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Vedrørende Ot.prp. nr. 61 (2007-2008)  -  ytterligere spørsmål

Det vises til Energi- og miljøkomiteens brev av 5.6.2008 vedrørende ovennevnte.

Spørsmål 1
Kan  statsråden kommentere om det er spesielle EØS-rettslige grunner til ikke å gi de
private konsederte tidsubegrensede rettigheterpålik linje med de øvrige private og
offentlige aktørene - utover det som står omtalt under punkt 6.6 i Ot.prp. nr. 61?

Svar:
Det vises til brev av dags dato til svar på spørsmål 7 og 15 til komiteens brev av
4.6.2008. Departementet mener at beskrivelsen i proposisjonen punkt 6 dekker alle
relevante EØS-rettslig problemstillinger i saken.

Spørsmål  2
Ett av formålene med Regjeringens lovendringer er et sterkt offentlig eierskaP. Kan
statsråden kommentere om dette ikke er godt nok ivaretatt med en offentlig eierandel
påom lag 87 %?

Svar:
Det vises til brev av dags dato til svar på spørsmål 4 til komiteens brev av 4.6.2008.

Spørsmål  3
Norsk Hydro la i komitMøringen 2. juni 2009 frem en modell som avviker pået punkt i
forhold til Regjeringens modell. Kan statsråden gi  en  grundigere utredning av denne
modellen enn den som er foretatt i Ot.Prp. nr. 61 kap. 6 punkt 6.

Svar:
Det vises til brev av dags dato til svar på spørsmål 7 og 15 til komiteens brev av
4.6.2008. Departementet mener at beskrivelsen i proposisjonen dekker alle relevante
problemstillinger i saken.
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Spørsmål  4
Regjeringen skriver i pressemelding fra 23. mai 2008 at Regjeringen vil gjøre det den
kan for å legge til rette for fortsatt industriutvikling i Norge. Det vises også til at
Regjeringen gjennom Ot.Prp. nr. 61 bidrar til dette. Kan statsråden kommentere på
hvilken måte Regjeringen bidrar til industriutvikling gjennom  denne lovendringen?

Svar:
Lovfesting av omgjøringsadgangen innebærer at tidsbegrensede konsesjoner med
hjemfall skal omgjøres til tidsubegrensede konsesjoner uten hjemfall dersom vannfall
og kraftverk blir overdratt fra private til offentlige eiere. Industriselskapene Hydro og
Elkem får med lovfestingen forutsigbare rammevilkår. I tillegg videreføres adgangen
om at private kan eie inntil 1/3 i offentlige selskaper. Privat deleierskap gir Hydro og
Elkem mulighet til å selge/fusjonere sine kraftverk med offentlige kraftselskaper og få
inntil 1/3 eierskap i det felles selskapet.

Spørsmål 5
IndustriEnergi og Norsk Industri ønsker at industribedriftene skal ha muligheter til å
beholde egne kraftverk i tråd med nåværende konsesjonsvilkår. Er dette mulig ved de
endringene som Regjeringen leggeropp til i Ot.prp.nr 61?

Svar:
Departementet vil presisere at det er i tråd med nåværende konsesjonsvilkår at vannfall
og kraftverk skal hjemfalle til staten. For øvrig vises til brev av dags dato til svar på
spørsmål 7 og 15 til komiteens brev av 4.6.2008.

Spørsmål 6
IndustriEnergi hevder at endrede rammebetingelser for industriens vannkraft kan få stor
betydning for industriens utvikling i årene fremover. Er statsråden enig i en slik
fremstilling?

Svar:
Det vises til brev av dags dato til svar på spørsmål 4b til komiteens brev av 4.6.2008.
I svaret omtales endringene med hensyn til foregrepet hjemfall og omgjøring av
tidsbegrensede konsesjoner til tidsubegrensede uten hjemfall. Lovfestingen av
omgjøring vil skape forutsigbarhet for industrien. Regjeringen mener at
endringsforslagene ikke svekker industriens rammebetingelser i årene fremover.

Forslagene i proposisjonen vil ikke medføre endringer for privat eide vannkraftverk
uten konsesjon.
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