Dgkjhg

Orientering til høringspartene
Generelt
NVE har hjemmel til å gi tillatelse i saker som
gjelder utbygging av småkraftverk (inntil 10
MW), og andre vassdragstiltak. Tillatelse til
større kraftutbygginger gis av Kongen i
statsråd.
Fra 1. januar 2010 er fylkeskommunen
delegert myndighet for kraftverk med installert
effekt inntil 1 MW. Dette gjelder bl.a. ikke
saker i vernede vassdrag.
Denne orienteringen gjelder saker der NVE
kan gi tillatelse etter vannressursloven § 8.
Behandling av søknaden fram til endelig
vedtak
NVE sender informasjon om høringen til
berørte kommuner, fylkesmenn (FM),
fylkeskommuner (FK), statlige forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner.
Høringsperioden er minst 6 uker. Saken blir
kunngjort i minst én avis i distriktet, og
kommunen legger søknaden ut til offentlig
gjennomsyn, ev. utlån. I tillegg legges
søknaden ut på www.nve.no/konsesjonssaker
med adgang til å sende inn høringsuttalelse
elektronisk.
Søker får anledning til å kommentere
innkomne uttalelser, før NVE gjennomfører
befaring i området.
I helhetsvurderingen står NVE fritt til å
vurdere om tillatelse skal gis og i hvilken
utstrekning, jf. vannressursloven § 25.
Søknaden og innkomne uttalelser er viktige
grunnlag for NVEs vurdering.
Dersom NVE gir tillatelse, kan det knyttes
vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26.
Vilkårene kan omfatte byggefrister,
vannslipping, naturforvaltning, fornminner og
sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.
NVEs vedtak kan påklages til Olje- og
energidepartementet innen 3 uker fra det
tidspunkt underretning er kommet frem til
parten.

Dersom det er søkt om tillatelse etter
energiloven for elektriske anlegg i kraftverk/
høyspent overføringsanlegg, vil NVE gi
nødvendige konsesjoner samtidig med at
vedtaket fattes. De fleste høyspentanlegg med
linjer kan bygges innenfor lokal netteiers
områdekonsesjon.
Hva forventes av høringsinstansene?
Kommunen bør gi begrunnede synspunkter på
om planene bør gjennomføres, ev. valg av
alternativ. Vi ber kommunen informere om
hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks.
landskap, friluftsliv, fisk og vilt) blir berørt av
tiltaket, og ev. andre forhold som kan få
betydning for gjennomføringen. NVE ønsker
forslag til vilkår eller avbøtende tiltak som kan
redusere ev. skader ved gjennomføring av
planene. NVE forventer at kommunen omtaler
forhold knyttet til kommuneplanen og andre
kommunale planer.
FM bør vektlegge forhold omkring miljø,
herunder fisk og biologisk mangfold, og
vurdere tiltaket i forhold til
sektorlovgivningen.
FK bør legge vekt på kulturminner og
friluftsliv som særlige ansvarsområder. Det
skal redegjøres for tiltakets status og antatte
konfliktnivå i fylkesdelplan for småkraftverk,
dersom slik plan er utarbeidet.
Innsigelses- og klagerett
I ny plan- og bygningslov er forholdet mellom
konsesjonsbehandling og planbehandling av
energianlegg endret for å sikre en mer effektiv
saksbehandling. Det er ikke krav om
reguleringsplan. For å ivareta
innsigelsesadgangen som kommuner og
statlige fagetater har hatt til reguleringsplaner,
er det innført bestemmelser i energi- og
vassdragslovgivningen om innsigelse og
klagerett. NVE understreker at en ev.
innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser
til våre nettsider for mer informasjon:
www.nve.no/konsesjonssaker.

