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Høringsuttalelse til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven 

Vi viser til forslaget til endringer i vannforskriften og naturmangfoldloven som ble sendt på 

offentlig høring 5. oktober 2017 med frist for innspill 15. januar 2018. Denne høringsuttalelsen 

avgis på vegne av selskapene Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) og Eidsiva 

Vannkraft AS (Eidsiva).  

 

GLB er en medlemsorganisasjon for 16 kraftselskap i Glommavassdraget og innehar 27 

regulerings- og 7 overføringskonsesjoner i vassdraget. Kraftverkene i vassdraget produserer årlig 

omlag 12 TWh. Eidsiva eier kraftproduksjon i 21 heleide og 25 deleide kraftverk i Hedmark, 

Oppland og Sør-Trøndelag og har tilsammen en produksjon på ca. 3,4 TWh. Videre har Eidsiva 

ansvar for drift og vedlikehold av 47 kraftverk i Hedmark og Oppland med en samlet produksjon 

på ca. 7,5 TWh. 

 

GLB og Eidsiva har vært en aktiv deltager i den gjennomførte planprosessen 2009-2015 og høstet 

mye erfaring gjennom omfattende dialog og samarbeid på alle nivåer; med vannområder, 

sektormyndigheter og vannregionmyndighet. Etter vår oppfatning har et hovedproblem vært 

utydelighet og uryddighet i forholdet mellom regionale prosesser og ønsker og viktige nasjonale 

hensyn. Vi sikter da spesielt til vannkraftsektoren, som vi har erfaring fra, og som har stor 

nasjonal betydning i forhold til forsyningssikkerhet, klimaambisjoner, fornybarmål, flomdemping 

mm.   Vannforvaltningsplanene gir nasjonale forpliktelser i henhold til Vanndirektivet og 

rikspolitiske hensyn må derfor ivaretas i hele planløpet. Slike hensyn ble ikke ivaretatt på en god 

nok måte, noe som da endte med at de regionalt vedtatte planene ble betydelig endret ved den 

sentrale godkjenningen. De regionale planprosessene etter plan- og bygningsloven (PBL) synes å 

være lite egnet for å utvikle planer som sikrer viktige nasjonale hensyn.  

 

Endringsforslaget innebærer at bruken av PBL som prosessverktøy opphører, og at nasjonale 

sektormyndigheter får en sterkere innflytelse på planarbeidet for å sikre at nasjonale hensyn 

ivaretas under hele planløpet. Fylkesmannen skal koordinere arbeidet og legge til rette for lokal 

og regional deltakelse. Dette tror vi vil innebære en betydelig forenkling og effektivisering av 

planprosessene. Fylkesmannen har hele tiden hatt det miljøfaglige ansvaret for 

vannforvaltningsplanene og vært sentral i prosessene. Det er imidlertid avgjørende viktig at 

andre sentrale sektormyndigheter, vi tenker her spesielt på NVE, også får tilstrekkelige ressurser 
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til å ivareta den aktive rollen de skal ha gjennom hele planprosessen, og at det blir klare grenser 

og roller for de enkelte sektormyndigheters ansvar.  

 

GLB og Eidsiva støtter endringsforslaget med hovedbegrunnelse at det er mer hensiktsmessig for 

å ivareta nasjonale hensyn. Videre vil det høyst sannsynlig gi mer effektive prosesser i 

kommende planrunder der fokus skal være nødvendig oppdatering av foreliggende planer, og det 

gir fortsatt muligheter for at de gode arenaene for medvirkning som ble laget under forrige 

planperiode, kan beholdes. 

 

Vi viser ellers til Energi Norge sin høringsuttalelse av 10.01.2018, og gir vår fulle støtte til denne.  

 

 

 

 

Med vennlig hilsen 

Glommens og Laagens Brukseierforening og Eidsiva Vannkraft AS 

 

 

Gaute Skjelsvik   Trond Taugbøl 

Daglig leder, GLB       Seniorrådgiver, Eidsiva 
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