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Forslag til endringer i industrikonsesjonsloven mv.
Høringssvar fra E-CO.
E-CO Energi (E-CO) viser til Olje- og energidepartementets (departementet) høringsnotat av 7.
januar 2009. Vi legger med dette fram vårt syn på utkastet til endringer i industrikonsesjonsloven,
vassdragsreguleringsloven og vannressursloven.

1. Innledning
E-CO deler departementets synspunkter om at velfungerende leieordninger er viktig for markedet
og vil gi en mer fleksibel og dynamisk kraftsektor. Vi tror at slike ordninger er nødvendig for at det
skal finne sted en hensiktsmessig strukturutvikling og det departementet tidligere har omtalt som
"samfunnsmessig ønskelige rasjonelle sammenslutninger" innenfor norsk vannkraftproduksjon (ref.
punkt 7.3 i høringsnotatet til Konsolideringsmodellen, datert 14. mars 2008).
Det er ni år siden departementet påbegynte arbeidet med endret konsesjonslovgivning.
Vannkraftproduksjon er i sin natur en virksomhet som krever langsiktige og forutsigbare
rammevilkår. E-CO ser derfor frem til at et lovverk som regulerer ut- og innleie av kraftproduksjon
kommer på plass.

2. Om E-CO
E-CO har eierinteresser i E-CO Vannkraft, Oppland Energi, Opplandskraft, Vinstra Kraftselskap,
Energiselskapet Buskerud Kraftproduksjon og Norsk Grønnkraft. Konsernet er Norges nest største
eier av kraftproduksjon med anlegg over store deler av Sør-Norge og en samlet normalproduksjon
på ca 10 TWh. Konsernet er involvert i utbygging av 1000 nye GWh innen 2015, hovedsakelig i
Hedmark, Oppland, Øvre Buskerud og Sogn. En oversikt prosjektene finnes på www.eco.no/nvkraft.

E-CO as er eid av Oslo kommune. Fra ca år 1900 ble det investerte betydelige verdier i anlegg og
vannfallrettigheter flere steder i Sar-Norge. Særlig i perioden fra 1946 til 1989 var utbyggingen
omfattende. Vannfallrettighetene ble ervervet fra privatpersoner og private selskap. Rettighetene er
ulikt organisert; både heleide, deleide og leide rettigheter forekommer. Videre er en stor del av
rettighetene ukonsederte, det vil si at det ikke er gitt noen form for konsesjon etter
industrikonsesjonsloven. Årsaken er at offentlige eiere tidligere ikke ble meddelt konsesjon for

