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Vi  viser  til høringsnotat vedr. forslag om  endringer  i industrikonsesjonsloven, vassdragsreguleringsloven
og vannressursloven om adgang til utleie av vannkraftproduksjon.

Tekna mener at vannkraften fortsatt skal stå i en særstilling i norsk energiforsyning. En
samfunnsøkonomisk fornuftig forvalting av disse ressursene gjør at vi i fremtiden kan videreutvikle
norsk vannkraftproduksjon. Vi mener at Norge skal ha som ambisjon å være eksportør av ren fornybar
energi til landene rundt oss, ikke bare ha som målsetning å dekke innenlands forbruk. Tekna er derfor
opptatt av å  gi  insentiver som øker produksjonen av fornybar energi.

Vi tror at langsiktighet og stabile rammevilkår for eiere av vannkraftverk er essensielt for at vi skal nå
denne ambisjonen. Norsk vannkraftkompetanse er i ferd med å forvitre. Det er lave søkertall til aktuelle
utdanninger, og mange med relevant kompetanse (sivilingeniører og cand. scienter) går av med
pensjon om få år. Alderssammensetningen av våre medlemmer i vannkraftsektoren viser dette klart

Tekna støtter derfor i all hovedsak endringene i de angjeldende lovene som blir berørt i høringsnotatet,
og tror det vil bidra til en fornuftig ressursallokering i vannkraftsektoren. Samtidlig vil dette bidra til
stabilitet i eierforholdet og ryddig ansvarsfordeling. Vi er også opptatt av at det markedet man ønsker å
bygge opp på driftsiden (leietakerne) blir så effektivt som mulig. En beskrankning vi ser på dette kan
være den maksimale leieperioden på 15 år. Vi tar det for gitt at markedet holdes under oppsikt og
evalueres dersom man ser at for få aktører finner det interessant å delta. Videre mener vi at det må det
skapes insitamenter til at de som drifter anlegg i samarbeid med eier sørger for at anleggene utvides og
oppgraderes, slik at man rar mer ut av eksisterende infrastruktur. Endring av skatteregler og et marked
for grønne sertifikater er eksempler på slike tiltak.

Tekna — knisk-naturvitenskapelig forening

Kare gg Johnsen
Gener sekretær

Tekna organiserer over 51.000 medlemmer høyere teknisk og naturvitenskapelig utdannelse på masternivå.

Postboks 2312 Solli

0201 Oslo

Besøksadresse

Dronning Mauds gate 15

Telefon 22 94 75 00

Telefaks 22 94 75 01

$),11> Te k n a

www.tekna.no

post@tekna.no

Org.nr.: 971 420 782

MVA


