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Høring - Forslag til endringer i vannressursloven og jordlova

Det vises til brev datert 2.12.2016 der Olje- og energi departementet sender på høring forslag til 
endringer i lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) og lov 12.
mai 1995 nr. 23 om jord (jordlova).

Miljødirektoratet er positive til de foreslåtte endringene i vannressursloven, og har noen merknader:

Forslag til ny § 35a - vassdragstiltak i nasjonale laksevassdrag

Det foreslås en ny § 35a i vannressursloven kapittel 5. Forslaget følger opp forutsetningene ved 
tidligere endring i lakse- og innlandsfiskeloven. Direktoratet ser vi positivt på dette og anser det 
som en lovfesting av allerede eksisterende praksis. Det fremgår av lovforslaget ikke noe tittel på 
den foreslåtte bestemmelsen. Miljødirektoratet tillater seg derfor å foreslå at bestemmelsen får 
tittelen vassdragstiltak i nasjonale laksevassdrag.

Dersom vannkraftanlegg over en viss størrelse (>40 GWh/år) i fremtiden skal reguleres gjennom 
revidert vassdragsreguleringslov, jfr. forslag til revisjon av vassdragsreguleringsloven, så legger vi til 
grunn at den nye bestemmelsen vedrørende nasjonale laksevassdrag også vil gjelde når det gis 
konsesjon etter denne loven, siden vannressursloven er den alminnelige loven om disponering av 
vassdrag.

Innføring av konsesjonsplikt for grunnvannstiltak

Miljødirektoratet er positiv til forslag om innføring av konsesjonsregler for grunnvannsuttak etter 
samme system som gjelder for reguleringen av vassdrag, og støtter de foreslåtte endringene. 
Endringen innebærer nye virkemidler i arbeidet med å nå målet om god kjemisk og kvantitativ 
tilstand for grunnvannsforekomster etter vannforskriften.

Delegasjon til kommunen for konsesjon til vannkraft inntil 1 MW

Miljødirektoratet har ingen vesentlige merknader til forslag om å delegere konsesjonsmyndigheten 
til kommunene for søknad om vannkraft inntil 1 MW installert effekt til kommunene. Direktoratet 
ser samtidig at den praksis NVE har hatt de senere år med utsendelse av prosjekter i samme 
geografiske område i "pakker", og som har bidratt positivt når samla-belastningsvurderinger skal 
gjennomføres, ikke lenger vil inneholde de minste prosjektene dersom konsesjonsmyndighet 
delegeres til kommunen. Vi ser det det derfor som positivt at det legges opp til at NVE fortsatt skal 
være konsesjonsmyndighet i de tilfeller hvor det er planer om flere prosjekter i samme vassdrag og 
at departementet foreslår at også konsesjonsmyndigheten for prosjekter i nasjonal laksevassdrag og 
vernede vassdrag fortsatt skal ligge i NVE. 
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Miljødirektoratet har ingen merknader til de foreslåtte endringene i jordlova.

Hilsen

Miljødirektoratet

Dette dokumentet er elektronisk godkjent

Yngve Svarte Torfinn Sørensen

avdelingsleder seksjonsleder
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