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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 17.02.2012  

 

Sak: SR-sak 11/12  Konsesjonskraft 
  

 

Enstemmig vedtak:  

Salten Regionråd viser til Fylkestingets sak  4/12 Reforhandling av avtale om deling 
av gevinst på fylkeskommunalt konsesjonskraftsalg. 
  

Dette er en viktig sak særlig for Beiarn, Sørfold og Bindal, som kan miste årlige inntek-
ter i størrelsesorden 3 til 5 mill hver og hvor Hamarøy kan miste ca 200.000 og Brønn-
øy 800.000. Dette er mye penger for kommunene, men beskjedne midler for fylkes-
kommunen.  

 
I FT-sak 94/2006 het det:  

”Mye kan skje på kommunesektoren både hva gjelder økonomi og kommunestruktur 
fram til 2013. Det fremstår derfor som formålstjenelig at fylkespolitikerne gis anledning 
til å vurdere disse avtalene i lys av utviklingen fram til nevnte årstall, og at det derfor er 
hensiktsmessig at avtalen sies opp. Dersom avtalene sies opp innen fristen, vil dette 
innebære at fylkespolitikerne vil ha til rådighet god tid til å følge utviklingen og eventuelt 
fornye eller endre avtalen. Hvis fornying eller endring ikke blir gjort, vil avtaleforholdene 
være avsluttet fra juni 2013”  

 

Vi kan ikke se at det har skjedd noe med kommunenes økonomi fra oppsigelsen i 2006 
som tilsier at avtalen ikke bør fornyes. Vi er av den oppfatning at en avtale som har vir-
ket fordelaktig for begge parter i 29 år i seg selv er en god grunn for videreføring.  

De verdier som utløses i avtalen har sitt utspring i lokale vannkraftressurser. De ulem-
per kraftproduksjonen påfører nærmiljøet, vil kommunene måtte leve med så lenge 
kraftproduksjonen skjer. Det er rimelig at kommunene også får den andelen av verdi-
skapingen som avtalen sikrer. 
 
Konsesjonskraftavtalen var viktig for kommunenes tilråding til utbygging, noe som igjen 
la grunnlag for at konsesjonen ble gitt, og det ligger en klar intensjon om et 60 års 
perspektiv i den opprinnelige avtalen. Uten positiv medvirkning fra kommunene, hadde 
ikke fylkeskommunen fått sine viktige inntekter og blant annet sitt verdifulle og evigva-
rende medeierskap i Kobbelv og Saltfjellet/Svartisen. I sist nevnte har fylkeskommunen 
leid bort sin 30 % eierandel. Som indikator på verdiene er eiendomsskattegrunnlaget 
for Saltfjellet/Svartisen for 2012 kr. 5.622.994.000.   
  

I motsetning til mer folkerike kommuner som disponerer hele konsesjonskraftmengden, 
er det de aktuelle kommunenes lave folketall og beskjedne næringsliv som utløser de 
verdiene som avtalen regulerer fordelingen av.  
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For disse kommunene fører ikke kraftanleggene med seg arbeidsplasser eller annen 
aktivitet i kommunene, men kommunene har gjennom avtalen hatt anledning til å kom-
pensere for dette ved å drive lokal satsing på næringsutvikling. Dette ønsker de å fort-
sette med.  

 

Forbruket til alminnelig forsyning er bestemmende for kommunens rett til konse-
sjonskraft, der de tildelte mengde på inntil 10 pst av innvunnet kraftmengde overstiger 
kommunens forbruk. Situasjonen vurderes slik at de kommuner som nå risikerer å lide 
tap, ref fylkesrådets innstilling, er kommuner som kjennetegnes av lavt folketall, be-
skjedent næringsliv og store kraftanlegg. Et vedtak i tråd med innstillingen innebærer, 
slik vi ser det, en form for dobbel urettferdighet. Dette er kommuner som har avstått 
store deler av sine naturressurser til storsamfunnet, og hvor fylkeskommunen allerede 
mottar en stor del av disse verdiene på vegne av fellesskapet. Verdier som kommer 
alle kommuner i fylket til gode, også de som ikke har avstått naturverdier overhodet. I 
tillegg risikerer vi at fylkeskommunen nå "straffer" de kommuner som har den minste 
befolkningen og det svakeste næringslivet, nettopp ut fra den begrunnelsen at de pga 
lavt folketall og svakt næringsliv ikke bruker mer kraft. At dette oppleves urettferdig for-
venter vi at fylkeskommunen har forståelse for. 

 
Salten Regionråd krever at fylkestinget viderefører dagens avtale. 

 

 


