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Høringsuttalelse - endringer av industrikonsesjonsloven og vassdragsreguleringsloven. 

 

 

Vi viser til brev av 7. januar 2009 om høring av utkast til endringer av industrikonsesjonsloven, mm. 

Vi viser også til oversendelse av administrasjonens innstilling i e-post av 20. februar til Jarand Falland. 

Nå har fylkesutvalget behandlet saken. Administrasjonens innstilling punkt 1 ble endret. 

 

Fylkesutvalget behandlet saken i sitt møte den 10. mars og fattet følgende enstemmige vedtak: 

 

1. Fylkesutvalget ser det som viktig at en utleieordning må utformes på en måte som sikrer at 

den er åpen og ikke-diskriminerende og at ikke bare offentlige selskaper, men også private 

innenlandske og utenlandske selskaper innen EØS-området gis mulighet til å konkurrere om 

leiekontrakter på like vilkår. 

En utleieordning må også utformes på en måte som ikke formelt eller reelt undergraver det 

bærende prinsipp om offentlig eierskap til vannkraftressursene 

 

2. Fylkesutvalget vil anbefale at man benytter langsiktige kraftsalgsinntekter til å redusere risiko 

og øke forutsigbarheten i inntektsgrunnlaget for nye prosjekter. 

 

3. Fylkesutvalget vil anbefale at ordningen med tidsubegrenset medeierskapsavtaler videreføres.  

 

4. Fylkesutvalget vil foreslå at lovteksten gir hjemmel for å stille krav om medeierskap. 

Medeierskapsvurderingen må bli en del av høringsprosessen ved nye vannkraftprosjekter og 

sikres gjennom at fylkeskommunene blir høringsorgan i forbindelse med 

konsesjonsbehandlingen. Dette vil sikre en åpning for at fylkeskommuner og andre offentlige 

eiere på enklere vis kan delta i nye utbyggingsprosjekt.” 

 

Vår saksbehandler: Asbjørn Rønning 

Tlf. 73 86 64 13 

E-post:  asbjorn.ronning@stfk.no 
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5. Fylkesutvalget støtter forslaget om å innføre overtredelsesgebyr i vassdragsreguleringsloven 

og vannressursloven. 

 

6. Fylkesutvalget vil på det sterkeste henstille til politisk ledelse i departementet om at arbeidet 

med etablering av et eget industrikraftregime blir prioritert og snarest avklart.  

 

 

 

Dette til orientering og videre behandling. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

 

Asbjørn Rønning 

Rådgiver 

 

 

 

 


