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HØRINGSUTTALELSE TIL UTKAST TIL REGIONAL VANNFORVALTNINGSPLAN
Vi visertil utkastettil vannforvaltningsplanfor vannregionensomble sendtpåoffentlig høring1. juli
2014medfrist for innspill 1, januar. EnergiNorgeshøringsinnspillavgisunder.
Energi Norgeer eninteresse
- og arbeidsgiverorganisasjon
for norskfornybarnæring,herunder
vannkraftprodusenter.
EnergiNorgepresentererca.280bedriftersomproduserer,frakterog selgerstrøm
og varme.Medlemsbedriftenestårfor 99 prosentav kraftproduksjonenog dekker90 prosentav
nettkundenei Norge.Fornybarnæringen
jobberfor bedreklima, sikkerforsyningog grønnvekst.
EnergiNorgeshøringsinnspillmåseesi sammenheng
medhøringsuttalelsene
somavgisav deenkelte
berørteenergiselskapene
i vannregionen.Dissevil i størregradgåinn pådekonkreteforslagenei
enkeltvassdragene
enndetsomer hensiktsmessig
i vårt innspill. Vårt innspill måderforlesesmed
forbeholdom at vi ogsåomtalerenkeltemerprinsipielleforhold somikke er like relevantefor Glomma.
Våreviktigstekommentarertil planutkasteter:
Formåletmedvannforskriftener å sikrehelhetligbeskyttelseog bærekraftigbruk av
vannforekomstene
. Vi kanikke seat utkastettil planreflektererdette,menleggerensidigvekt på
lokalt vannmiljø.I beslutningsgrunnlaget
harikke helhetsperspektivet
påklima- og
miljøutfordringenesammenmedforsyningssikkerhet,flomdempingog grønnverdiskaping
kommetgodtnok frem.
EnergiNorgekanikke seat deter gjennomført konkretekost/nytte-analyseri henholdtil
regelverketog denasjonaleføringene.Konsekvensenav detteer at detikke er mulig å prioritere
tiltak medsamfunnsøkonomisk
nytte.Miljømålet i vassdragder deter vannkraftproduksjonmå
derforsettestil "Godt økologiskpotensial" (GØP),tilsvarendedagenstilstand.Noeannetvil
innebæreat detfastsetteskonkretemiljømål påsviktendekunnskapsgrunnlag,
somvil bringe
Norgebort fra vanndirektivetsog vannforskriftensoverordnedemål om bærekraftigbruk av
vannressursene.
Målet om GØPvil kunneendresi nesteplanperiodedersomny kunnskapog
gjennomføringav kost/nyttevurderingerav tiltak tilsier det.
Høringsdokumentene
fremstårsomsværtuoversiktligeog i noenvannregionerpågårdet
endringerav høringsgrunnlaget
underveis.Detteer ikke i trådmedkravenetil god
saksbehandling
i forvaltningen.

Utpeking av vannforekomster med vannkraft som " Sterkt modifiserte
vannforekomster"
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EnergiNorgevil innledningsvisunderstrekeat vannforekomstersombenyttestil vannkraftproduksjon
somden storehovedregelskalutpekessomsterktmodifiserte (SMVF), jf. vannforskriften§ 5 bokstavc
og nasjonaleføringer,meddetoverordnedemiljømålet"Godt økologiskpotensial"(GØP) og referansetil
dagensmiljøtilstand. De enkelte selskapenevil gi innspill til vannforekomstersombenyttestil
vannkraftproduksjonsombørklassifiseressomSMVF.

Miljømål og tiltaksprogram
EnergiNorgeer positiv til arbeidetmedå bedremiljøtilstandeni norskevassdrag.Forutsetningenmå
imidlertid væreat nyttenav konkretetiltak overstigerkostnadenei et samfunnsøkonomisk
perspektiv.
Vannkraftener vår sentralefornybareenergikildemedstoresamfunnsmessigeverdiersomi dealler fleste
tilfeller langt overstigernyttenav lokalemiljøforbedringer. I vannforskriften§ 1 er denne avveiningen
formulertsomet mål om "bærekraftigbruk". Spørsmåletblir om nyttenav vannmiljøtiltakståri forhold
til kostnadeni et bredtsamfunnsperspektiv.
Det konkretemiljømåletfor denenkeltevannforekomstskali henholdtil denasjonaleføringene(Klimaog miljødepartementets
og Olje- og energidepartementets
fellesbrevtil vannregionene24.januar2014)
derforfastsettesmedutgangspunkti ”realistiskemiljøtiltak” . Dette vil si tiltak sometter enhelhetligog
realistiskkost/nytte-vurdering,derogsåhensynettil kraftproduksjoner vurdertog tillagt nødvendigvekt,
fremstårsomformålstjenlig(positiv kost/nytte), jf. konkretside5 i denasjonaleføringene:
”Miljømålene for sterktmodifisertevannforekomsterskalsettesindividuelt,basertpå envurderingav
fordelerog ulemperfor samfunnet(kost-/nyttevurderinger).MiljømåletGØPskalsettesbasertpå
realistisketiltak (positivkost-/nytte)".
Det understrekesdessutenpåside2 at ”[v ]annforskriftenåpnerfor at dagenstilstandkandefineressom
”godt økologiskpotensial”.
En kost-/nyttevurderingi overensstemmelse
med vannforskriftenog denasjonaleføringeneforutsetterfor
detførsteat manharnødvendigkunnskapom såvel positivemiljøvirkningersomnegativekonsekvenser
av tiltaket, herundernegativekonsekvenserfor vannkraft.For detandremåmanetterenkonkret
vurderingav disseforholdenekommefrem til at fordeleneoverstigerulempene(positiv kost/nytte).
Vi forstårdet slik at nytteeffekteneav deforeslåttemiljøtiltakenei planutkasteter usikre.EnergiNorge
menerat denneinnsiktenmåfå størreoppmerksomheti høringsdokumentet
. Vi kani denneforbindelse
ikke seat detnoesteder gjort forsøkpåå analyserenyttenav deforeslåttetiltakenepået meroverordnet
nivå somsikrerhelhetligøkosystemtilnærming
. I denneforbindelseer detavgjørendeå sehentil andre
påvirkningsfaktoreri økosystemet(samvirkendeårsaker).Selvegrunntankenbakvannforskriftener en
økosystemtilnærming
medtverrsektoriellvirkemiddelanalyse.Dersommiljøtilstandener pregetav
langtransportertforurensningeller lakselusvil dethaliten hensiktå bruketil delsbetydelige
samfunnsressurser
påå økevannføringen.Videreburdeenmeroverordnetanalysevurdere
nullalternativet(utviklingenutentiltak) sidenmiljøtilstandenenrekkestederer i utvikling ogsåutennye
tiltak. Alternativeaktuelletiltak medsammenytte synesheller ikke å værebelystpåengodmåte. Det er
for ensidigfokuspåminstevannføringog magasinrestriksjoner
nårandretiltak ofte kanværemer
aktuelle.EnergiNorgestøtterforskningog kunnskapsoppbygging
for å finne frem vinn-vinn situasjoner
derlokalt vannmiljøog fornybarvannkraftkaneksisteresideom side,for eksempelgjennomCEDREN.
Påkostnadssiden
harEnergiNorgesærligforsøktå belysedeklimaverdienevannkraftenhar,jf. Vista
Analysesin rapport2014/20: Verdsettingav norskvannkrafti et klima- og miljøperspektiv.I de
tiltaksprogrammene
somer påhøringer helhetsperspektivet
påklima- og miljøutfordringenesammen
medforsyningssikkerhet,flomdempingog grønnverdiskapingikke kommetgodtnok frem. Tvert imot
menerEnergiNorgeat nyttevurderingerfor enkeltarteri økosystemetlokalt gis enfor storplassi
beslutningsgrunnlaget.
Dettegjelderogsåi rapport49:2013Vannkraftkonsesjoner
somkanrevideres
innen2022fra Miljødirektoratetog NVE. Selvom denasjonaleføringenefra KLD og OED den24.
januar2014presisererat rapporten"ikke er noenfasit", blir dennålagt direktetil grunni noenregioner
utenat detpåpekeshvilke miljøkvalitetersomskalivaretas.Våremedlemmeri vannregionGlommavil
kommenterenærmeredekonkretevassdragene
somer prioritert i kategori1.1i dennerapporten.
Det fremgårvidereav utkastetat vannregionmyndigheten
harvalgt å leggedetlokalearbeidetmed

3
tiltaksanalysertil grunnfor prioriteringenutenå ta særlighensyntil denasjonaleføringene i brevav 24.
januar2014fra OED og KLD . Detteer ettervår oppfatningikke akseptabelt.Tiltaksprogrammetskalkun
omfatte"realistisketiltak medgodemiljøeffekteri forhold til kostnader"og ikke en"oppramsingav alle
tenkeligetiltak", jf. denasjonaleføringene.
Vi kanderforsamletsettikke seat deter gjort reelleanalysersomgir grunnlagfor prioritering av
realistisketiltak. Dettegjelderbådekonkretemiljøtiltaksforslag(f.eks.minstevannføringog restriksjoner
pådriftsvannføringen)og merforvaltningsmessige
tiltaksforslag.Dettevil deenkelteselskapenevurdere
konkreti sineinnspill. De vil ogsåkommenterespørsmåletom videre"problemkartlegging"somi mange
regionerer brukt somtiltak utennærmerespesifikasjon
.
EnergiNorgevil likevel, pågenereltgrunnlag,understrekeat mangelfullkunnskapom de konkrete
positivemiljømessigevirkningeneog/ellernegativekonsekvensene
(herunderfor vannkraft)av et bestemt
tiltak, innebærerat detikkeer adgangtil å foreslåtiltaket i tiltaksprogrammet.Vi minnerom at
tiltaksprogrammet,somigjen skalligge til grunnfor fastsettelsenav miljømål for denenkelte
vannforekomst,skalbaseresegpåenhelhetligog realistiskkost-/nyttevurdering,derogsåandrenasjonale
samfunnshensynsomvannkraftenspositivebetydningfor blantannetforsyningssikkerhet,flomsikkerhet,
verdiskapningog klima måvurdereskonkretog tilleggesbetydeligvekt. Hvis detmanglerkunnskapom
et eller flere av dissevurderingskriteriene,vil detheller ikke væremulig å foretadenkonkretekost/nyttevurderingensombådevannforskriftenog nasjonaleføringerforutsetter.Konsekvensenav detteer at
tiltaket ikke kaninngåsomendel av tiltaksprogrammet,og hellerikke dannegrunnlagfor fastsettelse
n av
miljømål for denaktuellevannforekomsten.
Miljømålet for denaktuellevannforekomstenmåi slike
tilfeller settestil "godt økologiskpotensial"(GØP),tilsvarendedagenstilstand.

Økt nedbør og tilsig
Det er i revisjonsrapporten
fra Miljødirektoratet og NVE og i høringsdokumentene
pektpåat detkan
forventesøkt nedbøri fremtidensomfølgeav klimaendringene.Detteberøresogsåi mange
forvaltningsplaner.
Vi pekerfor detførstepådenfagligevurderingenfra Miljødirektoratetog NVE i rapport49:2013
Revisjonsrapporten
kapittel6.6 hvor detkonkluderesmedat "klimafremskrivingerer imidlertid forbundet
medstorusikkerhet,og børderfori begrensetgradvektlegges".Tilsig vil variereoveråretog geografisk,
og kanslåulikt ut i ulike regioner. Samtidigkommerandrekonsekvenserav klimaendringenetil å kunne
føretil lavereproduksjonog lønnsomhet(milderevintre og merflom, økt belastningpånettet).
Kunnskapenom hvordanklimaendringenepåvirkerenergisystemet
er begrenset.For detandreer ikkeutnyttelseav økt tilsig ikke utensamfunnsøkonomisk
kostnad.Det er ikke "gratis" å ikke utnytteøkt
råvaretilgangi økonomien.Ikke-utnyttelseer forbundetmedet velferdstapsomeventueltmåverdsettesi
enkost/nytteanalyse.
EnergiNorgeminnerom at utgangspunktetsomligger til grunnom at tiltaksprogrammet(somigjen skal
dannegrunnlagfor fastsettelsenav miljømåletfor denenkeltevannforekomst)barekaninneholdetiltak
som,basertpåenkonkretkost-/nyttevurdering,fremstårsomformålstjenligfor å bedremiljøtilstandeni
vassdraget(positiv kost/nytte).Dennevurderingenforutsetterfaktiskkunnskapom tiltaketspositiveog
negativekonsekvenser.Somdetfremgåroverer detstorusikkerhetknyttettil såvel spørsmåletom i
hvilket omfangklimaendringervil medføreøkt nedbøri fremtidenog hvilke fordelerog ulemperdettevil
kunnefå bådefor miljø og kraftproduksjon.DenneusikkerheteninnebæreretterEnergiNorges
oppfatningat økt nedbørog tilsig ikke kaninngåsomendel av grunnlagetfor å avgjøreom et konkret
tiltak vil hapositiv kost/nytteeller ikke.

Særlig om forholdet til landskap , friluftsliv

og brukerinteresser

Vannplanenskalhavannmiljøog bærekraftigbruk av vannressursene
somformål. Planenog det
tilhørendetiltaksprogrammetskalværeet verktøyi arbeidetfor å opprettholde,eventueltoppnået best
mulig vannmiljø.Tiltak somskal ivaretalandskap, friluftsliv og andrebrukerinteresser
(slik somtilgang
til rekreasjonsområder)
er ikke egnettil å bidratil å opprettholdeeller forbedremiljøet i denenkelte
vannforekomst(miljøtilstandeni selvevannet),og måderforutgå.Dettebetyrikke at dissetiltakeneikke
kanværerelevantei andreplanprosesser
lokalt og regionalt eller i konkreterevisjonsprosesser
for
vannkraftkonsesjoner
ettersektorregeleverket
, mendeter ikke adgangtil å leggelandskapshensyn,
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friluftsliv og/ellerandrebrukerinteresser
somikke harnoemedmiljøtilstandeni selvevannforekomsten
å gjøretil grunnfor fastsettelseav miljømål ettervannforskriften.

NVEs rolle videre
NVEs deltakelsesomsektormyndighet,medansvarfor å utredeforslagtil tiltak og gi premisserfor dette
er helt avgjørende.Hittil harNVE pånasjonaltnivå ikke lykkes medå sørgefor betryggenderealismei
deforeslåttetiltak og tilhørendemiljømål. Vi forutsetterat nasjonaleføringerfra OED og KLD tillegges
størrevekt i fortsettelsen.Det er avgjørendeat NVE somnasjonalsektormyndighetog medlemav
vannregionutvalget,
jf. vannforskriften § 22, gis nødvendighandlingsromi detviderearbeidetmeden
innstrammingav planutkasteti trådmeddegenerelleutgangspunktene
EnergiNorgepåpekerovenfor,før
vedtaki fylkeskommunenog påfølgendesentralgodkjenningi regjeringen.Vi vil haentett dialogmed
NVE i dettearbeidet,bådepåregionaltog nasjonaltnivå. NVE måuansettpåseat denødvendige
forbeholdom senerenasjonalevurderingertasmedvidere, jf. ogsåvårt brevtil OED om dette,datert2.
april 2014.

Avslutning
Høringsunderlaget
i flere regionerfremstårsomunødvendigkomplekstog til delsi strid medregelverket.
EnergiNorgepekergenereltpåat deter utkastettil forvaltningsplansomrettsligsetter
høringsdokumentet
ettervannforskriften,inkludertensammenfatningav tiltaksprogrammet,jf. §§ 28 og
26. Videreer vi kjent medat høringsdokumentene
i mangeregionerer gjenstandfor til delsbetydelige
endringersamtidigsomhøringenpågår.I Agderinnebærerdetteenny høringsprosess
i 2015.Energi
Norgeleggertil grunnat ogsåeventuelleendringeri vannplanutkastene
i andreregionervil bli gjenstand
for ny høring.Hvis planeneblir vesentligomformetfør fylkestingsvedtaki juni 2015utenytterligere
høring,menervi at dettevil værei strid medgrunnleggendeforvaltningsrettsligeprinsipper,blantannet
om at berørteparterog andreaktørerskalfå anledningtil å uttalesegfør forvaltningentreffer sine
beslutninger.
Vi serfrem til videredialog,bådedirektei møtermedvannregionmyndigheten
og gjennomvåre
medlemsbedrifterfor å sikreat deendeligevannplanenebaserespåfagligevurderingersomleggertil
rettefor bedrevannmiljøutenat detgårut over bærekraftigbruk. Oppnåelseav klimamålsettingenestår
helt sentralti dette.

Med vennlighilsen,
EnergiNorge

Sigrid Hjørnegård
Direktør,fornybarenergi,klima og miljø

Knut F. Kroepelien
Næringspolitisk/juridiskrådgiver

Kopi: OED,KLD, NVE, Miljødirektoratet,Glommensog LaagensBrukseierforening
, Røros
Elektrisitetsverk AS, E-CO EnergiAS, HafslundProduksjonAS, SarpsfossLimited, EidsivaEnergiAS,
GudbrandsdalEnergiAS, ØsterdalenKraftproduksjonAS, EidefossAS, AkershusEnergiAS, Statkraft
EnergiAS, SmåkraftAS, NorskGrønnkraftAS.

