
Saksbehandler, innvalgstelefon
Anniken Friis, 5557 2323

Vår dato
09.05.2014

Vår referanse
2014/3759 461.0

Deres dato
14.03.2014

Deres referanse
14/592

Statens hus
Kaigaten 9, 5020 Bergen
Telefon: 55 57 20 00
Telefaks: 55 57 28 51

Miljøvern- og klimaavdelinga
Postboks 7310, 5020 Bergen
Org.nr: 974760665

E-post:
postmottak@fmho.no
Internett:
www.fylkesmannen.no/hordaland

Olje- og energidepartementet
Postboks 8148 Dep
0033 Oslo

Innspill til lovendringsforslag om endringer i industrikonsesjonsloven og 
vassdragsreguleringsloven

Fylkesmannen viser til overnevnte høring. Bakgrunnen for lovendringene er Stortingets 
vedtak om å avvikle det statlige konsesjonsavgiftsfondet, og legge konsesjonsavgiftene til en 
sektoravgift som skal gå over statsbudsjettet. Endringen krever en lovmessig oppfølging, men 
vil ikke endre plikten til å betale inn konsesjonsavgift. Avgiftene skal øremerkes formål og 
tiltak som kommer sektorene til gode, og som det er rimelig å forvente at de bidrar med å 
finansiere.  

Departementet foreslår at midlene skal nyttes i tråd med langvarig praksis for disponering av 
fondsmidlene. Dette gjeld tiltak knyttet til vannkraftutbygging, kraftoverføring og 
kraftmarkedet, forskning og utviklingsarbeid, inkludert adgang til å bruke midler for å 
forebygge, erstatte og avbøte skader i forbindelse med utbygginger, som opprydding etter 
anlegg med uklare eierforhold. 

Fylkesmannen har ingen merknader til de foreslåtte lovendringene. 

Fylkesmannen har fulgt utviklingen i utbygging av energiverk over flere år, og ser at det er 
behov for et styrket lovverk for å sikre opprydding også for mindre energiverk, som 
småkraftverk, vind- og bølgekraftverk. Etter det vi kjenner til blir det i dag ikke avsatt midler 
til opprydding og avslutning av energianlegg som av ulike grunner ikke blir avsluttet i tråd 
med intensjonen, og som i ettertid utgjør problemer som uavsluttet anleggsområde, forsøpling
og forurensing, uheldige landskapsinngrep og fare for liv og sikkerhet. 

Et illustrerende eksempel fra vårt fylke er det havarerte bølgekraftverket i Øygarden 
kommune, som i dag ligger som et problemområde, ikke minst for kommunen og 
lokalbefolkningen, jfr. brev fra kommunen til Olje- og energidepartementet av 14. mars 2014. 
Bølgekraftverket havarert i 1990 og det ble den gangen ikke stilt krav om opprydding, og over 
20 år senere står vil ingen ta ansvaret for opprydding. Øygarden kommune har fått avslag på 
søknad om støtte til opprydding både fra Klima- og miljødepartementet og fra Olje- og 
energidepartementet. NVE har vært på tilsyn på restene av kraftverket i 2013.
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Med økende prisusikkerhet kan denne type problemstiller bli reelle i sammenheng med flere 
typer energianlegg, som småkraftbransjen eller vindkraftanlegg. 

Fylkesmannen vil på denne bakgrunn benytte anledningen til å be departementet se på 
lovendring i parallelle lovverk for å sikre nødvendige hjemler og midler til opprydding i 
energianlegg og oppretting av skader på natur.

Med hilsen

Kjell Kvingedal e.f. Anniken Friis
miljøvernsjef seniorrådgjevar
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