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Avviklingen av Samlet plan 

 

Det fremgår av Meld. St. 25 (2015-2016) (energimeldingen) at Samlet plan som 

forvaltningsverktøy skal avvikles. Stortinget har ved sin behandling av Innst. 401 S (2015-2016) 

gitt sin tilslutning til regjeringens forslag. Direktoratene skal på denne bakgrunn ikke lenger 

behandle søknader om omplassering fra kategori II til kategori I eller nye søknader om fritak 

for behandling etter Samlet plan. En avvikling av Samlet plan innebærer at alle større 

vannkraftprosjekter, i vassdrag som ikke er vernet, kan konsesjonsbehandles på ordinær måte 

med melding, konsekvensutredning og søknad. Konsesjonsbehandlingen skal sikre at alle 

viktige hensyn, deriblant miljøhensyn, blir avveid på en forsvarlig måte. Avviklingen av Samlet 

plan vil ikke få betydning for avveiningen av om konsesjon skal gis etter vassdragslovgivningen.  

 

Avviklingen av Samlet plan som administrativt forvaltningsverktøy må ses i sammenheng med 

at det generelle kunnskapsgrunnlaget om miljøforholdene i vassdragene er betydelig forbedret 

siden Samlet plan ble opprettet. Blant annet har arbeidet med regionale vannforvaltningsplaner 

etter vanndirektivet medført omfattende kartlegging av miljøtilstanden i norske vassdrag. 

Denne kartleggingen, sammen med kunnskapen som Samlet plan bygger på, supplert med nye 

undersøkelser i felt og annen ny kunnskap, gir vassdragsmyndighetene et godt grunnlag for å 

kunne behandle nye vannkraftprosjekter. Den ordinære konsesjonsbehandlingen vil dermed 

ivareta de hensynene Samlet plan tidligere ivaretok. 

 

Det finnes prosjekter som tidligere har fått vedtak om avslag til endring av plassering i Samlet 

plan fra kategori II til kategori I. Det gis nå adgang til å søke om konsesjon for disse. Den 



Side 2 

 

faglige dokumentasjon som plasseringen av prosjekter i de to ulike kategoriene bygger på, vil 

inngå som del av det kunnskapsgrunnlag som konsesjonsmyndigheten skal vurdere i sin 

avveining av om konsesjon skal gis.  

 

Det vil bli utredet og lagt frem et lovforslag som gir konsesjonsmyndigheten adgang til å gi 

tidlig avslag i større vann- og vindkraftsaker, jf. omtale i Meld. St. 25. Tiltak som for eksempel 

medfører vesentlige negative virkninger for miljø eller annen arealbruk vil i så fall kunne gis 

tidlig avslag etter nærmere kriterier for konfliktvurdering. Dette vil hindre unødig ressursbruk i 

konsesjonsbehandlingen. 

 

 

Med hilsen  

 

 

Gudrun Schneider (e.f.)  

fagdirektør 

 Vegard Engh 

 rådgiver 

 

Dokumentet er godkjent elektronisk, og har derfor ikke håndskrevet signatur. 
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