
 
 
 
Olje- og energidepartementet 
Departementenes høringsportal 

Oslo, 08.02.2017 
 
Kraftfylka 
post@kraftfylka.no 
 
 

Høringsuttalelse til "Forslag til endringer i lov 24. november 2000 nr. 
82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)" 
 

Kraftfylka behandlet saken om høringsuttalelse til "Forslag til endringer i lov 24. 
november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)" på 
styremøte 13.01 2017. 
 
Kraftfylka har ingen kommentarer til punkt 1-3 i høringsnotatet. Våre innspill 
omfatter punkt 4, hvor det står følgende: 
 
Fylkeskommunens myndighet vil bli overført til kommunen. NVE har i dag ansvar 
for å forberede disse sakene for fylkeskommunen, noe som ikke vil bli videreført 
som oppgave for NVE når myndigheten overføres til kommunene. Det vil likevel bli 
behov for noe veiledning fra NVE i forbindelse med at kommunene skal bygge opp 
kompetanse på et nytt felt. NVE må også opprettholde kompetanse på dagens nivå 
for å behandle utbyggingssaker om vannkraftverk over 1 MW. Reduksjonen i NVEs 
ressursbehov som følge av overføringen av konsesjonsmyndighet til kommunene 
antas derfor å bli beskjeden. 
 
Antall saker som omhandler utbygging av vannkraftverk under 1 MW har i 
perioden 2010-2015 hvert 13, tretten, saker til sammen. Det er ingen ting som 
tilsier at dette antallet vil stige i tiden fremover. Ventelig vil antall saker heller bli 
færre i årene som kommer ettersom ordningen med grønne sertifikater vil 
bortfalle etter 2020. Denne oppgaveoverføringen er derfor en ren symbolsak. 
Endringene vil også være lite effektiv utnytting av administrative ressurser. I dag 
utreder NVE disse sakene, siden man har ansett det som lite effektivt at fylkene 
bygger opp kompetanse nok til å gjøre vurderingene. Det er ingen ting som tilsier 
at dette blir enklere for kommunene å bygge opp denne kompetansen. Den 
endring som er foreslått i høringen vil derfor føre til unødvendig lang og dyr 
saksbehandling i forhold til om NVE påtok seg både å utrede og gjøre vedtak i 
disse få enkeltsakene slik ordningen var før 2010.  
 
Skal fylkeskommuner eller kommuner kunne påta seg denne typen 
saksbehandling på en faglig og effektiv tilfredsstillende måte krever det at de har 
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kompetansemiljøer som kan gjøre dette. Kraftfylka mener, som spilt inn i 
forbindelse med behandlingen av Regionmeldingen, at når nå nye 
ansvarsoppgaver for regioner nå blir vurdert bør energisaker ses som et særlig 
relevant område for overføring av forvaltningsoppgaver.  
 
Kraftfylka har derfor følgende høringsuttalelse til "Forslag til endringer i lov 24. 
november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)": 
 

Kraftfylkas utgangspunkt er at saker knyttet til miljø- og ressursforvaltning 
hører hjemme på regionalt nivå og at disse sakene må knyttes nærmere til 
arealplanlegging og næringsutvikling enn i dag. Det krever 
forvaltningsansvar og ansvar for de flere av de virkemidlene som benyttes for 
å nå politiske mål på energi- og klimafeltet. Om regionene i fremtiden får 
større ansvar innenfor dette området vil de kunne bygge opp egne 
kompetansemiljø som på en tilfredsstillende og samfunnsmessig effektiv måte 
kan påta seg også konsesjonsbehandling av disse mikrokraftverkene (inntil 1 
MW), og også småkraftverkene (inntil 10 MW). 
 
Kraftfylka mener derfor at forslaget om endringer i vannressursloven som gir 
kommunene myndighet til å fatte vedtak om konsesjon til vannkraftverk med 
inntil 1 MW installert effekt ikke er godt og tjener verken kommunene, 
saksbehandlingen eller kompetanseutviklingen på området.  
 
Kraftfylka ber isteden om at ansvar for vedtak og saksbehandling om denne 
typen konsesjoner blir vurdert i sammenhengen med arbeidet med 
regionreformen og overføring av energioppgaver fra fylkesmann og NVE til de 
nye regionene, som da kan bygge opp gode kompetansemiljøer for slike saker. 

 
 
 
 
 

Med vennlig hilsen 
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