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• Det energipolitiske bildet:  
 

S i t a t 

• Det fins klare politiske og økonomiske interesser som ønsker å øke 
vannkraftproduksjon i Norge. Samtidig mangler det en overordnet målsetting og 
klare prioriteringer for videre utvikling av vannkraften. Det er for eksempel ikke 
avklart politisk hvorvidt vannkraften skal bidra til måloppnåelse av norske 
klimaforpliktelser. 

 

• Det er heller ikke blitt foretatt en politisk avklaring av vannkraftens rolle i et 
europeisk perspektiv, til tross for at EUs fornybardirektiv snart skal implementeres 
og sett i lys av den økende interessen for Norge som ’grønt batteri’ for Europa.  

 

• I tillegg til utfordringer knyttet til den saksspesifikke tilnærmingen, er det også en 
utfordring knyttet til koordineringen mellom ansvarlige departement og etater på 
energi- og miljøområdet. 

S i t a t   s l u t t  

 SINTEF/CEDREN/GOVREP:  Changing currents in Norwegian hydropower governance . 

The challenge of reconciling conflicting interests. 2011.  

 

 



Analyse: 

 

Mangelen på gode politiske grep har åpnet veien for kommersielle interesser. 
Resultat: Omfattende utbygging av energiressurser, men gjerne begrunnet i 
klimahensyn.  

 

 



 

 



Konsesjonsbehandlingen: 
 

•  Retningslinjer for små Vannkraftverk (2007) 

•  Nye rutiner for behandling av søknader om konsesjon for småkraft (2012) 

•  NVE inviterer til dugnad for gode småkraftprosjekter (2013) 
 

Sitat om almenne interesser (inkl natur og friluftsliv):  

NVE mener at  å lenge disse interessene ikke er av svært stor verdi eller dersom de kan 
avbøtes i tilstrekkelig grad gjennom vilkår, så kan det gis konsesjon til tiltaket. De 
konsesjonsgitte tiltakene vil være et bidrag i den politiske satsingen på småkraftverk, 
og satsingen på fornybar energi. 

 

Sagt på en annen måte (min formulering): Almenne interesser må anses å ha svært 
stor verdi for at et konsesjonssøknad skal kunne avslås. Også utbyggingssaker som 
skader svært store verdier kan gis konsesjon hvis energimyndighetene mener at 
skadene i tilstrekkelig grad kan avbøtes. 



  

 
 



  

 
 









 

I sonene mellom fjellet og fjorden/dalen:  

• Skal det være igjen noen områder hvor vi har bra med intakt 
vassdragsnatur? (et sumvirkningsspørsmål) 

• Blir vi sittende igjen med bare eksempler på intakt 
vassdragsnatur? Er det nok?  

• Vi har behov for systematisk vernetankegang! 

 








