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Høring av regionale vannforvaltningsplaner
gjennomføring av vannforskriften

- nasjonale vurderinger av

Vi visertil vårt møte4. septemberom denpågåendeprosessenmedhøringav regionale
vannforvaltningsplaner
i henholdtil vannforskriften.Vi uttryktei denforbindelsebekymringfor følgene
av enuklar høringsprosess
medetterfølgendeendringerav tiltak og mål i planenesamtuklare
avgrensingerav hvilke høringsdokumenter
somformelt er påhøring.
EnergiNorgeer tilfreds medat Klima- og miljødepartementet
(KLD) og Miljødirektoratetetterdette,
blantannetgjennomnotatetdatert15. oktober2015«Oppdrag:Sammenstilling.Regionenes
høringsutkastfor vannforvaltningsplaner
og tiltaksprogrammer»,innleggenepådennasjonale
høringskonferansen
28.-29 oktoberi Trondheimog i brevetfra KLD datert17. november«Rådog
presiseringerfor ferdigstillelsenav vannforvaltningsplanene
» påpekerdissesvakheten
e i prosessenog
klargjørrammenefor høringenog behovetfor forbedringerfør planenevedtas.
Vi støttersærligMiljødirektoratetsvurderingav at «de foreslåttetiltakeneer ofte beskrevetfor
omfattendeog detaljert,særligi forvaltningsplanene.
Det vil væreproblematiskfor regjeringenå
godkjennedette,dadetkanbrytemedforutsetningenom at skjønnsrommetfor sektormyndighetene
i
forhold til detenkeltetiltak ikke skalreduseresvesentlig» og at «beskrivelseav prioriteringerog
nytte/kostvurderinger er mangelfulli flere planer». KLD skriverselvi sitt brevden17. novemberat
planenebørvære«aggregerte,kortfattedeoversiktsdokumenter»
tilpassetbeslutningstakere
og
allmennhetsommålgruppe. Her er detdetenbetydeliginnsatssommåtil før vedtakelsen.
EnergiNorgemerkersegogsåat denasjonaleføringenefra 23. januar2014om brukenav rapport
49/2013«Vannkraftkonsesjoner
somkanrevideresinnen2022"(revisjonsrapporten)
ligger fast.Det er
derfremhevetat revisjonsgjennomgangen
ikke representerer
enfasit, menet «viktig kunnskapsgrunnlag
og utgangspunktfor prioriteringeri regionene». Tatt i betraktningat rapportenikke harværtpåhøring,er
detettervår vurderingsærligviktig at denblir benytteti samsvarmeddenneforutsetningen.
EnergiNorgeavgir nåsammenmeddeenkelteberørtemedlemmenehøringsuttalelseri samtlige
vannregionerbasertpåhøringsutkastene
og denasjonaleavklaringene
, sevedlagteeksempelfra
vannregionVest-Viken. Vi ønskeri denneforbindelseå fremhevetre prinsipielleforhold somvi menerer
avgjørendefor å få frem godeog realistiskeplaner- bådei denneplanperiodenog senere
.
Mer kunnskapsb
asertforvaltningfor bedrevannmiljø
EnergiNorgeog medlemmenehari sværtmangeår arbeidetmålbevisstfor å bedrevannmiljøeti
vassdragmedvannkraft.Dettekunnskapsbaserte
arbeidetfremkommerblant annetgjennominnsatseni
forskningssenteret
for miljødesignav fornybarenergi,CEDRENsombestårav deledende
forskningsmiljøenepåområdetherunderNINA, NTNU, SINTEF, NIVA, LFI UiO og LFI Uni Miljø
Bergen. GjennomCEDRENbidrarkraftbransjentil finansieringog styringav FoU-aktivitetermedhøy
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kvalitet, menogsåmedvekt påoperativeløsninger.Et godteksempeler utviklingenav håndboken
"Miljødesigni regulertelaksevassdrag"
sombrukesaktivt av forvaltningenog bransjenselv.Et annet
prosjektomkringvandringsløsninger
for fisk forbi vannkraftanlegger nylig startet,medmål om enny
håndbok.Miljødirektoratetog NVE samarbeidermedforskningsinstitusjonene
i disseprosjekteneog er
medi CEDRENsitt styre.
I tillegg arbeiderenkeltselskap
enemedå optimaliserevannkraftproduksjonen
for å ivareta
miljøhensyn.Eksempe
lvis harBKK i samarbeidmedLFI Uni Miljø, Bergen,siden2006drevet
prosjektet"LIV –Langsiktigeundersøkelser
av laksog sjøørreti regulertevassdrag
". Prosjektetovervåker
fiskebestanden
i elvefasenog kartleggerflaskehalserfor fiskeproduksjonfor å finne skreddersydde
tiltak
for optimaliseringav forholdenefor fisk, inkludertbiotopjusteringer,byggingog fjerning av terskler,
vegetasjonsrydding,
og miljøtilpassedevannstandsendringer
og –føringer.E-CO har i Aurlandsvassdraget
optimalisertgyteforholdenefor laksog sjøørretgjennomforbedringav gytesubstrat,skjul og
vandringsforhold,og detregistreresenmarkantøkningav gytebestanden
overdesisteår. Statkrafthari
Eidfjordvassdragetselvsøktom, og fått tillatelsetil, omdisponeringav vannslippet.Økt vannføringpå
gytegrunneneom vinterenbidrartil størreantallnyklekketlakseyngelpåfølgendesommer.SiraKvina
kraftselskapharomsøktet prosjektsombådeskalgi en50%økningi laksebest
andenog 150GWh ny
kraft vedriktig vanndisponeringog vandringsløsninger.
Det finnesenrekkeflere slike eksemplersomviserat miljøforholdenei norske,regulertevassdraghar
stor oppmerksomhetfra vannkraftbransjen
. Erfaringenvår er at vi får til betydeligeforbedringeri
vannmiljøettil lav kostnadnårkunnskapener god.Utfordringennåer at tidsfristenei vannforskriftenog
detensidigelokalefokuset pårestriksjonerav vannkraftenfår dettil å virke somom intet positivt er
skjeddmedvannmiljøeti Norgefrem til nå, og at minstevannføring er et mål i segselv.
Vi støtterderforMiljødirektoratetspåpekningav at «tiltaksprogrammetbørinneholderelevante
vedtatte/igangsatte
tiltak, slik at degir et samletbilde av vannmiljøtiltaksomskal væreoperative 20162021» og KLDs føringeri brevav 24.januar2014om at «tiltaksprogrammetikke skal«væreen
oppramsingav alle tenkeligetiltak, menværeprioriterteog realistisketiltak medgodemiljøeffekteri
forhold til kostnader»
. Vi serderforbehovfor at denorskefagmiljøenepåvannmiljøtrekkesbedreinn i
detregionalearbeidetfor å belysedekonkretemiljøeffekteneav ulike typertiltak bedre. SærligCEDREN
er aktuelle, menogsåandrenorskekompetansemiljøer
veduniversiteteneog høyskoleneharvikti g
kunnskap. Vi bidrargjernetil bedreprosesserfor kunnskapsbasert
forvaltning.
En kunnskapsbasert
forvaltninginnebærerat vannforvaltningsplan
eneangir enoverordnetretning,mens
degrundige,konkretevurderingenemåoverlatestil sektormyndighetenes
saksbehandling
etter
sektorlovgivningen.Detteer ogsåi trådmeddepartementets
presiseringom at «detaljeringsnivåeti
planenemåikke væreslik at skjønnsrommetfor sektormyndighetene
i påfølgendesektorvedtakreduseres
vesentlig».
Bedreveiledningfor samfunnsøkonomiske
tiltaksanalyser
EnergiNorgevisertil at vannforskriftensformål er å «sikreenmestmulig helhetligbeskyttelseog
bærekraftigbruk av vannforekomstene».
Vannforvaltningsplanene
skalderfori tillegg til å fremmemålet
om bedrevannmiljø, ogsåivaretaandreviktige nasjonaleinteresser,somforsyningssikkerhet,
flomsikkerhet,verdiskapingog klima. For sterktmodifisertevannforekomster(SMVF) er detderforen
vanlig tilnærmingtil samfunnsøkonomisk
lønnsomhetsomavgjørhvilket milj ømålsomskal settes.
Miljødirektoratetskriveri sitt notatat «Alle landenesomgjennomførervanndirektivetstrevermed
tilnærmingentil økonomiskanalyseog nytte/kostvurderinger.I 2013ble detetablertenny europeisk
arbeidsgruppefor utvikling av felles verktøyog veiledningpåtema.Det vurderesogsåå oppretteet eget
prosjektunderdirektoratsgruppen
i Norgefor dettetema.Detteer helt klart et temader detmåjobbes
sentraltfor å gi vannregionenebedreveiledningog verktøytil nestefase.»
Vi støtteretableringav et slikt prosjektsåsnartsommulig. I Vista Analysesrapport2014/20‘Verdsetting
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av norskvannkrafti et klima- og miljøperspektiv’konkludererledendenorskesamfunnsøkonomer
med
at dagensveilederer mangelfullog at prosess
enemedfører«risiko for at enkeltekostnadsposter,
ulemper,
miljø- og klimaeffekterikke får sammeoppmerksomheti beslutningsgrunnlaget
sommiljømål knyttettil
detspesifikkevannområdet
». Vista pekerogsåpåat prioriteringsrapportentil NVE og Miljødi rektoratet
49/2013ikke tar tilstrekkelighensyntil verdieneav regulerbarheti energisystemet,
klimaverdienav
vannkraften,alternativemiljøkostnaderog skattefinansieringskostnader
. De pekerpåflere mulige
metoderfor å ivaretadettebedre.Et prosjekt måettervår vurderingta utgangspunkti enmermetodisk
tilnærming, og involveremergenerellsamfunnsøkonomisk
kompetanse
, for eksempeli SSBog DFØ.
Prosjektetmåhatett dialogmedberørtnæringsliv.
Reguleringsmagasinenes
flomdempendefunksjoner særligaktualisertvedhøstensskadeflommerpå
Vestlandet.I et svartil stortingsrepresentant
Bjørn Lødemelfra Sogn- og Fjordanei etterkantav
flommeneskrevolje- og energiministerTord Lien (11. november)følgende:«Genereltmenerjeg deter
viktig at hensynettil sikkerhetmot flom blir tillagt betydeligvekt i vurderingenav utbyggingav
vannkraft.» Vi leggertil grunnat Regjeringenogsåer opptattav sikkerhetmot skadeflommeri allerede
utbygdevassdrag.Når detgjelderverdienav fleksibelvannkraftproduksjonpåpekesfølgendei NOU
2012:9, Energiutredningen– verdiskaping,forsyningssikkerhet
og miljø: «Vannkraftmedmagasinhar
betydeligfleksibilitet medhensyntil nårproduksjonenskjer,og kostnadenevedå regulereproduksjonen
oppog neder lave,jf. kapittel3. Vannkraftensreguleringsevneblir merverdifull nårnabolandene
erstatterfossil kraft medvindkraft og solkraft.Pålangsikt er detmulig å økereguleringsevnen
i
vannkraftsystemet
betydelig.» Ogsåhermådetdaværeriktig å leggetil grunnat verdsettingav
fleksibiliteteni alleredeutbygdevassdragmåtasmedi beslutningsgrunnlaget
påengodmåte. Vi vil for
vår del i 2015følgeoppmedegneutredningerav verdienav flomdempningog regulerbaremagasineri et
kraftsystemper
spektiv somet innspill i metodearbeidetfor bedretkost/nyttefordi deter særlig
underkommuniserti dagensanalyser.
Vannkraftenssærligerolle i klimasammenheng
måverdsettesi kost/nytte-vurderinger
Miljødirektoratetharnylig avlevertenrapportom lavutslippsutviklingi Norgemot 2030(rapportM
229/2014).I alle tiltakspakkenefor 2030inngårenbetydeligelektrifiseringav storesamfunnssektorer
i
Norgeslik somtransportog petroleumsutvinningoffshore.74 % av norskeklimagassutslipper knyttettil
fossil energibruk.Omstillingenmot 2050innebærerøkt etterspørseletterfornybarenergi.Rapporten
illustrererderforat deter behovfor bedrehåndteringav vannkraftensklimaverdiet 2050-perspektivnår
beslutningerskaltas.
Vista visertil at dettekangjøregjennomentenå brukeenkraftmarkedsmodellsomreflektererde
langsiktigeCO2-prisenei trådmedtogradersmålet,
likevektsmodellereller alternativkostnadsmodeller.
Vår vurderinger at dagenstilnærming ikke egnersegfor politiskebeslutningeri skjæringspunktet
miljø/klima fordi detikke får frem devanskeligeavveiningenesommågjøresi et langsiktig
klimaperspektivder vannkraftener vår mestdyrebareressurs.Sjefsøkonomi Statnett,Jan Bråtenharsom
et eksempeli sin nyerapport‘En kostnadseffektivog virkningsfull klimapolitikk’ utgitt av Norsk
klimastiftelse(rapport04/2014),påside36 sammenliknetverdienav batterierog norskevannmagasiner
.
Selvmedbetydeliglaverefremtidig pris påbatteriervil vår magasinkapasitet
og regulerbarhetutgjøre
enormeverdieri fremtidensenergisystem
.
Vi risikerernåå ta bort noeav denviktigsteregulerbarefornybarkraftensomskaldannegrunnmureni
lavutslippssamfunnet
utenat beslutningstakerne
har et overslagoverelementenei avveiningen.Vi
forventerderforat KLD vil leggetil rettefor enåpenog godfremstilling av dissenasjonalehensynenei
detviderearbeidet.
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EnergiNorgeserdetgenereltsomviktig å gåskrittvis frem i prosessenmedvannplanerog byggeet
solid kunnskapsgrunnlag
for beslutningerom tiltak og miljømål i trådmedgodnorsk
forvaltningstradisjon
. Da vil vi få et bedrevannmiljøog samtidigholdekostnadenemedå omstilleosstil
et lavutslippssamfunnnede.Vi serfrem til videredialogetterdenregionale høringenog stiller gjernepå
møter vedbehov.
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