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Delegering av konsesjonsmyndighet etter vannressursloven § 8 for
vannkraftsaker under 1 MW lii fylkeskommunen

Ved kongelig resolusjon av 15. desember 2000 er bestemt

"Med hjemmel i lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann
(vannressursloven) § 64 fastsettes bestemmelse om hvem som skal være
vassdragsmyndighet etter loven i samsvar med vedlagte forslag."

I samme resolusjon bestemmes følgende om hvem som skal være vassdragsmyndighet

" 1. På riksnivå: (...)

2. På regionalt og lokalt nivå: NVE, fylkesmannen, kommunen eller den
departementet bestemmer."

Ved kongelig resolusjon av 10. desember 2004 er bestemt

Dato

7 ES 2009

"I forhold til vannressursloven § 64 gjelder tidligere bestemmelse gitt ved
kongelig resolusjon 15. desember 2000.

D2c)0q0 c:2-W (2—

I forhold til vannressursloven § 8 gjøres følgende endringer:
Kongen skal være vassdragsmyndighet etter § 8 når det gis konsesjon til
kraftutbygginger, med unntak for saker om bygging av kraftverk med installert
effekt inntil 10 000 kW (mikro-, mini-, og småkraftverk) og mindre reguleringer
(inntil 500 nat hk.) i forbindelse med slike. "
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I brev av 10.12.04 fra Olje- og energidepartementet ble myndigheten til å gi konsesjon
for kraftutbygginger innti110 MW delegert til NVE. I delegeringsbrevet ble det
forutsatt at NVE ikke skal delegere denne myncligheten videre.

Olje- og energidepartementet overfører fra 1.  januar 2010 vassdragsmyndigheten
etter § 8 til å gi konsesjon for kraftutbygginger under 1 MW fra NVE til
fylkeskommunen.

Til denne overførin av m cli het tilli er føl ende be ensnin er:

• Myncligheten omfatter ikke vannkraftprosjekter i vernede vassdrag.
• Myndigheten omfatter ikke vannkraftprosjekter som er tilknyttet et eller flere

andre prosjekter i samme vassdrag når disse til sammen overstiger 1 MW.
• Myncligheten omfatter ikke vannkraftprosjekter som kan være til hinder for

gjennomføring av større prosjekter medsregulerbar vannkraft og bedre
ressursutnyttelse.

• Myndigheten omfatter ikke prosjekter der kraftutbygging skal kombineres med
annen konsesjonspliktig utnytting av vassdraget

• Myncligheten omfatter ikke prosjekter som bør vurderes sammen med andre
prosjekter av hensyn til sumvirkninger.

NVE avgjør i den enkelte sak hvorvidt noen av de ovenfor nevnte begrensninger
foreligger. For slike saker skal avgjørelsesmyndigheten fortsatt ligge hos NVE.

Om det kommer endringssøknader etter at konsesjon til mikro- eller minikraftverk er
gitt og som innebærer at installert effekt øker til over 1 MW, må saken behandles på
nytt med NVE som vedtaksmyndighet.

Oppsplitting i flere aggregater som hver for seg har under 1 MW i installert effekt anses
som ett småkraftverk dersom grensen overstiges samlet.

M di heten skal utøves innenfor føl ende rammer:
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• Skjønnet skal utøves i samsvar med de til enhver tid gjeldende retningslinjer for
små vannkraftverk, jf gjeldende retningslinje vedtatt av Olje- og
energidepartementet 18. juni 2007.

• For tillatelsen skal fastsettes nødvendige vilkår etter vannressursloven § 26.
Utformingen av vilkårene skal ta utgangspunkt i standardvilkår utarbeidet av
energi- og vassdragsmyndighetene i samråd med andre myndigheter.

• Godkjenning av detaljplaner og senere tilsyn i anleggs- og driftsfase skal tilligge
NVE. Mindre endringer som kan inngå som del av detaljplangodkjenning
tilligger NVE

• Standardvilkår for naturforvaltning skal følges opp av fylkesmannen.



For saksbehandlin en 'elder forøvri føl ende:

All forberedende behandling skal gjennomføres av NVEs regionkontor som avgir
innstilling til fylkeskommunen.

Fylkeskommunen skal bidra med faglig informasjon innenfor egne ansvarsområder,
men er ikke høringspart i NVEs foi-beredende behandling.

Fylkeskommunen avgjør selv hvilken del av fylkeskommunen som skal fatte vedtak i
saken, Og hvordan den interne saksbehandlingen skal legges opp.

Olje- og energidepartementet er klageinstans for fylkeskommunens vedtak.

Det vises for øvrig til oversendt veiledningsmateriell etter seminaret 3. november og
NVEs nettsider for ytterligere informasjon om utøving av myndighetsansvaret.
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Adresseliste
Samdige fylkeskommuner
Norges vassdrags- og energidirektorat; Postboks 5091 Majorstuen; 0301 OSLO;
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