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Høringsuttalelse - Faglige retningslinjer for utarbeidelse av
fylkesvise planer for småkraftverk
Vi viser til høringsbrev fra OED datert 11. september 2006. I det følgende vil vi kort redegjøre
for E-CO synspunkter på departementets forslag til retningslinjer for utarbeidelse av fylkesvise
planer for småkraftverk.
E-CO er Norges nest største kraftprodusent, med bl.a. 25 % eierandel i landets største operative
småkraftaktør Norsk Grønnkraft. Vi utreder dessuten kontinuerlig mulige større og mindre
prosjekter i egenregi. Noen av disse prosjektene vil falle inn under kategorien småkraftverk. En
oversikt over våre prosjekter finnes på www.e-co.no/nykraft.
E-CO slutter seg uten videre til målet om å styrke grunnlaget for en helhetlig vurdering av søknader
om konsesjon for småkraftverk. I enhver vurdering av utbygginger må fordelene ved utbyggingen
veies opp mot eventuelle ulemper. Det er vår oppfatning at forslaget til retningslinjer har for mye
fokus på begrensende faktorer. Når hensikten er å stimulere til økt småkraftutbygging, bør også de
positive konsekvensene vies oppmerksomhet. Det er også viktig å få presisert at kommuners og
grunneieres interesser blir vektlagt i retningslinjene.
Det sies i høringsdokumentet at fylkesvise planer i utgangspunktet skal være rådgivende i NVEs
behandling av konsesjonssøknadene. Etter vårt syn er det viktig å presisere at alt
samordningsansvar skal ligge hos NVE og kun der.

Det legges opp til et ganske ambisiøst program, der fylkeskommunen skal utføre kartlegginger
i svært mange vassdrag. Ut fra vårt syn kan dette programmet virke vel ressurskrevende og vi
mener at dagens system med høringssvar fra Fylkeskommunen er atskilling riktigere
ressursmessig.
Vi har ingen innvendinger mot den foreslåtte kartleggingssystematikken i retningslinjene, når
en ser bort fra at innholdet og kunne tatt opp i seg mer distriktsmessige vurderinger i forhold
til grunneiere, kommuner etc.
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Ellers er vårt syn at økte saksbehandlerressurser hos NVE vil være et godt bidrag til å få fortgang i
småkraftutbygginga i Norge.
E-CO ønsker avslutningsvis å takke for at vi gis denne muligheten til å kommentere det fremlagte
forslaget.
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