INFORMASJON OM NVEs SAKSBEHANDLING
REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR
Generelt
Krav om revisjon av konsesjonsvilkår gjelder
utbygginger som har konsesjon etter
vassdragsreguleringsloven eller
industrikonsesjonsloven (erverv av fallrettigheter),
eller etter vannressursloven om det i vilkårene står
at de kan revideres.

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å avholde
folkemøte om saken.
Etter høringsperioden får konsesjonæren anledning
til å kommentere innkomne uttalelser.

Hovedformålet med en vilkårsrevisjon vil være å
bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Dette
må avveies mot formålet med selve konsesjonen,
som er kraftproduksjon.

NVE inviterer til en befaring der aktuelle
kommuner, fylkeskommuner, Fylkesmenn og
andre berørte parter får anledning til å delta. Under
befaringen er det mulighet for å utdype aktuelle
problemstillinger. Befaringen vil normalt avholdes
etter at høringsperioden er over, men det kan
forekomme at den avholdes tidligere.

Det er bare konsesjonsvilkårene som kan revideres,
ikke selve konsesjonen, som for eksempel høyeste
regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte
vannstand (LRV). Manøvreringsreglementet er en
del av konsesjonsvilkårene og kan dermed
revideres. Privatrettslige forhold omfattes ikke, og
normalt heller ikke økonomiske vilkår som ikke
kan knyttes direkte til miljøforholdene.

NVE sluttbehandler saken ved å sende sin
innstilling til Olje- og energidepartementet (OED).
NVE står fritt til å vurdere hvilke vilkår som ev.
skal anbefales endret. Framsatte krav,
revisjonsdokumentet og innkomne uttalelser er
viktige grunnlag for denne vurderingen. NVE vil
som minimum anbefale at det innføres moderne
standardvilkår i samtlige saker om vilkårsrevisjon.

Vi viser til våre nettsider for mer informasjon:
www.nve.no/revisjon.

OED sender NVEs innstilling på en begrenset
høring til berørte kommuner og departementer.
Deretter fremmer OED saken for regjeringen, som
fatter endelig vedtak.

Behandling fram til endelig avgjørelse
Når det framsettes krav om revisjon av
konsesjonsvilkår for en eller flere konsesjoner vil
NVE først ta stilling til om det skal åpnes
revisjonssak. Konsesjonæren gis anledning til å
uttale seg før saken avgjøres av NVE. NVEs
vedtak kan påklages til Olje- og
energidepartementet.
Deretter skal konsesjonæren utarbeide et
revisjonsdokument som skal gi oversikt over
kraftverksanlegg, reguleringer og overføringer,
miljøtilstand i berørte vassdragsavsnitt og en
vurdering av innkomne krav. Dokumentet skal
også omtale eventuelle muligheter for opprustning
og utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg. Det
gis normalt en frist på 6 mnd. for å utarbeide
revisjonsdokumentet.
NVE sender revisjonsdokumentet på høring til
berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner,
statlige forvaltningsorgan og
interesseorganisasjoner. Høringsperioden er
normalt tre måneder. Høringen blir kunngjort i
lokale aviser, revisjonsdokumentet blir gjort
tilgjengelig for gjennomlesing i de aktuelle
kommunene og kan lastes ned fra NVEs nettsider.

Hva forventes av høringsinstansene?
Hensikten med høringen er å få synspunkter på de
framsatte kravene, og om man ønsker å fremsette
andre krav. Det er ønskelig med begrunnede
synspunkter på om vilkårene skal revideres, og om
det bør innføres nye avbøtende tiltak som kan
bedre miljøforholdene. I tillegg ber vi om ev.
kommentarer til om revisjonsdokumentet har gitt
tilstrekkelig kunnskap om problemstillingene i
saken.
Høringsuttalelser
Høringsuttalelser må være skriftlige og kan sendes
via våre nettsider, med e-post til nve@nve.no eller
som vanlig post.

