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Høringssvar fra NVE - Høring av forslag til forskrift om kommunenes 

myndighet i mindre vannkraftsaker 

 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til Olje- og energidepartementets (OED) høring av 

forslag til forskrift om kommunenes myndighet i mindre vannkraftsaker. 

NVE slutter seg til forslaget. Slik forslaget er sendt på høring, er det i samsvar med innspillet som 

tidligere er blitt gitt fra NVE i forbindelse med endringene i vannressursloven. Vi har i tillegg noen 

bemerkninger. 

Som en del av konsesjonsbehandlingen, mottar NVE alle vannkraftsaker på høring for å vurdere både 

nettkapasitet, nettkostnader, kostnader og ressursgrunnlag. Vi holder også oversikt over utbygde 

vannkraftverk, ved at NVEs vedtaksbrev pålegger eierne å sende inn idriftsettelsesskjema til oss. NVE 

har også mulighet til å be om idriftsettelsesskjema når NVE godkjenner detaljplanene for kraftverket. 

Det er viktig for NVE at alle søknadene fortsatt sendes til NVE, slik at vi kan vurdere om kommunen 

har vedtakskompetanse i saken. Det er også viktig at unntaksbestemmelsene som tidligere gjaldt for 

fylkeskommunen, også vil gjelde for kommunen. Dette er ivaretatt i forslaget til ny forskrift. 

I tillegg er det viktig for NVE at forskriften gir mulighet til å kontrollere at nye kraftverk med en ytelse 

under 1 MW ikke hindrer bedre måter å utnytte vannressursene til kraftproduksjon. Slik unntakene er 

utformet i forslaget, vil vi ha denne muligheten i de aller fleste tilfeller. Det er sentralt at unntakene kan 

tolkes slik at konsesjonssøknader som kommer i konflikt med disse tiltakene, må behandles av NVE, og 

at unntaket ikke kun gjelder søknader om minikraftverk som kommer i konflikt med eksisterende 

kraftverk eller tiltak som det er søkt om konsesjon for. 

NVE ser at forslaget ikke har overgangsbestemmelser i forbindelse med lovendringen og foreslår at 

dette gjøres kjent sammen med forskriften. På denne måten kan eventuelle uklare ansvarsforhold i en 

overgangsfase unngås. 
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Med hilsen 

 

Atle Tostensen 

fung. avdelingsdirektør 

Anne Rogstad 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

 

   

   
 

  

   

   

 


