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Hei  
 
Oversender høringsinnspill til foreslåtte endringer i vannressursloven: 
 
Vanndirektivet har som mål at forvalting av vann skal være helhetlig fra fjord til fjell, samordnet på tvers 
av sektorer, systematisk, kunnskapsbasert, og tilrettelagt for bred medvirkning. Vannmengder, 
vannkvalitet og økologi i vann skal ses under ett.   
Forslaget om å legge myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk med inntil 1 MW 
installert effekt til kommunene er utfordrende i forhold til vanndirektivets mål om helhetlig forvalting. 
NVE har i dag myndighet i de fleste saker som gjelder energi og vannressurs der utbygging berører 
vassdrag. NVE har på den måten oversikt over tekniske faktorer som total planlagt produksjon, mulig 
transformatortilkopling og nettkapasitet mm. Videre krever Naturmangfoldlovens §10 en oversikt og 
vurdering av samlet belastning. NVE vil i større grad enn kommunen kunne sikre like rutiner samt lik 
behandling fra sak til sak. Kommunen sitter ikke med nødvendig oversikt og mangler kompetanse samt 
erfaring i behandling av denne type saker. Å skaffe saksbehandlere med nødvendig kompetanse vil være 
svært kostnadskrevende sett i forhold til forventet saksmengde i hver enkelt kommune.  Vi mener 
hensynet til kompetanse og helhetlig oversikt tilsier at NVE, bør være saksbehandler også i saker som 
angår mindre kraftverk. Ved ikrafttredelsen av ny plandel til plan- og bygningsloven i 2009, ble øvrige 
sektormyndigheters stilling i behandling av energisaker ytterligere styrket, ved at bestemmelsene om 
innsigelse i plan- og bygningsloven også ble gitt anvendelse på energi- og vassdragslovgivningen. 
Endringen gir kommunene viktig påvirkningsmulighet som må lyttes til.    
 
Det foreslås å lovfeste en tilsvarende bestemmelse som i lakse- og innlandsfiskeloven om særlig 
beskyttelse av laksen ved tiltak i vassdrag. Dette mener kommunen er svært positivt. Sjøørreten er også 
en anadrom art med stor grad av overlappende leveområder og levesett. I enkelte tilfeller kan artene 
være vanskelig å skille. Derfor vil det være en fordel å kunne gi sjøørreten samme type vern for å kunne 
forvalte de to artene under samme rammebetingelser. Det danske Fødevareministeriet anslår at 
sjøørretfiske i Danmark genererer 3 mrd. danske kroner årlig. Dette er et potensiale for kystkommuner 
som Farsund. Gyteproduksjon i vannforekomster legger grunnlaget for dette.     
 
Vennlig hilsen  
 
Stig Alfred Eikeland, 
Naturforvalter. 
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