrik
Sejersted ved Senter for europarett. Professor Sejersted hadde ansvaret for
hjemfallsaken hos Regjeringsadvokaten frem til utgangen av floråret, og prosederte
saken for Norge for EFTA-domstolen. Professor Sejersteds betenkning i saken
vedlegges.
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