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Hovedpunkter 

1. BKK er positiv til miljøtiltak i regulerte vassdrag 

- basert på kunnskap og samarbeid 

 

2. Vannforvaltningsplan for Hordaland: 

- mangler helhet og kost/nytte-vurderinger av tiltak 

 

3. Forvaltningsplanene er del av en EU-styrt prosess 

- gir sterke føringer for fremtidig norsk myndighetsutøvelse 
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BKK har en offensiv miljøpolicy 

» Våre utbyggingsplaner skal ta hensyn 

til konsekvensene av naturinngrep og 

redusert vannføring i vassdraget 

 

» BKK skal foreslå miljøtiltak selv – ikke 

vente på pålegg fra myndighetene 

 

» Bidra utover konsesjonsvilkår dersom 

et foreslått tiltak gir god kost/nytte 

 Foto: Uni Miljø 



Tiltak skal bygge på kunnskap 

» Samarbeid med forskningsmiljø og lokale jakt- og fiskerlag 

 

» Lange dataserier – kunnskap over tid 

» Godt grunnlag for å velge de riktige tiltakene 

 

» Foreslå og prioritere tiltak som oppfyller miljømålene med minst 

mulig tap i produksjonen av vannkraft 

 

 



Vannforvaltningsplan 

for Hordaland 
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Mål: 

Sikre at alle europeiske vann-forekomster har 

god eller svært god økologisk tilstand 

 

 

Prosess: 
 

 

Svært god 

  

God 

  

 

Moderat 

  

Dårlig 

  

Svært dårlig 

Grensen for bærekraftig bruk 

Miljøtilstand Vanndirektivet 

Rapportere miljøtilstand på alt vann 

Sette miljømål  i alle vassdrag, også 

regulerte 

Lage tiltaksplaner 

Gjennomføre tiltakene (2016-2021) 



Planen har fått et ensidig fokus 
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Formålet med planen (§1 i Vannforskriften): 

«…sikre en mest mulig helhetlig beskyttelse 

og bærekraftig bruk av vannforekomstene.» 

 



Viktige ankepunkt 

» Kost/nytte-vurderinger mangler  

 

» Planen er i konflikt med politisk satsing 

på fornybar energi 

 

» Høringsprosess der vesentlig 

informasjon ikke er utredet i forkant 

 

» Komplisert prosess med lite reell 

involvering 
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Mål om mer 

fornybar energi 

Dagens 

produksjon 

Tap i eksisterende 

produksjon 



 
Konsekvenser av krav om minstevassføring 

 

 

 

 

 

 

Årlig inntektstap: 130 mill. kr  

Årlig produksjonstap: 350 GWh 

Tilsvarer 85 småkraftverk (vinterstid) 



2014 – et viktig år i norsk vannforvaltning 

» Eierkommunene må engasjere seg i 

denne viktige høringsprosessen! 

» BKK kan bistå eierkommunene  

med informasjon 
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BKK er bekymret for konsekvensene 

VI ER UROLIG FOR Å MISTE REGULERBAR OG FORNYBAR ENERGI 

» Forvaltningsplanen er underlagt EU-direktivet 

» Norge er forpliktet til å følge opp vedtatte mål 

» Avvik skal begrunnes og rapporteres til ESA 

 

» Prosessen har ikke belyst hvilke tiltak som er best for samfunnet totalt sett 

 

» BKKs klare konklusjon for denne første planperioden: 

» Mindre omfattende tiltakslister 

» Ikke så bastante målformuleringer 

 


