
 

 Landbruksdirektoratet 

Org.nr: NO 981 544 315 MVA  

www.landbruksdirektoratet.no 

postmottak@landbruksdirektoratet.no 

 

Postadresse 

Postboks 8140 Dep 

NO-0033 Oslo, Norway 

Telefon: +47 78 60 60 00 

Besøksadresse 

Stortingsgt. 28, 0161 Oslo 

Løkkeveien 111-0301, 9510 Alta 

 

 

    

  Olje- og energidepartementet 

Postboks 8148 Dep 

0030 OSLO 

 

 

   

   

   

   

   

    

Vår dato:  09.02.2017  
Vår referanse:  

 

 

 

16/66080 - 2  
Deres dato:    

Deres referanse:   16/3693  
 

 
Høringsuttalelse fra Landbruksdirektoratet - forslag til endringer i 
vannressursloven og jordlova 

Landbruksdirektoratet viser til høring om forslag til endringer i vannressursloven og 
jordlova, med høringsfrist 10.2.2017.  
  
Landbruksdirektoratet har ingen merknader til de foreslåtte endringene i 
vannressursloven.  
  
Forslagene til endringer i jordlova 
Departementet foreslår endringer i kommunens behandling av energi- og vassdragsanlegg 
etter jordlova. Det foreslås at jordlovas forbud mot omdisponering ikke skal gjelde for 
tiltak med konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Etter ordlyden i jordlova er 
det i dag kun tiltak etter vannressursloven som er unntatt fra omdisponeringsforbudet. 
Når det gjelder jordlovas bestemmelse om krav til samtykke for deling, er det allerede i 
gjeldende jordlov unntak for tiltak etter både vannressursloven, 
vassdragsreguleringsloven og energiloven. 
  
Landbruksdirektoratet støtter forslaget. 
  
Forslaget innebærer at hensynene til jordvern ikke lenger behandles som egen sak med 
hjemmel i jordloven, men vurderes under konsesjonsbehandlingen av energi- og 
vassdragssaker. En klar forutsetning for forslaget må være at det sikres at fylkesmannen er 
høringsinstans og har innsigelsesrett, samt klagerett i konsesjonssakene, slik det er 
forutsatt i høringsbrevet.  
  
Det må sikres at hensynet til jordvern ivaretas i behandlingen av alle konsesjonssøknader, 
også i de tilfellene der det ikke utløses krav om konsekvensutredning etter KU-forskriften 
vedlegg II. 
  
Konsesjonsfrie anlegg bør ikke unntas, jf. energiloven § 3-1 andre ledd. Det bør presiseres 
tydeligere i lovteksten at unntaket kun gjelder der energi- og vassdragsmyndigheten har 
gitt tillatelse til tiltaket gjennom vedtak om konsesjon etter § 3-1, og at konsesjonsfrie 
tiltak fortsatt kan kreve behandling etter jordlova. 
  
I høringsteksten viser departementet til at forslaget vil føre til at færre saker om 
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omdisponering registreres gjennom KOSTRA, og at det bør opprettes en ordning for å 
rapportere omdisponeringer etter energi- og vassdragslovgivningen. Dersom lovendringen 
blir vedtatt ønsker vi å samarbeide med NVE om å utforme et opplegg for en slik 
rapportering. 
 
 
Med hilsen 
for Landbruksdirektoratet 
 
 
 
Berit Lundamo Kjetil Linde Holo 
Fung. seksjonssjef seniorrådgiver 
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