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Regional plan for klima, energi og miljø - Innlandet 

Hafslund Eco Vannkraft takker for muligheten til å gi innspill i høringen av utkastet til 
regional plan for klima, energi og miljø. 

Vi mener den regionale planen bør bli tydeligere på behovet for en vesentlig økning i 
den fornybare kraftproduksjonen, og i større grad peke på muligheter heller enn 
begrensninger. 

Hafslund Eco Vannkraft driver vannkraftproduksjon over store deler Innlandet, og har 
også eierandeler i vindkraftproduksjon (Kjølberget og Raskiftet). De 45 
vannkraftverkene vi har ansvar for i fylket har en normal årsproduksjon på rundt 8 
TWh.  

Klimaendringene er en stor utfordring for verden, Norge og Innlandet.  Fornybar 
energi er en del av løsningen for å begrense klimaendringene. Hafslunds oppdrag i 
det grønne skiftet er å utvikle mer kraftproduksjon, også i Innlandet, gjennom 
investeringer i alle former for fornybar energi.   

Energikommisjonens rapport ber om en rask utbygging av mye ny, fornybar energi 
sammen med en betydelig økt innsats innen energieffektivisering. Uten en slik innsats 
kan det bli vanskelig å nå klimamål, sikre konkurransedyktige kraftpriser og å legge til 
rette for ny industri.  

Vi mener hovedmålene som er foreslått er tilpasset utfordringene vi står ovenfor. Det 
er i tråd med nasjonal politikk å planlegge for å bli et lavutslipssamfunn, være 
forberedt på et klima i endring, å legge til rette for en økt utbygging av fornybar energi 
og å sikre miljø, kulturmiljø og naturmangfold gjennom bærekraftig forvaltning. 
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Omtalen av mulighetene innen fornybar energi bygger etter vårt syn ikke tilstrekkelig 
opp om hovedmålene for klima og energi i planutkastet.  

Vi mener at mulighetene innen vannkraft er større, og de negative konsekvensene 
ved økt produksjon er mindre enn planen gir inntrykk av. Dette gjelder særlig 
utbygginger i tilknytning til eksisterende anlegg, som opprustninger eller utvidelser. 
Pumpekraft kan være et alternativ som kan styrke lagringsevnen til vannkraftsystemet. 

Fremover mener vi at den regulerbare vannkraften vil bli viktigere enn den har vært. 
Mer uforutsigbart vær, mer uregulert kraftproduksjon, samt økt og endret energibruk 
gjør muligheten til å produsere når etterspørselen er størst mer verdifull. Selv om 
mange av kraftverkene våre i Innlandet isolert sett er elvekraftverk, står de aller fleste i 
regulerte vassdrag. Derfor bidrar også elvekraftverkene på Innlandet til å balansere 
kraftsystemet. 

Regulert vannkraft spiller en svært viktig rolle for samfunnssikkerheten, både for 
forsyningssikkerheten for kraft og som vern mot skadeflom. Vi viser til vår uttalelse til 
utkastet til regional plan for samfunnssikkerhet, som var på høring nylig. 

Fylkeskommunen har en viktig rolle i arbeidet med vannforvaltningsplaner. Disse er 
en del av grunnlaget for behandlingen av vannkraftprosjekter, både revisjonssaker og 
saker om økt produksjon. Det ville være naturlig at fylkeskommunen i den regionale 
planen omtaler hvordan behovet for økt kraftproduksjon og videreutvikling av den 
regulerte vannkraften bør hensyntas i vannplanarbeidet.  

Storskala solkraft er i en tidlig fase i Norge, og Hafslund ønsker å utvikle 
solkraftprosjekter. Vi er glade for at planutkastet har en positiv omtale av mulighetene 
her. Samtidig er solkraft, som annen fornybar energi, arealkrevende, noe som krever 
at kommuner og andre myndigheter legger til rette for gode beslutningsprosesser. 

Vindkraft er en moden og kostnadseffektiv kilde til ny fornybar energi, som spiller godt 
sammen med både solkraft og vannkraft. Vi mener planutkastet i for stor grad peker 
på de negative virkningene av vindkraftproduksjon, og også burde vise mulighetene. 
Kommunal- og distriktsdepartementet og Olje- og energidepartementet har nylig hatt 
på høring et forslag om samordning mellom prosessene etter plan- og bygningsloven 
og energiloven, som gir kommunene en tydeligere rolle. 

Fornybar energi krever areal for å fange opp sol, vind og vann. Kommunene spiller en 
helt sentral rolle som arealforvalter. Vi mener det derfor er viktig at kommunene tar 
ansvar for å legge til rette for fornybar energiproduksjon, slik at det blir mulig for Norge 
og Innlandet å nå klimamål og opprettholde en positiv kraftbalanse gjennom det 
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grønne skiftet. En fylkesplan for klima, energi og miljø kunne gi retning til 
kommunenes arbeid på dette området. 

Hafslund Eco Vannkraft er positive til å delta i et regionalt energiforum, som foreslått i 
kap. 3.6.1. 

Det er avgjørende for at Norge skal lykkes med klimaomstillingen at det planlegges 
godt på lokalt, regionalt og nasjonalt nivå, og at planene trekker i samme retning. 
Utkastet til regional plan for klima, energi og miljø er et godt utgangspunkt for 
Innlandets bidrag. 

Vi ønsker lykke til med det videre arbeid, og ser fram til videre dialog i et evt. regionalt 
energiforum. 

Med vennlig hilsen, 

Stig Morten Løken, 

viseadministrerende direktør, Hafslund Eco Vannkraft 

 


