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Høring - forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatører 

Vi viser til Olje- og energidepartementets brev av 16. desember 2009 vedlagt utkast til 
forskrift om utleie av vannkraftanlegg. 

Utkast til forskrift regulerer tre avtaletyper: 

1. Utleie med overføring av ansvar for drift og vedlikehold. Dette innebærer at leietaker 
overtar både kommersiell råderett og driftsansvar for vannkraftanlegget. 

2. Utleie uten overføring av ansvar for drift og vedlikehold. Dette innebærer at leietaker 
overtar kommersiell råderett for vannkraftanlegget, men ikke driftsansvaret. 

3.Avtaler med driftsoperatører (operatøravtaler). Dette innebærer at operatøren overtar 
driftsansvaret for vannkraftanlegget, men ikke den kommersielle råderetten. 

Forskriften setter krav til driftsansvarlig selskap. Dersom eier ikke har leid ut eller satt 
bort driftsansvaret vil eier selv stå som driftsansvarlig. Driftsansvarlig må ha minst én 
heltidsansatt i egen organisasjon med nødvendig kompetanse og ressurser til å ivareta 
styring etter krav fastsatt i eller i medhold av lov. 

Selv om det gjennom utleieavtale er leietaker eller driftsoperatør som er driftsansvarlig, 
beholder eieren ansvaret for at kravene til driftsansvar er oppfylt av leietaker eller 
operatør. Eieren skal for hele avtaleperioden ha en representant i egen organisasjon 
som er tilgjengelig for henvendelser i alle spørsmål relatert til eierens ansvar. 
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Finansdefiartementets vurdering 

Finansdepartementet merker seg at statens ansvar for leieavtalene ifølge 
forskriftsutkastet vil være at Olje- og energidepartementet skal godkjenne alle avtaler. 
Finansdepartementet legger til grunn at det ikke vil være aktuelt å gi staten større 
ansvar for leieavtalene ut over slik godkjenning. 

Finansdepartementet ber om å bli trukket inn i arbeidet med den endelige utformingen 
av utleieforskriften i etterkant av høringen. 

Finansdepartementet har ikke merknader til utkast til forskrift ut over dette. 

Med hilsen 
, 

Staeø'vér1àhd e.f. 
avdelingsdirektør 

Trond Høyde 
Underdirektør 
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