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Forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører
(utleieforskriften) – Høringsuttalelse fra Eneregiveteranene1
Det vises til Olje-og energidepartementets hørings brev av 16. desember 1009 vedrørende forskrift
om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører (utleieforskriften). Energiveteranene1
har følgende uttalelse til departementets forslag til forskrift:
Grunnlaget for forslaget til utkast er lovvedtaket om offentlig eierskap til vannkraftsektoren fra
september 2008, og lovvedtaket av juni 2009 om nye utleiebestemmelser. I disse lovsakene var
målet å sørge for at en utleieordning ikke måtte svekke prinsippet om offentlig eierskap til den
norske vannkraftsektoren. Dette er vesentlig for at det ikke skal oppstå problemer med
konsolideringsmodellen overfor EØS.
Energiveteranene er av den mening at det foreliggende forslag til forskrift om utleie gir leietager
for store rettigheter og at kravene til ressurser og kompetanse hos utleier er altfor lette. Dette sett
i sammenheng med at utleier vil ha store muligheter til å forlenge utleien i det uendelige ved at
første leietager vil ha store fordeler for å vinne konkurransen for ny leieavtale når den foregående
avtale utløper. Dette undergraver målet om offentlig eierskap til norske
vannkraftanlegg.Energiveteranene fraråder derfor sterkt at departementets forslag til
utleieforskrift vedtaes.
Energiveteranene viser for øvrig til uttalelsen fra Landssamanslutninga av Vassdragskommunar av
11. mars 2010 angående forslaget til utleieforskrift . LVK’s uttalelse utdyper i detalj svakhetene i
forslaget fra departementet, og Energiveteranene sier seg helt ut enig i LVK’s høringssvar.

Med vennlig hilsen
Energiveteranene

Jon Tveit (sekretær)
1

Energiveteranene er en uavhengig gruppe personer med bakgrunn fra norsk energiforsyning:
Hans O.Bjøntegård,Erling Diesen,Erik Fleischer,Hans H. Faanes, Ingvald Haga,Jon Ingvaldsen,Finn Lied,Helge Skudal,Lars
Thue,Jon Tveit,Gunnar Vatten (Se: http://www.energiveteranene.no)
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