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Høring - forslag til endringer i vassdragsreguleringsloven og 

industrikonsesjonsloven   

Vi viser til Olje- og energidepartementets høringsbrev av 18.11.2016 med forslag til revisjon av lov 

14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall mv. (industrikonsesjonsloven) og lov 14. desember 

1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven). 

 

Fylkesrådet i Nordland behandlet i møte den 17.2.2017 sak 053/2017 om forslag til endringer i 

industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven.  

 

 

Fylkesrådens vedtak den 17.2.2017:  

 

1. Fylkesrådet i Nordland understreker viktigheten av at det vil ligge utenfor rammene for 

denne høringen å kommentere eller foreslå andre materielle endringer enn de som berøres av 

Olje- og energidepartementet selv i høringsnotatet. Og at det i denne prosessen ikke kommer 

inn omtale av slike forhold, i proposisjonen eller for øvrig, som kan få betydning for 

tolkningen av bestemmelser i indistrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven. 

2. Regler om konsesjonskraft og konsesjonsavgifter finnes både i industrikonsesjonsloven og i 

vassdragsreguleringsloven. Disse bestemmelsene er sentrale for Nordland fylkeskommune. 

Fylkesrådet i Nordland kan ikke se at Olje- og energidepartementets forslag vil innebære 

materielle endringer i dagens forståelse og praktisering av denne delen av regelverket. 

Fylkesrådet ønsker å presisere viktigheten av dette, som også har vært den klare 

målsetningen som uttrykt av Olje- og energidepartementet. 

3. Ny industrikonsesjonslov § 35 og vassdragsreguleringslov § 38 innebærer at utdaterte vilkår 

som Olje- og energidepartementet nå foreslår fjernet fra lovteksten fremdeles skal gjelde for 

allerede meddelte konsesjoner. Fylkesrådet i Nordland mener at dette skaper en uklar 

situasjon. Når Olje- og energidepartementet gjennom denne prosessen har vurdert og tatt 

stilling til hvilke vilkår som er utdaterte, og som derfor fjernes fra lovene, mener fylkesådet 

at skrittet bør tas helt ut med den konsekvens at de foreslåtte bestemmelsene tas ut. 

Høringsnotatet bør i stedet klargjøre at slike vilkår i eksisterende konsesjoner ikke lengre vil 

gjøres gjeldende. 
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Med vennlig hilsen 

 

 

Mona Fagerås  

Fylkesråd for næring  

 

Dette dokumentet er elektronisk godkjent og har derfor ikke underskrift. 

 

 

Hovedmottakere: 

Olje- og energidepartementet Postboks 8148 Dep 0033 OSLO 
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