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Høring - regelverket om konsekvensutredninger 

Olje- og energidepartementet (OED) viser til Kommunal- og moderniseringsdepartementets 

og Klima- og miljødepartementets brev 30.09.2016 vedrørende høring av felles forskrift om 

konsekvensutredninger og enkelte endringer i plan- og bygningsloven.  

 

OED viser til høringsuttalelsen som er gitt av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE).  

 

I likhet med NVE støtter OED forslaget til § 5 tredje ledd. Bestemmelsen innebærer at KU-

regelverket ikke vil medføre en ytterligere prosess for vurdering av utredninger i saker som 

behandles etter energiloven, vannressursloven og vassdragsreguleringsloven og som ikke 

krever melding.  

 

NVE tar også opp problemstillingen om opprustning og utvidelse av vannkraftverk (O/U-

prosjekter) i sin høringsuttalelse. Et tiltak skal konsesjonsbehandles etter vannressursloven § 8 

dersom det kan være til "nevneverdig skade eller ulempe" for allmenne interesser. Enkelte 

opprustningsprosjekter kan gi vesentlig økt kraftproduksjon, men likevel ha svært små 

miljøvirkninger. NVE har flere ganger vurdert at opprustningsprosjekter, som har økt 

kraftproduksjonen med mer enn 40 GWh (størrelsesgrensen i vedlegg I nr. 23), ikke har vært 

konsesjonspliktige etter vannressursloven.  

 



Side 2 

 

I og med at terskelen etter KU-regelverket ("vesentlige virkninger") er høyere enn terskelen 

for konsesjonsplikt etter vannressursloven ("nevneverdig skade eller ulempe"), mener OED at 

tiltak som ikke er konsesjonspliktige etter vannressursloven heller ikke omfattes av KU-

forskriften. Det er heller ikke logisk at et tiltak som ikke ville kreve utredning etter vedlegg II, 

må utredes etter vedlegg I. Vi foreslår at følgende tas inn i vedlegg I nr. 41 om utvidelser og 

endringer som nytt siste punktum i første ledd:  

 

"Tiltak nevnt i nr. 23 omfattes kun dersom de kan være til "nevneverdig skade eller ulempe for 

noen allmenne interesser", jf. vannressursloven § 8."  

 

 

Med hilsen  

 

 

Olav Boge (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Karoline Wiermyhr 

 seniorrådgiver 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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