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Høringsuttalelse til forslag om endringer i industrikonsesjonsloven,
vassdragsreguleringsloven og vannressursloven

Innledning
Olje- og energidepartementet sendte den 7. januar 2009 ut et høringsnotat med forslag til
endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven og vannressursloven.

Energibedriftenes landsforening (EBL) har avgitt sin høringsuttalelse den 17. februar 2009
som BKK fullt ut vil gi sin tilslutning.

BKKs høringsuttalelse gjelder i hovedsak et av de forholdene som OED tar opp i
Høringsnotatet, punkt 4, Medeierskap til vannkraftproduksjon, da dette har særlig
betydning for BKK.
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Vedr. Høringsnotatets punkt 4, Medeierskap til vannkraftproduksjon
I OED sitt høringsnotat av 14. mars 2008 ble det foreslått å oppheve gjeldende § 5 i
industrikonsesjonsloven om konsesjon for bruksrett og langsiktig disposisjonsrett til
vannkraftressurser, jfr Ot.prp. nr. 61 (2007-2008), slik at ordningen med å etablere nye
langsiktige disposisjonsretter skulle oppheves. Dette fordi ordningen var lite brukt og
tilsvarende rettigheter i stor grad kunne oppnås på annet vis.

I BKKs høringsuttalelse datert 28. april 2008 tilkjennega BKK at det var ønskelig å beholde
denne ordningen med langsiktige disposisjonsretter.

Bakgrunnen er at BKK Produksjon AS i samarbeid med SFE Produksjon AS er involvert i et
kraftutbyggingsprosjekt på sørsiden av Sognefjorden; østerbø og Randalen kraftverk.
Utbyggingen vil totalt gi en årsmiddelproduksjon på 207,5 GWh til en utbyggingspris på
2,20 kr/kWh.

Fallrettene i de vassdragene som utbyggingen omfatter ble ervervet av Sogn og Fjordane
Energi AS fra Sogn og Fjordane fylkeskommune i 2002, jf vedtak om unntak fra
konsesjonsplikt og forkjøpsrett fra Olje- og energidepartementet (OED) 20. november 2002.
Fallrettene er senere overført til SFE Produksjon AS i forbindelse med konserndannelse, jf
unntaksvedtak 3. november 2003.

Samarbeidet mellom SFE Produksjon AS og BKK Produksjon AS er organisert slik at SFE
Produksjon AS skal eie kraftverkene, være konsesjonær og stå som konsesjonssøker. BKK
skal på sin side ha rett til å disponere 42 prosent av kraftproduksjonen mot å dekke en
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tilsvarende del av utbyggings- og driftskostnadene. Bakgrunnen for denne måten å
organisere samarbeidet på, er for det første at det var en praktisk håndtering i og med at
SFE allerede i utgangspunktet eide fallrettighetene. I tillegg har partene vurdert dette som
en forretningsmessig og industrielt hensiktsmessig måte å organisere samarbeidet på.
BKKs rett til å disponere 42 prosent av produksjonen mot å dekke en tilsvarende andel av
drifts- og kapitalkostnadene er ment å gjelde uten tidsbegrensning.

I det foreliggende Høringsnotatet fra OED (av 7. januar 2009) uttrykkes det at:

"Departementet har kommet til at ordningen med tidsubegrensede medeierskaps-avtaler til
vannkraftproduksjon bør videreføres. Slike tids-ubegrensede avtaler for offentlige eiere som
eksempelvis fylkeskommunene vil i praksis være det samme som et eierskap. Det kan blant
annet vises til at fylkeskommunene betaler de samme utgiftene som om fylkeskommunen
hadde hatt en direkte eierandel. Medeierskapsretten kan også pantsettes, men uten at
fylkeskommunen får grunnbokshjemmel som deleier.

Et tidsubegrenset offentlig medeierskap til vannkraftproduksjon er i praksis det samme som et
reelt eierskap. Ordningen er derfor i samsvar med Konsolideringsmodellen og EØS-rettens
krav."

BKK vil med dette uttrykke vi er positive til departementets forslag om å videreføre retten
for offentlige aktører til å inngå avtaler om medeierskap til vannkraftproduksjon i
industrikonsesjonsloven § 4 tredje ledd. BKK legger til grunn at avtaler om medeierskap kan
gjøres både tidsbegrenset og tidsubegrenset, da ordningen som nå foreslås er ment å være
en videreføring av de tidligere reglene om medeierskap og langsiktige disposisjonsretter.
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