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Høringssvar – forslag til endringer i industrikonsesjonsloven og 
vassdragsreguleringsloven  
 

Energi Norge viser til departementets høring om forslag til endringer i industrikonsesjonsloven § 2 tredje 

ledd nr. 13 og vassdragsreguleringsloven § 11 nr. 2 vedrørende avvikling av konsesjonsavgiftsfondet og 

omlegging til en sektoravgift.  

 

I høringsnotatets kapittel 3.2 redegjøres nærmere for disponering av denne sektoravgiften: 

 

"Forslaget innebærer at statens inntekter fra konsesjonsavgiftene øremerkes et bestemt 

formål/tiltak som kommer sektoren til gode og som det er rimelig å forvente at sektoren skal bidra 

til å finansiere. Det vises i denne sammenhengen til Finansdepartementets rundskriv R-112/2006 

Retningslinjer for gebyr- og avgiftsfinansiering av statlige myndighetshandlinger punktene 3.2.1 

nr. 1 og 3.2.2 om sektoravgifter. Formålene sektoravgiften skal brukes til å finansiere, må ha klar 

nok sammenheng med at det er vannkraftprodusenter og vassdragsregulanter som er pålagt 

avgiftsplikten. 

 …………………………….. 

 

Det forutsettes at sektoravgiften ikke kan anvendes til å forebygge, erstatte eller avbøte skader 

som ikke har noen tilknytning til kraftutbygging/regulering. Midlene kan for eksempel ikke 

anvendes til generell flomforebygging uten slik tilknytning." 

 

Energi Norge støtter fullt ut den begrensning i disponering av midlene som departementet legger opp til i 

høringsforslaget og legger til grunn at det regelmessig, i tilknytning til statsbudsjettet eller på andre måter, 

blir rapportert om bruken av midler fra avgiften. I lovforslaget benyttes begrepet "energi- og 

vassdragsområdet". Energi Norge foreslår at den klare begrensning til vannkraft og vassdragsreguleringer 

som er understreket i høringsnotatet gjenspeiles direkte i lovteksten, og foreslår at den endres til: 

 

Avgiften til staten skal bidra til finansiering av forskning, utvikling, opplæring og informasjon innenfor 

vannkraft- og vassdragsområdet. Avgiften til staten kan i ekstraordinære tilfelle bidra til å dekke utgifter 

ved å forebygge, erstatte eller avbøte skader som følge av, eller i forbindelse med, kraftutbygginger eller 

reguleringer. 

 

 

Vennlig hilsen 

Energi Norge  

 

 

Sigrid Hjørnegård 

Direktør       Ingvar Solberg 

        Næringspolitisk rådgiver 

mailto:postmottak@oed.dep.no

