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Generelt

Hva forventes av høringsinstansene?

NVE er konsesjonsmyndighet i saker som gjelder
utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og
andre vassdragstiltak. Tillatelse til større
kraftutbygginger gis av Kongen i statsråd.

NVE ønsker i størst mulig grad konkrete
synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke, valg
av eventuelle alternativer og forslag til avbøtende
tiltak. Høringsuttalelser om myndighetenes
energipolitikk på et generelt grunnlag, vil være av
begrenset nytte i saksbehandlingen.

Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi
tillatelse etter vannressursloven § 8.
Behandling av søknaden fram til endelig vedtak
NVE behandler de fleste av søknadene gruppevis,
vanligvis etter geografisk plassering. Dette
effektiviserer saksbehandlingen samtidig som både
høringspartene og NVE kan se søknadene i
sammenheng.
NVE sender søknadene på høring til berørte
kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige
forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner.
Høringsperioden er vanligvis tre måneder for
søknader som behandles gruppevis, og minst seks
uker for enkeltsaker. Ev. søknad om utsatt
høringsfrist må begrunnes. NVE forventer at
høringsinstansene gir uttalelse på selvstendig
grunnlag. Søknad om utsatt frist vil normalt ikke
bli innvilget hvis det påvirker sakens fremdrift.
Søker får anledning til å kommentere innkomne
uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i
området. De som har uttalt seg til søknaden, blir
invitert til å delta på befaringen. I
konsesjonsvurderingen foretar NVE en avveining
av fordeler mot ulemper i henhold til
vannressursloven
§
25.
Oljeog
energidepartementet har som overordnet politisk
myndighet gitt retningslinjer for behandling av små
vannkraftverk. Retningslinjene er tilgjengelige via
NVEs nettsider.
Dersom NVE gir tillatelse, knyttes det vilkår til
denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkår omfatter
blant
annet
byggefrister,
vannslipping,
naturforvaltning, kulturminner og sanksjoner ved
ev. brudd på vilkårene.

Spesielt der søknader behandles gruppevis, ønsker
NVE synspunkter på den samlede belastningen.
Dersom partene er kjent med forhold som ikke er
belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi
opplysninger om det.
Det forventes at kommuner, fylkeskommuner,
fylkesmenn og andre myndighetsorganer gir
uttalelse med utgangspunkt i sine respektive
ansvarsområder. Kommunene bes spesielt om å
vurdere søknadene i forhold til gjeldende
arealplanstatus.
Høringsuttalelsene, opplysningene i søknaden og
retningslinjene fra Olje- og energidepartementet er
viktige for NVEs vurdering og vedtak.
Innsigelses- og klagerett
Energianlegg trenger ikke behandles etter plan- og
bygningsloven, og det er ikke lenger krav om
reguleringsplan. For å ivareta intensjonen bak
innsigelsesinstituttet i plan- og bygningsloven, er
det innført bestemmelser i energi- og
vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett,
jf. vannressursloven § 24. NVE understreker at en
ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser
til våre nettsider for mer informasjon:
www.nve.no/konsesjoner.
NVEs vedtak kan påklages til Olje- og
energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt
partene mottok orientering om vedtak. Vi viser til
forvaltningslovens kapittel VI om klage og
omgjøring.

