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Energiveteranenes høringssvar til
«Forslag til endringer i industrikonsesjonsloven»
Energiveteranene viser til høringsbrev fra Olje- og energidepartementet av 9/11 2015 med
forslag om endringer i industrikonsesjonsloven, og har følgene uttalelse om lovforslaget:

Sammendrag, konklusjon.
Det vil være positivt for norsk industri om de kan motta kraft tilsvarende egen eierandel
i stedet for penger som utbytte ved at det vil sikre dem forutsigbar tilgang på kraft.
Praktiseringen av ordningen reguleres gjennom avtaler med de offentlige eierne.
Energiveteranene vil støtte lovendringsforslaget under følgende forutsetninger:
1.
Statnett beholder sin enerett på å eie og drive mellomlandsforbindelser.
2.
Konsolideringsmodellen opprettholdes.
3.
Maksimaltiden for utleie av kraftverk opprettholdes til 15 år.

Energiveteranenes vurderinger av lovendringsforslaget.
Dette lovendringsforslaget innebærer at private minoritetseiere etter avtale med øvrige eiere
kan motta kraft tilsvarende egen eierandel som utbytte. Dette er positivt for norske industribedrifter ved at det vil sikre dem forutsigbar tilgang på kraft.
Forslaget åpner imidlertid også for at utenlandske bedrifter sikrer seg samme fordeler. Sett i
sammenheng med forslaget om å tillate andre enn Statnett å eie og drive mellomlandsforbindelser kan dette bety en drenering av norsk kraft til utlandet (kfr. særskilt sak «Endring
av energiloven, § 4-2).
Utenlandske kraftselskap har allerede vist stor interesse for å kjøpe seg opp i norsk vannkraft.
Store deler av de norske småkraftverkene er allerede solgt ut. Utsiktene til lave kraftpriser i
årene som kommer vil kunne føre til at det utløses salg av kommunale og fylkeskommunale
vannkrafteieres eierandeler. Dette er i dag begrenset av konsolideringsmodellens krav om 2/3
offentlig eierskap.
Det er derfor viktig at dette kravet opprettholdes for å hindre en større utenlandsk disponering
av norsk vannkraft.
Innenfor konsolideringsmodellens regler er det i dag anledning for offentlige vannkrafteiere å
leie ut sine kraftverk for en periode på 15 år. En privat minoritetseier (1/3) som leier de
resterende 2/3 vil ha full disposisjonsrett over hele produksjonen. Det er derfor viktig at
betingelsene for utleie ikke liberaliseres. Den maksimale utleietid må opprettholdes slik at
langsiktig eierskap for utenlandske eiere begrenses.
Energiveteranene vil således støtte lovendringsforslaget, men ønsker å begrense de muligheter
lovendringsforslaget kan gi utenlandske kraftselskaper. Energiveteranenes forutsetninger for å
støtte lovforslaget er:
1. Statnett beholder sin enerett på å eie og drive mellomlandsforbindelser.
2. Konsolideringsmodellen opprettholdes.
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Energiveteranene er en uavhengig gruppe personer med bakgrunn fra norsk energiforsyning: Hans O.
Bjøntegård, Erling Diesen, Hans H. Faanes, Erik Fleischer, Jon Ingvaldsen, Helge Skudal, Lars Thue og
Jon Tveit. Se www.Energiveteranene.no

3. Maksimaltiden for utleie av kraftverk må ikke forlenges utover15 år.

