SAKSBEHANDLINGSRUTINER VED SØKNAD MED KONSEKVENSUTREDNING SOM
SKAL SLUTTBEHANDLES AV OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET
Generelt
Søknaden gjelder et kraftutbyggingsprosjekt som
faller inn under reglene i plan- og bygningsloven
(pbl) om konsekvensutredninger (KU). NVE har,
på bakgrunn av en melding og høringsuttalelsene
til denne, fastsatt utredningsprogrammet for den
KU-en som er vedlagt søknaden.
NVE følger samme saksbehandlingsrutiner for alle
KU-saker, uavhengig av om tiltaket hører inn
under vassdragsreguleringsloven eller
vannressursloven.
Vi viser til våre nettsider for mer informasjon:
www.nve.no/vannkraft.
Behandling av søknaden fram til endelig
avgjørelse
NVE sender saken på høring til berørte kommuner,
fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige
forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner.
Høringsperioden er normalt tre måneder. Samtidig
blir brosjyre om søknaden distribuert til alle
husstandene i distriktet. Søknaden blir kunngjort i
lokale aviser, finnes tilgjengelig til gjennomlesing i
kommunen og kan lastes ned fra NVEs nettsider.
I løpet av høringsperioden arrangerer NVE et
offentlig møte i distriktet i samarbeid med søker.
Etter høringsperioden får søker anledning til å
kommentere innkomne uttalelser. Deretter vil NVE
i samarbeid med søker invitere til en befaring.
Kommunen, fylkeskommunen, Fylkesmannen og
andre berørte parter vil få anledning til å delta.
Under befaringen er det mulighet for å utdype
aktuelle problemstillinger og å påpeke forhold som
er tatt opp i høringsrunden.
NVE sluttbehandler saken ved å avgi sin innstilling
til Olje-og energidepartementet (OED). Ved en
helhetsvurdering står NVE fritt til å vurdere om
konsesjon skal anbefales og i hvilken utstrekning.
Søknaden og innkomne uttalelser er viktige
grunnlag for denne vurderingen.
Dersom NVE går inn for konsesjon, vil innstillingen til OED ha vedlagt et sett med
konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement.
Vilkårene inneholder bestemmelser om bl.a.
konsesjonstid, revisjon av vilkår, konsesjonsavgifter til staten og kommuner (unntatt for
elvekraftverk < 40 GWh), konsesjonskraft (kun
vassdragsreguleringsloven), godkjenning av
detaljplaner for utbyggingen, terskler, erosjon,

naturforvaltning, forurensning, kulturminner og
sanksjonsbestemmelser ved eventuelle brudd på
vilkårene. En viktig del av vilkårene er
manøvreringsreglementet som angir rammene for
konsesjonen, med bl.a. regler for vannslipping og
reguleringshøyder.
Departementet sender NVEs innstilling ut på en
begrenset høring til berørte kommuner og
departement. Deretter fremmer OED saken for
regjeringen hvor endelig vedtak fattes.
Dersom det er søkt om tillatelse etter energiloven
for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent
overføringsanlegg, vil NVE gi nødvendige
konsesjoner etter at saken etter
vassdragslovgivningen er endelig avgjort.
Hva forventes av høringsinstansene?
Hensikten med høringen er å få synspunkter på de
foreliggende planene og de presenterte
alternativene, vurdert etter konfliktgrad. Det er
ønskelig med begrunnede synspunkter på om
planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ
eller begrensinger i planene. NVE ønsker også
begrunnede forslag til avbøtende tiltak som kan
redusere skadene ved gjennomføring av planene. I
tillegg ber vi om ev. kommentarer til om KU gir
tilstrekkelig kunnskap om tiltakets virkninger.
NVE forventer at kommunen spesielt omtaler
forhold knyttet til kommuneplanen. I tillegg bør
kommunen gi en oversiktlig framstilling av
forholdet mellom den omsøkte planen og de lokale
interessene. Dersom søknaden også gjelder tillatelse
til elektriske anlegg, ber vi kommunen uttale seg om
dette.
Faginstanser som Fylkesmannen og
fylkeskommunen har et spesielt ansvar for å
vurdere søknaden i forhold til sine respektive
ansvarsområder. Vannregionmyndigheten skal
vurdere om de mener tiltaket bør vurderes etter
vannforskriften § 12 eller ikke.
Hvis mulig ønsker vi at uttalelsen sendes
elektronisk, gjerne direkte via sakens nettside på
www.nve.no/konsesjoner.
Innsigelsesadgang
Kommuner og statlige fagetater har
innsigelsesadgang. NVE understreker at en ev.
innsigelse må reises i høringsperioden. Vi viser til
Rettleiar 3/2010 s. 17 for nærmere informasjon om
dette (se www.nve.no/vannkraft).
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