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HØRING: UTKAST TIL FORSKRIFT OM MILJØVURDERINGER AV TILTAK 

ETTER SEKTORLOVER 

 

Det vises til Klima- og miljødepartementets utkast til forskrift om miljøvurderinger 

av tiltak etter sektorlover, med høringsfrist 10. oktober 2014.  

Energi Norge er en interesse- og arbeidsgiverorganisasjon for norsk 

fornybarnæring, herunder vannkraftprodusenter. Energi Norge presenterer ca. 280 

bedrifter som produserer, frakter og selger strøm og varme. Medlemsbedriftene 

står for 99 prosent av kraftproduksjonen og dekker 90 prosent av nettkundene i 

Norge. Fornybarnæringen jobber for bedre klima, sikker forsyning og grønn vekst. 

Energi Norges medlemmer berøres av forskriftsendringen, først og fremst gjennom 

kravet om at samtlige ”anlegg for produksjon av vannkraft” heretter må vurderes 

etter forskriftens § 3.1 Mens det tidligere fulgte direkte av forskriften at 

vannkraftproduksjon under 30 GWh falt utenfor forskriftens virkeområde, må det 

nå foretas en konkret vurdering av hvert enkelt tiltak, uavhengig av størrelse, om 

hvorvidt tiltaket kan få vesentlige miljøvirkninger, jf forslag til ny forskrift § 3, jf 

vedlegg III.  

Opplysninger om mulige konsekvenser av tiltaket skal fremgå av 

konsesjonssøknaden, jf § 3 første ledd. Hvis konsesjonsmyndighetene – etter 

gjennomført høring – kommer til at tiltaket kan få vesentlige virkninger, ”og 

virkningene ikke i tilstrekkelig grad er belyst”, skal det stilles krav om at søker må 

gjennomføre ”supplerende utredninger”, jf § 3 tredje ledd.  

Energi Norge merker seg at departementet legger til grunn at vurderingen av om et 

vannkrafttiltak vil kunne få vesentlige miljøvirkninger kan gjøres relativt enkelt og 

                                                   
1 Jf forskriftens vedlegg II, nr 1 bokstav f. 
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skjematisk, i alle fall i saker der tiltaket ikke antas å få slike konsekvenser. Det 

vises til uttalelsen på s 11 i høringsdokumentet der det blant annet fremgår 

følgende:  

”Bestemmelsen innebærer at tiltakshaver, som en del av arbeidet med 

søknaden, selv skal sjekke ut om tiltaket vil komme inn under kriteriene i 

forskriftens vedlegg III. I praksis kan dette skje ved at tiltakshaver fyller ut 

et standardisert skjema basert på kriteriene i vedlegg III” (vår 

understrekning).  

Energi Norge legger etter dette til grunn at utfylling av et slikt standardisert 

skjema, som vedlegg til selve konsesjonssøknaden, vil være tilstrekkelig for å 

oppfylle forskriftens krav om vurdering av hvorvidt tiltaket vil kunne få vesentlige 

miljøvirkninger eller ikke, i alle fall i saker der tiltakshaver konkluderer med at 

tiltaket ikke vil få slike virkninger.  

I tilfeller der tiltaket antas å få vesentlige miljøvirkninger, må det redegjøres 

nærmere for dette i selve konsesjonssøknaden. I den grad 

konsesjonsmyndighetene mener negative konsekvenser ikke er tilstrekkelig belyst, 

”skal” det stilles ”krav om supplerende utredninger”, jf § 3 tredje ledd.  

Vannressursloven stiller som kjent allerede krav til ”innholdet av søknader” om 

konsesjon for tiltak i vassdrag, herunder mindre vannkraftprosjekter, og til 

”saksutredning”, jf lovens § 23. I § 23 første ledd slås det fast at 

konsesjonssøknaden må gi ”nødvendige opplysninger om det planlagte tiltaket”, 

inkludert om ”fordelene og ulempene ved det”, herunder eventuelle ulemper for 

miljøet. I annet ledd fremgår det videre at ”[v]assdragsmyndigheten kan kreve 

ytterligere opplysninger av søkeren og kan bestemme at søkeren skal foreta eller 

bekoste undersøkelser eller utredninger som trengs for å klarlegge fordeler eller 

ulemper av tiltaket”.  

Vannressursloven § 23 har det samme formålet som den foreslåtte forskriften om 

miljøvurdering av tiltak; foruten positive konsekvenser av et tiltak, skal også 

negative sider belyses og utredes, herunder eventuelle negative konsekvenser av 

miljømessig karakter. Slik Energi Norge ser det vil det derfor verken være behov 

for eller anledning til å pålegge tiltakshaver å gjennomføre utredninger av 

miljømessige forhold som følge av den nye forskriften, i større grad enn det som 

allerede følger av konsesjonsmyndighetenes praksis knyttet til vannressursloven § 

23.  

Energi Norge legger etter dette til grunn at den nye forskriften ikke vil medføre nye 

og/eller mer omfattende forpliktelser for tiltakshaverne knyttet til vurderinger og 

utredninger av miljømessige konsekvenser i forbindelse med søknader om 

konsesjon for mindre vannkrafttiltak. Dette med unntak av at det heretter, som en 
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del av konsesjonssøknaden, må fylles ut et standardisert skjema der man konkret 

opplyser om hvorvidt tiltaket vil få vesentlige konsekvenser for forhold omtalt i 

forskriftens vedlegg III, jf over.  

 

 

Vennlig hilsen 
Energi Norge  
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