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Høringsuttalelse - Forskrift om utleie av vannkraftanlegg  

Vi viser til brev av 16.12.2009 der det bes om NVEs høringsuttalelse til utkast til forskrift om utleie av 
vannkraftanlegg og bruk av driftsoperatør.  

NVE registrere at forskriften legger vekt på å sikre at ansvarsforholdene i det enkelt kraftverk ikke blir 
uklare som følge av eventuell utleie. Dette synes oppnådd gjennom utkastet.  

Vi vil imidlertid påpeke at ansvarsforhold når det gjelder samvirket mellom flere kraftverk i samme 
vassdrag, i liten grad er drøftet, noe som er særlig viktig under unormale og ekstreme forhold.  

Manøvreringen av vassdragene er særlig viktig under større flommer. Forskriftsutkastet legger vekt på 
at eier skal ha ansatte i egen organisasjon som innehar nødvendig kompetanse og ressurser til å ivareta 
styring etter krav i eller i medhold av lov (§ 8 første ledd). Det er tilsvarende krav for brukseier- og 
reguleringsforeninger. Det er videre nevnt at den driftsansvarlige skal ha minst en heltidsansatt i egen 
organisasjon med nødvendig kompetanse til å utføre oppgaver etter § 8 første ledd (§ 7 annet ledd). 
 
Det kan ettter NVEs syn virke som om det er tilstrekkelig at det bare stilles krav om antall ansatte. Det 
bør understrekes i merknadene til bestemmelsen at det er krav om at eier/operatør kan levere tjenester 
som kreves iht lov, forskrifter og konsesjonsvilkår, når det er bruk for dem. Under flommen på 
Østlandet sommeren 2007 så vi eksempel på at det kun var én ansatt med tilstrekkelig kompetanse hos 
en regulant i et større vassdrag. Da vedkommende tok ferie midt under flommen, ble kvaliteten på det 
grunnlagsmaterialet NVE fikk fra vedkommende regulant dramatisk forverret og ubrukelig som 
grunnlag for beredskapsplanlegging og flomvarsling. Merknadene til § 7 bør derfor understreke at 
kravet til nødvendig kompetanse, innebærer at selskapet må inneha tilgjengelig, nødvendig 
kompetanse til enhver tid. 
 
Forskriftsutkastet dekker driftstekniske og andre forhold knyttet til overføring av 
driftsansvaret for den enkelte kraftstasjon. Det synes å ligge utenfor dettes utkastets virkeområde å se 
manøvreringen av flere kraftverk i samme vassdrag i sammenheng. I større vassdrag er det ofte mange 
kraftstasjoner med ulike eiere. Under store flommer kan det være avgjørende med en god samordning i 
kjøringen av alle kraftverkene i ett vassdrag for å minimere skadeomfanget av flommen. Skal man 
lykkes med en optimal samordning i ekstremsituasjoner, er det av avgjørende betydning at 
kraftverkene er godt samkjørt under normale driftsforhold.  



Side 2 
 

 

 
Det er viktig at driftsorganisasjonene i samme vassdrag er godt samordnet og trent i å takle alle typer 
hendelser som en manøveringsansvarlig kan møte.  
 
I den grad slike problemstillinger ikke fanges opp i forbindelse med det foreliggende forskriftutkastet, 
bør de arbeides videre med i andre sammenhenger. 
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