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Høring – forskrift om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av 
driftsoperatører (utleieforskriften)        
   
NITO – Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon – viser til høringsnotatet av 16. desember 2009 om 
forslag om utleie av vannkraftanlegg og om bruk av driftsoperatør. NITO har følgende innspill: 

Betydning av offentlig eierskap - konsolideringsmodellen 
NITO er opptatt av at landets vannkraftressurser skal være i folkets eie, og forvaltes til det felles beste 
basert på et offentlig eierskap. Vi har derfor støttet opp om konsolideringsmodellen, som etter hvert vil 
føre til at all vannkraft som faller inn under dagens konsesjonsbestemmelser blir offentlig eiet.  
 
Konsolideringsmodellen sikrer staten, fylkeskommunene eller kommunene som majoritetseiere i 
kraftselskapene. Dette sikrer den økende grunnrenten av vannkraften for fellesskapet, og at 
verdistigningen av den forurensingsfrie vannkraften tilfaller fellesskapet. Ikke minst beholder man 
nasjonal kontroll over landets elektrisitetsforsyning og reduserer derved sårbarheten i grunnleggende 
infrastruktur for landet.  
 
Utleie må ikke undergrave langsiktig offentlig eierskap  
 
NITO mener det er positivt at hensynet til industriens behov for kraft er forsøkt ivaretatt gjennom en 
utleieordning, men har vært bekymret for at adgangen til utleie vil flytte det reelle eierskapet fra eieren 
til leieren. NITO har derfor oppfordret departementet til å uforme utleieregimet på en måte som ikke er i 
strid med hovedformålet i konsolideringsmodellen, nemlig at landets vannkraftressurser skal være i 
folkets eie og forvaltes til det felles beste basert på et offentlig eierskap. 
 
Høringsnotatet har etter NITOs syn flere svakheter, og legger opp til et utleieregime som etter vårt syn 
undergraver konsolideringsmodellen og kan svekke beredskapssituasjonen i kraftforsyningen: 

Krav til inngåelse av utleieavtale og innhold i avtalen 
I Ot.prp. nr 66 (2008-2009) Om lov om endringer i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven 
og vannressursloven (utleie av vannkraftproduksjon mv.) fastslås bl.a. at ”utleieordningen må utformes 
slik at den ikke formelt eller reelt undergraver det bærende prinsippet om offentlig eierskap til 
vannkraftressursene. Det innebærer blant annet at eiers posisjon i utleieperioden må sikres, og at 
leietaker bare kan operere innenfor eiers konsesjon.”  
 
NITO kan ikke se at forslaget til utleieforskrift i tilstrekkelig grad ivaretar hensynet til at utleieordningen 
ikke skal undergrave offentlig eierskap. NITO mener det må stilles krav til transparens ved utleie av 
vannkraftanlegg, og til innholdet i leieavtalen. Dette er viktig for å unngå at utleieordningen 
undergraver konsolideringsmodellen, og at utleieordningen åpner for at leietaker skal kunne tilegne 
seg en urimelig stor andel av vannkraftinntektene ved utleie. 
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 Det må stilles krav til innhold i leiekontrakter ved utleie av kraftverk. Det samme kravet må også 
gjelde om eier ønsker å leie ut for en ny periode. 

 NITO mener at forskriften må inneholde klare krav til utleieprosessen og til innholdet i 
utleiekontrakt. Når Stortinget i Innst. O. nr. 105 (2008-2009)1 har åpnet for bruk av 
driftsoperatør både ved utleie og ellers, må godkjenning av driftsoperatør knyttes til eierskap. 
Videre ønsker NITO klare krav til kompetanse hos utleier, leietaker og driftsoperatør. 

Krav til egenbemanning 
I Ot. prp. Nr. 61 (2007-2008)2 heter det blant annet: ”For at en utleieordning skal være konsistent med 
konsolideringsmodellen må eieren derfor ha alt konsesjonsrettslig ansvar. Det medfører at eier må 
opprettholde en viss kvalifisert bemanning og kompetanse.”  Videre: "Eier må ha den styring som er 
nødvendig for å kunne opprettholde sine lov- og konsesjonspålagte forpliktelser."  I OT.prp. nr. 66 slås 
det fast at: ”Eiers ansvar overfor myndighetene vil blant annet omfatte manøvrering av vassdraget og 
eventuelle magasin, overholdelse av naturforvaltningsvilkår og den tekniske tilstanden til kraftstasjonen 
og eventuelle reguleringsanlegg." "Dette innebærer at eier må ha inngående kjennskap til 
vassdragsanleggets tekniske stand og kompetanse til å gjennomføre nødvendige tiltak i forbindelse 
med ulykker, skader og andre ekstraordinære situasjoner."  
 
Etter NITOs oppfatning blir disse forutsetningene ikke ivaretatt i utkastet til forskrift, hvor kravene til 
eiers kompetanse ved utleie etter vårt syn er veldig svake.  

 NITO mener det må stilles klare krav til egenbemanning hos eier ved utleie, uansett 
driftsmodell. Eier skal ved utleie ha tilstrekkelig kompetanse til selv å utføre de 
konsesjonspålagte oppgavene, og til å opprettholde nødvendig kompetanse for å ta tilbake 
utleide kraftverk ved leietidens utløp. 

Driftsoperatør og leietaker 
Ot. prp. 66 omtaler også behovet for å stille krav til driftsoperatør og leietaker: ”Det vil være behov for å 
stille nærmere krav til hvilken organisasjon og kompetanse eieren selv må inneha ved utleie. I tillegg vil 
det kunne stilles krav til kompetanse for leietakere og driftsoperatører, og eventuelt også om stedlig 
representasjon for disse. Ut fra tvingende allmenne hensyn, slik som sikkerhet og beredskap bør det 
være grunnlag for å oppstille krav om blant annet driftsorganisasjon i landet.”  NITO kan ikke se at 
dette er ivaretatt i utkastet til utleieforskrift. Det stilles ingen krav til leietakers kompetanse dersom 
leietaker ikke er driftsoperatør.  

 NITO mener det i utleieforskriften må stilles klare krav til kompetanse hos driftsoperatør, og til 
at denne skal ha organisasjon i Norge.  

 Ved utleie må det stilles krav til leietakers kompetanse, og organisasjon i Norge. 
 Når eier setter bort drift og vedlikehold til driftsoperatør, skal det stilles krav til at eier skal 

opprettholde tilstrekkelig egenkompetanse til å overta driften etter endt kontraktsperiode eller 
om driftsoperatør faller fra i kontraktsperioden. 
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1 Innstillingen til Ot.prp. nr. 66 
2 Om lov om endringer i lov 14. desember 1917 nr. 16 om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. 

(industrikonsesjonsloven) og i lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer (vassdragsreguleringsloven) 


