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Utskrift fra møteprotokoll 

Møte i: Salten Regionråd  

Dato: 2. juni 2016  

 

Sak: SR-sak 32/16a  Uttalelse til Meld. St. 25 – Kraft til endring – energipolitikken 
mot 2030 

  

 

Enstemmig vedtak: 

Salten Regionråd gir sin tilslutning til Beiarn kommunes uttalelse (F-sak 12/1003) vedrørende 
Meld.St 25, Kraft til endring — Energipolitikken mot 2030, og ber om at uttalelsen tas med i 
den videre behandlingen av saken. 

 

 

Beiarn kommunes vedtak i formannskapet 1. juni 2016 under sak 12/1003: 

Beiarn kommune viser til Meld.St 25, Kraft i endring – energipolitikken mot 2030.  
 
Beiarn kommune er positive til at energipolitikken, i lys av store endringer i energimarkedene 
både i Norge og i Europa, på nytt skal gjennomgås.  
 
Vi legger merke til at det foreslås å oppnevne en ekspertgruppe som blant annet skal gi an-
befaling om omlegging av ordningene med konsesjonskraft og -avgift for vannkraft, der form-
ålet er å oppnå en effektiv og samfunnsmessig rasjonell utnyttelse av vannkraftressursene 
på en bedre måte. 
 
Beiarn kommune har ikke noe imot at en ekspertgruppe oppnevnes til det viktige arbeidet, 
men vil sterkt tilrå at denne får med seg et klart mandat fra Stortinget om å se til at kommu-
nenes inntekter fra kraftområdet opprettholdes i tråd med de samfunnskontraktene som er 
inngått. De naturressursene som er avgitt fra lokalnivået til storsamfunnet må kompenseres 
på nivå med det som skjer i dag.   Herunder er det av største betydning at ordningene med 
konsesjonskraft og konsesjonsavgifter består.  

Ekspertgruppens mandat må begrenses til en gjennomgang av konsesjonskraftordningen 
med sikte på forenkling og modernisering. Blant annet mener Beiarn kommune at det er be-
hov for å drøfte en harmonisering av prisene for konsesjoner gitt før og etter 10.04.1959. 

Beiarn kommune slutter seg for øvrig til LVKs uttalelser om Energimeldingen.  

 


