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Høring – Forslag til endringer i vannressursloven og jordlova
 
Dette brevet er sendt deg gjennom SvarUt som er kommunenes felles løsning
for digital utsendelse av dokumenter til innbyggere og næringsliv.
 
Hvis du har mottatt brevet via vanlig post er det enten fordi du ikke er registrert på
Altinn, eller fordi det har gått mer enn 2 virkedager siden du mottok brevet digitalt.
 
Du kan lese brevet gjennom meldingsboksen i Altinn. Her kan du også oppgi hvilken
e-postadresse og/eller mobilnummer du vil bli varslet på når det kommer nye brev.
 
For å logge inn eller registrere deg på Altinn, gå til websiden www.altinn.no.
 
Hvis du har spørsmål kan du kontakte oss på e-post post@nedre-eiker.kommune.no,
eller på telefon 32 23 25 00.
 
Gjelder spørsmålet en bestemt sak ber vi om at du har saksnummer
og løpenummer tilgjengelig slik at vi kan hjelpe deg raskere.
 
 
Vennlig hilsen
Nedre Eiker kommune
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Høring – Forslag til endringer i vannressursloven og jordlova

Det vises til Olje- og energidepartementets brev, datert 2. desember 2016, hvor forslag til 
endringer i vannressursloven og jordlova sendes på høring.

Nedre Eiker kommune har følgende innspill:
Det foreslås ei grensa på 100 kubikkmeter per døgn for melding og vurdering av 
konsesjonsplikt ved uttak av grunnvann. Grunneiers uttak til egen husholdning og husdyr 
unntas fra grensa. Kommunen vurderer det dit hen at den foreslåtte grensa ikke er relevant 
med tanke på jordvanning, da det her fort er snakk om uttak på 500-1000 kubikkmeter per 
døgn. Videre viser departementet i høringspapirene til ei vurdering hvor 100 kubikkmeter 
tilsvarer den daglige bruken til ca. 500 mennesker fordelt på 100 husstander. Med bakgrunn i 
dette vurderes grensa på 100 kubikkmeter som høy. 

Dersom jordlovas forbud mot omdisponering og krav til samtykke for deling ikke skal gjelder 
for tiltak med konsesjon etter energi- og vassdragslovgivninga, må det etableres gode rutiner 
så landbruksinteressene fortsatt ivaretas på en god måte. 

Det er vanskelig å se hvorfor vedtaksmyndighet for vannkraftverk inntil 1 MW skal overføres 
til kommunene. Som påpekt i høringsnotatet har ikke alle kommuner i dag den kompetansen 
som trengs for å behandle slike saker. I tillegg er saksomfanget på landsbasis svært lavt. Med 
så få saker vil det si at de fleste kommuner mest sannsynlig ikke kommer til å få inn 
konsesjonssøknader. I tillegg vil trolig saksbehandlingstida øke da den enkelte kommunene 
ikke får nok saker til å opparbeide seg rutiner innenfor området. Det er også vanskelig å se 
hvordan økonomiske ressurser skal overføres så det står i samsvar med den enkelte 
kommunens økte arbeidsmengde og kompetansebehov. Med bakgrunn i dette forslås det at 
vedtaksmyndighet for vannkraftverk inntil 1 MW ikke flyttes til kommunene.

Med unntak av merknadene/innspilla over er Nedre Eiker kommune positive til endringene 
som foreslås.

Uttalelsen er gitt av administrasjonen. Eventuelle innspill fra politisk nivå vil bli ettersendt.
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