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Høringsbrev - Forslag til endringer i industrikonsesjonsloven og 

vassdragsreguleringsloven 

Det vises til brev 14. mars 2014 med forslag til endringer i industrikonsesjonsloven og 

vassdragsreguleringsloven. 

 

Landbruks- og matdepartementet har ikke merknader til avviklingen av 

konsesjonsavgiftsfondet og omlegging til sektoravgift. Departementet er også enig i at det er 

hensiktsmessig at de overordnede formålene som statens konsesjonsavgifter skal anvendes til 

angis i industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven. Departementet slutter seg 

dessuten til forslaget om at de formål som i praksis har vært tilgodesett etter gjeldende 

ordning bør nevnes i endret lovtekst.  

 

Ut over disse formålene registrerer Landbruks- og matdepartementet at sektoravgiften i 

ekstraordinære tilfeller skal kunne anvendes i forbindelse med å ”forebygge, erstatte eller 

avbøte skader som følge av, eller i forbindelse med, kraftutbygginger og reguleringer”, men at 

det i høringsbrevet legges opp til at midlene ikke kan anvendes til generell flomforebygging 

uten slik tilknytning. 

 

Landbruks- og matdepartementet mener imidlertid at lovteksten bør åpne for at sektoravgiften 

kan brukes til flomforebyggende tiltak også ut over de tilfellene hvor skaden er en følge av 

eller skjer i forbindelse med kraftutbygging og reguleringer. Departementet vil i den 

forbindelse peke på at det er påregnelig med endringer i klimaet som bl.a. øker risiko for 

skade som følge av vannføring slik at behovet for flomforebygging vil øke. Flomforebygging 

skjer ofte i forkant av et skadeforløp, men tiltaket kan også være en del av gjenoppretting etter 

skade. I det siste tilfelle kan det være vanskelig å fastslå om skaden er en følge av 

kraftutbygging og regulering, eller om skaden er en følge av endringer i klima. Landbruks- og 



Side 2 

 

matdepartementet mener derfor at det bør legges opp til at midlene må kunne brukes til 

flomforebyggende tiltak knyttet til skader mer generelt.  Landbruks- og matdepartementet 

foreslår at lovteksten endres i samsvar med dette.  

 

 

Med hilsen  

 

 

Pål Vidar Sollie (e.f.) 

ekspedisjonssjef  

 Ingrid Aasen 

 fagdirektør 
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