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Dette er LVK

LVK
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK) sin hovedoppgave er å ivareta m
 edlemskommunenes
interesser i saker om vannkraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral – og tar ikke stilling for eller mot utbygging.
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Lederen har ordet

«Bunnsolid, ekspeditt, glad,
rettferdig, ærlig, bestemt, god,
omsorgsfull og flott.»

Torfinn Opheim
Leder

at vi kunne gjennomføre et ordinært landsmøte
med mellom 300 og 400 deltakere. Vi måtte
planlegge og gjennomføre et digitalt landsmøte
november i stedet. Landsmøtet behandlet kun
vanlige landsmøte saker. Nytt styre som nå er
utvidet til 10 kvinner og 10 menn ble valgt. Nytt
(sammenslått Energiråd og Eiendomsskatteutvalg)
Energiråd med 10 medlemmer ble valgt og
tilbakemeldingene jeg fikk fra medlemmene
var at avviklingen av både landsmøtet og
Energirådsmøtet gikk bra.

på 500 millioner kroner og kommunene skulle få
dette beløpet kompensert. Dette ble kalt «vinn –
vinn» av regjeringen. Næringen får skattelette og
kommunene får tapet sitt kompensert. Beløpet
skulle innfases i løpet av syv år og deretter vare
evig. 2/7 ble innfaset, men nå mener regjeringen
at de ikke lenger skal drive med slik overføring til
kommunene og reduserer kompensasjonen fra
500 millioner kroner til 300 millioner kroner i statsbudsjettet for 2021.
Vi er dermed vitne til en gigantisk politisk bløff!

Hvert annet år ønsker LVK å gjennomføre regionmøter. Regionmøtene har av medlemskom
munene blitt ansett som en av de viktigste
møteplassene i LVK. Det er en viktig arena for å
drøfte saker som har betydning for LVKs
politiske arbeid og for å gi tilbakemelding i
organisasjonen ellers. På grunn av innstillingen
til Kraftskatteutvalget som ble levert til Regjeringen
høsten 2019, ønsket styret i LVK at det skulle
gjennomføres regionmøter også vinteren 2020,
slik at medlemmene skulle være best mulig
orientert om innholdet i innstillingen og de
konsekvenser dette ville få for vertskommunene
dersom regjeringen ønsket å følge anbefalingene
fra utvalget.
Det var gitt forskjellige signaler fra sentrale
politikere til innstillingen, og LVK var svært aktiv
både alene og sammen med andre, i arbeid med
å få skrinlagt innstillingen fra Kraftskatteutvalget.
Flere stortingspolitikere ble invitert til region
møtene og mange takket ja og deltok i debatt
i møtene.
Alle regionmøtene vedtok uttalelse i sakens
anledning.
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27. februar var det regionmøte i Bodø for medlemskommunene i Nordland. Denne dagen kunne
vi feire med kake at Regjeringen hadde valgt å ikke
gå videre med innstillingen fra Kraftskatteutvalget.
Etter min mening er dette en av de største sakene,
og den mest alvorlige saken, LVK noensinne har
arbeidet med. Derfor var det en veldig stor lettelse
når saken ble lagt bort. Alle medlemskommunene
fortjener en stor takk for den formidable innsats
som ble lagt i arbeidet med å få synliggjort de
dramatiske følgene av forslagene til kraftskatte
utvalget. Engasjementet fra medlemskommunene
ble trukket fram som hovedgrunnen til at Erna
Solbergs regjering valgte å legge innstillingen bort!
«Vi har lyttet til både kommunene og næringen
i denne saken, sier finansministeren.»
Så kom Corona.
Vi måtte dessverre avlyse det siste regionmøte
i Tromsø 12. og 13. mars.
Covid19 pandemien gjorde at vi måtte gjøre
store endringer i planlagte aktiviteter i LVK. Den
største konsekvensen var at planlagt Landsmøte
i Trondheim i august måtte avlyses. Vi håpet i det
lengste at pandemien skulle gå over i historien og

At vi ikke lenger kunne ha fysiske møter, eller at
jeg kunne reise på besøk til medlemskommuner,
resulterte naturlig nok til at vi måtte legge en
digital strategi. Denne har vi fulgt og innebærer
at alle møtene fra sommeren har vært digitale.
Vi har i tillegg gjennomført 2 webinarer. Ett om
miljøforbedringer i regulerte vassdrag og ett introduksjonskurs i konsesjonskraft for medlemmer og
varamedlemmer i styret.
Paraplyorganisasjonen Naturressurskommunene,
som består av USS, Industrikommunene, Ilandføringskommunene, LVK og Kommunekraft (fra
2021) har samarbeidet godt. Dette har også
resultert i et samarbeid med KS og LNVK (vindkraftkommunene), Norwea og Energi Norge der vi har
felles forslag til et vindkraftregime som er sendt
Stortinget og Finansdepartementet for videre
behandling.
Jeg viser for øvrig til sakene som vi har arbeidet
med i LVK som går frem av denne årsmeldingen.
Jeg vil likevel trekke frem en sak, nemlig Verk
og bruksaken. Regjeringen påsto at ved å fjerne
Verk og bruk fra eiendomsskatten, ville dette
innebære et tap for kommunene på 500 millioner
kroner. LVK mente tapet ville være nærmere 800
millioner. Fakta ble i overkant av 700 millioner.

«Bunnsolid, ekspeditt, glad, rettferdig, ærlig,
bestemt, god, omsorgsfull og flott.»
Etter over 30 år som sentral LVK-er har Vigdis
nå blitt pensjonist. I alle år jeg har kjent til LVK er
Vigdis den første personen jeg tenker på når jeg
tenker LVK. Det er Vigdis som har ordnet ALT når
vi henvendte oss til LVK. Det er Vigdis vi møter
først av alle når vi kommer på LVK møter og det
var Vigdis vi ringer til når vi lurer på noe i LVK.
Vigdis var tryggheten selv, fordi hun visste hva hun
holdt på med! Hun hadde en utrolig oversikt over
de sakene. Oversikten og tryggheten strekker seg
langt tilbake i tid, og på den måten var hun et
levende LVK arkiv.
Men det er selvsagt ikke det viktigste når jeg skal
forklare hvorfor jeg og svært mange med meg, er
glad i Vigdis. Den viktigste grunnen er selvsagt at
Vigdis er et svært godt menneske! Hun er bunn
solid, ekspeditt, glad, rettferdig, ærlig, bestemt,
god, omsorgsfull og flott!
Jeg vil på vegne av hele LVK få takke Vigdis for den
formidable innsatsen hun har lagt ned for LVK i alle
år. Samtidig så vil hele LVK ønske deg lykke til i alle
år fremover.

Regjeringen endret likevel ikke sitt utgangspunkt
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Aktuelle saker
LVKs årsmelding inneholder en orientering om de viktigste sakene organisa
sjonen har arbeidet med gjennom året. Formålet er at leseren og medlems
kommunene skal få et innblikk i hvilke aktuelle saker organisasjonen er
involvert i og hva landsstyret prioriterer til enhver tid. Orienteringen er ikke
uttømmende. Både fra LVKs organer, styremedlemmer, leder og sekretari
atet er det i tillegg en omfattende løpende kontakt med medlemskommuner,
myndigheter og andre interesseorganisasjoner, som det vil føre for langt
å omtale i årsmeldingen.
Kraftskatteutvalgets rapport
skrinlagt
Kraftskatteutvalget foreslo i NOU 2019: 16
«Skattlegging av vannkraftverk» å avvikle vertskommunenes konsesjonsbaserte ordninger konsesjonskraft og konsesjonsavgifter. I tillegg foreslo
utvalget en vesentlig reduksjon av Utvalgets forslag
ville overføre 3,66 milliarder kroner fra vertskommunene til staten.
Utvalgets forslag skapte sterke reaksjoner i LVK og i
medlemskommunene. I media ble forslagene omtalt som «En krigserklæring mot distriktskommuner», et «Ran av kraftkommunene» og «Historieløst
og dramatisk». Det var ikke bare LVK og kraftkommuner som gikk kraftig imot kraftskatteutvalgets
forslag. Av til sammen 327 høringsuttalelser, var
97 % negative. Det var en samstemt kritikk fra næringslivet, fagbevegelse og kommunesektor, der
det ble fremhevet at kraftskatteutvalget ikke besvarte hovedoppgaven om å fjerne hindringer for
«samfunnsøkonomisk lønnsomme tiltak
vannkraftsektoren». De fleste av høringsuttalelsene
fremholdt også at kommunene må sikres en
andel av verdiskapingen i tråd med den historiske
samfunnskontrakten som er inngått mellom
storsamfunnet og de kommuner som har avstått
sine naturressurser.
LVKs arbeid med kraftskatteutvalget var betydelig
både før og etter at utvalget leverte sin rapport 30.
september 2019. LVK leverte flere skriftlige innspill
til ekspertutvalget, det ble nedlagt et betydelig
arbeid mot de ulike politiske partiene på Stortinget,
avholdt møter med samarbeidsorganisasjoner,
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medlemsseminar med 310 deltagere 3. oktober
2019 mv. LVK tok også opp saken under høringene
som ble avholdt i tilknytning til statsbudsjettet for
2020 og gjennomførte et høringsmøte for medlemskommunene 13. november 2019 hvor LVKs
høringsuttalelse ble presentert og gjennomgått.
Utvalgets innstilling var også tema på regionmøtene vinteren 2020.
18. februar 2020 opplyste statsminister Erna
Solberg at Regjeringen hadde besluttet å skrinlegge
kraftskatteutvalgets rapport og ikke ville gå videre
med utvalgets forslag til nye kraftskatteregler.
Det mest dramatiske angrepet mot kraftkom
munenes rettigheter siden LVK ble stiftet i 1978
var dermed avverget.
Fra LVK ble medlemskommunene likevel bedt om
å ta lærdom av saken, med følgende budskap: En
NOU kan makuleres, men ikke de holdninger den
bygger på.

Når det gjelder eiendomsskatt på kraftnettet, dvs.
transmisjonsnett (sentralnett), regionalnett og distribusjonsnett, er skatteinntektene relativt stabile.
Skattemessig behandling av kostnader til
rehabilitering av dammer i kraftanlegg – seier
i Høyesterett av stor betydning for kommunenes
eiendomsskatt
LVK avdekket at reduksjonen som enkelte av medlemskommunene opplevde i sine eiendoms-skattegrunnlag, var en følge av kraftverkseiernes utgiftsføring av kostnader til damrehabiliteringer. LVK har
overfor Skatteetaten vist til de generelle regler for
aktiveringsplikt for slike kostnader, og Skatteetaten
har konkludert med at kostnader ut over et tenkt
vedlikehold normalt skal aktiveres.
Spørsmålet har vært til behandling i en rettssak
mellom Lyse Produksjon, med Energi Norge som
partshjelper, og staten v/Skatteetaten. Staten
vant saken i tingretten og lagmannsretten, og
LVK erklærte partshjelp til støtte for staten for
Høyesterett. En enstemmig Høyesterett ga i dom
22. oktober 2020 staten og LVK medhold i at
kostnadene til damrehabiliteringer ikke kantrekkes
fra direkte i kraftselskapets inntekt for de aktuelle
årene som vedlikeholdsutgifter, men må avskrives
over 67 år som en påkostning. Lyse Produksjon og
Energi Norge ble pålagt å betale sakskostnader til
staten og LVK.

Eiendomsskatt

Dommen har stor betydning for eiendomsskatt
på vannkraftanlegg. Dersom kraftselskapet hadde
fått medhold i at utgifter til damrehabilitering er
vedlikeholdskostnader som kan trekkes fra i de
skatteårene utgiftene er pådratt, ville det ført til
betydelig reduksjon i eiendomsskattegrunnlaget.

Eiendomsskatt på kraftanlegg og kraftnett er ved
siden av konsesjonskraften den viktigste inntekten
vertskommunene har fra vannkraftsektoren.
I 2020 utgjorde eiendomsskatt på større kraftanlegg i overkant av 1,8 milliarder kroner til LVKs
medlemskommuner. Det er en økning fra 2019,
hvor eiendomsskatten utgjorde om lag 1,6 milliarder kroner. Økningen skyldes hovedsakelig endrede kraftpriser. Ifølge Skatteetaten vil kommunene få økte eiendomsskatteinntekter også i 2021.
Som følge av de lave kraftprisene i 2020, er det
imidlertid grunn til å anta at kommunenes eiendomsskatteinntekter vil bli noe redusert i 2022.

Søksmål om vedtak fra skatteklagenemnda om
eiendomsskatt på kraftanlegg
Høyesterett ga i SKS-saken i 2015 Gildeskål kommune og LVK medhold i at produksjonsrelaterte
nettanlegg skal verdsettes og eiendomsbeskattes
som selvstendige skatteobjekter og ikke som en
del av kraftanlegget etter skatteloven § 18-5. Det
samme gjaldt etter Høyesteretts syn andre bygg
og anlegg som ikke har en «direkte funksjon i
den løpende kraftproduksjonen». På bakgrunn av
Høyesteretts dom, fattet skattekontoret endringsvedtak som medførte at eiendomsskattegrunnla-

I 2020 utgjorde eiendomsskatt på
større kraftanlegg i overkant av.

1,8

milliarder kroner til LVKs medlemskommuner
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gene økte for flere kraftanlegg for inntektsårene
2014 til 2016 fordi det etter kontorets vurdering var
tatt med driftsmidler som ikke skulle inngå i beregningen av fremtidige utskiftningskostnader.
Skatteklagenemnda har i 2020 gitt fire kraftselskap
medhold i klager over skattekontorets endringsvedtak. Skatteklagenemndas vedtak medfører en
betydelig reduksjon i eiendomsskatte-grunnlagene
for de aktuelle kraftanleggene, og flere av de
berørte kommunene har tatt ut søksmål om
gyldigheten av vedtakene. Spørsmålet skatte
klagenemnda har tatt stilling til er prinsipielt og
kan få betydning også for andre kraftselskaper og
kraftanlegg dersom vedtaket blir stående. LVK har
derfor begjært partshjelp til støtte for kommunene.
Saken vil bli behandlet i Oslo tingrett våren 2021.
Elektronisk løsning for eiendomsskattegrunnlag
for kraftanlegg – mangelfulle lister
Fra og med skatteåret 2019 er eiendomsskattegrunnlagene for kraftanlegg blitt formidlet til
kommunene via en ny elektronisk løsning. LVKs
medlemskommuner har både i 2019 og i 2020 gitt
tilbakemeldinger om at de nye listene har medført
en rekke utfordringer. Enkelte forhold synes å være
rettet opp i forbindelse med formidling av listene
for skatteåret 2021, men det rapporteres fremdeles
om en rekke problemer, blant annet:
- Listene har vært forsinket og kommunene har
mottatt listene for sent for budsjettarbeidet.
- Listene har vært svært mangelfulle.
- Kommunene får ikke tilstrekkelig varsel ved
endring av eiendomsskattegrunnlagene.
LVK har vært i dialog med skatteetaten om utfordringene kommunene rapporterer om i 2019 og
2020, og vil følge opp dialogen i 2021 med sikte på
å få på plass en bedre løsning for skatteåret 2022.
Innsyns- og klagerett for kommunene over eiendomsskattegrunnlag for kraftanlegg – høringsuttalelse til forslag om endringer i skatteforvaltningsloven
LVK har gjentatte ganger siden vedtakelsen av
verdsettelsesreglene for kraftanlegg bedt Stortinget
om å lovfeste en formell klage- og innsynsrett for
kommunene som skattekreditor, i tråd med hva
som var forutsatt ved kraftskattereformen i 1997.
Spørsmålet ble tatt opp på nytt i forbindelse med
behandling av ny skatteforvaltningslov. Stortinget
ba i anmodningsvedtak 28. april 2016 Regjeringen
komme tilbake med forslag om innsynsrett og
klageadgang for kommunene ved fastsettelse av
eiendomsskattegrunnlaget for kraftanlegg.
Forslag til regler ble sendt på høring 8. desember
2016 og LVK innga høringsuttalelse. I statsbudsjettet for 2018 snudde imidlertid departementet og
frarådet å innføre regler om innsyns- og klage-
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rett for kommunene. For å overholde pålegget i
anmodningsvedtaket redegjorde departementet
likevel for hvordan innsyns- og klageretten kunne
utformes dersom Stortinget ønsker å vedta slike
regler.
Regler om innsyns- og klagerett for kommunene
er fremdeles ikke vedtatt. LVK gjentok kravet i
høringsuttalelse til forslag til endringer i reglene
om søksmålsadgang i skatteforvaltningsloven 8.
september 2020. I høringsuttalelsen ba LVK videre
om at det presiseres at forslaget om endringer i
søksmålsadgangen ikke får noen konsekvenser for
kommunenes søksmålsadgang etter skatteforvaltningsloven § 15-2. LVK ba også om at det lovfestes
at kommunene skal varsles ved søksmål fra den
skattepliktige, samt at utgangspunktet for beregningen av kommunenes søksmålsfrist etter skatteforvaltningsloven § 15-4 første ledd presiseres.
LVK vil i 2021 arbeide videre for en lovendring som
sikrer kommunene innsyns- og klagerett, i tråd
med Stortingets anmodningsvedtak fra 2016.
Det må også kreves at kommunene gis tilbake
søksmålskompetansen i saker om naturressursskatt, som kommunene mistet i forbindelse med
vedtakelsen av skatteforvaltningsloven som trådte
i kraft 1. januar 2017.
Eiendomsskatt på kraftnett – seier til kommunene
og LVK i rettssak mot Statnett
LVKs arbeid med en samordning av praksis for
taksering av nettanlegg i kjølvannet av Statnett IIdommen fra 2017 har pågått også i 2020, og over
120 kommuner deltar i samordningsprosjektet.
Statnett tok i 2020 ut søksmål mot kommunene
Sauda, Suldal og Ås om verdsettelsen av nettanlegg. Sakene ble forent til felles behandling og
LVK begjærte partshjelp til støtte for kommunene.
Statnetts saksanlegg var bredt anlagt og gjaldt en
rekke spørsmål, blant annet om det er grunneier,
og ikke Statnett, som skal betale eiendoms-skatten
for arealene som Statnett beslaglegger for linje
fremføring, levetiden for transformatorer og stasjoner, om finansieringskostnader skal inngå i takstgrunnlaget og om kommuner ved klage kan prøve
alle sider av saken og endre til ugunst for skattyter.
Oslo tingrett ga i dom 29. september 2020 kommunene og LVK medhold på alle punkter, og kommunene og LVK ble også tilkjent sakens kostnader.
Saken berører i utgangspunktet alle kommuner
med kraftledninger og har derfor betydning ut over
saken som var til behandling i Oslo tingrett.
Statnett har anket og dommen, og saken vil bli
behandlet i lagmannsretten i 2021.
Endringene i reglene for eiendomsskatt på verk
og bruk – kompensasjonsordningen
Fra 1. januar 2019 ble verk og bruk-skatten avviklet.

Dam Grimsosen i Høyanger, Sogn og Fjordane. Foto: Simon Oldani/NVE

Kommunene ble lovet en tilnærmet full kompensasjon av skattebortfallet som følge av lovendringen, samlet beregnet til kr. 500 millioner etter full
utfasing. I revidert nasjonalbudsjett for 2019 ble
kommunenes inntektsreduksjon samlet anslått til
kr. 730 millioner årlig, i tråd med LVKs opprinnelige
anslag. Til tross for de oppdaterte tallene, foreslo
ikke regjeringen å endre kompensasjonen for 2019.
Kompensasjonsordningen ble lovet å være en varig
ordning, også ut over innfasingsperioden på syv år.
I Statsbudsjettet 2021 foreslo imidlertid regjeringen
å kutte kompensasjonen fra kr. 500 millioner til
kr. 300 millioner. Det innebærer at alle kommuner
som tidligere skrev ut eiendomsskatt på verk og
bruk vil få redusert kompensasjon, og med fordelingsreglene som departementet praktiserer er det
mange kommuner som ikke vil få noen kompen
sasjon overhodet.
LVK deltok i høring i kommunal- og forvaltnings
komiteen om saken i 2020, og vil arbeide videre
for å sikre kommunene full kompensasjon i tråd
med Stortingets løfte fra 2017.
Endringer i grunnrenteskatten
Regjeringen foreslo i statsbudsjettet for 2021
endringer i reglene om grunnrenteskatt i skatte
loven § 18-3. Stortinget vedtok endringene med
virkning for inntektsåret 2021. Lovendringen innebærer at det for nye vannkraftprosjekter innføres
en kontantstrømskatt hvor kraftforetakene kan
utgiftsføre investeringskostnadene umiddelbart,
mens det etter tidligere regler ble gitt gradvis
fradrag for investeringskostnader gjennom avskriv-

ninger og friinntekt over en periode på inntil 67 år.
Grunnrenteskatten kommer til fradrag i eiendomsskattegrunnlaget, og lovendringen vil derfor påvirke
kommunenes eiendomsskatt: - lavere grunnrenteskatt vil i utgangspunktet gi grunnlag for høyere
eiendomsskatt, mens høyere grunnrenteskatt vil gi
lavere eiendomsskattegrunnlag. I tillegg er reglene
slik at eiendomsskatten kommer til fradrag i grunnrenteskattegrunnlaget: - jo lavere eiendomsskatt,
jo høyere grunnrenteskattegrunnlag, mens høyere
eiendomsskatt gir lavere grunnrenteskattegrunnlag.
Hensikten med omleggingen til en kontantstrømskatt er å redusere grunnrenteskatten for å
stimulere til investeringer. Fradraget i eiendomsskattegrunnlaget vil reduseres og eiendomsskatten
derfor øke de årene investeringene gjennomføres,
dog aldri høyere enn makstaket på 2,74 kr/kwh.
Et makstak LVK ønsker å fjerne. Når grunnrenteskatten etter investeringsperioden senere øker,
må det antas at kommunene får varig lavere
eiendomsskatt. LVK ba i brev 14. oktober 2020
Stortinget klarlegge hvilke konsekvenser forslaget om endringer i grunnrenteskatten vil få for
kommunenes eiendomsskatt fra kraftanleggene.
Finansdepartementets svar på spørsmålene må
forstås slik at kommunenes eiendomsskatt vil bli
påvirket negativt som følge av at grunnrenteskatten
øker i perioden etter at investeringene er foretatt.
Det foreligger imidlertid ingen beregninger av de
økonomiske konsekvensene for kommunene.
Stortinget har gitt uttrykk for at omleggingen skal
evalueres, og LVK vil følge opp saken i 2021.
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Revisjon av konsesjonsvilkår
og EUs vanndirektiv
Retten til å modernisere eldre vassdragskonsesjoner
fremgår av lovbestemmelsen om revisjon av konsesjonsvilkår inntatt i vassdragsreguleringsloven § 8.
Etter en lovendring i 1992, kan alle evigvarende konsesjoner revideres 30 år etter lovens ikrafttreden. Det
vil si at alle konsesjoner kan revideres etter 2022.
I 2013 lagde NVE og Miljødirektoratet en rapport
om vilkårsrevisjonene, med en oversikt over alle
konsesjoner i norske vassdrag som kan revideres
innen 2022. Rapporten inneholder direktoratenes
felles anbefaling om hvilke vassdrag som bør
prioriteres for revisjon (miljøforbedringer).
Rapporten gir også de forskjellige konsesjonene
en rangering etter hvor høyt prioriterte de er for
myndighetene.
Innen utgangen av 2019 hadde bare 11 revisjonssaker blitt ferdigstilt av Olje- og energidepartementet (OED) og fått nye vilkår i kongelig resolusjon. I
2020 ble ytterligere én revisjonssak ferdigbehandlet av OED, saken gjaldt Ábojohka i Kvænangen
kommune. Den totale saksbehandlingstiden i den
saken var 6 år. NVE har på sin side sendt inn inn
stillinger til OED i tre nye saker i 2020, dette gjelder
Hol, Samsjøen og Bonevatn, samt Røssåga. Mange
LVK-kommuner har i dag en revisjonssak eller flere
i sin kommune. Noen er i startfasen andre i slutt
fasen, men det foreligger også mange konsesjoner
i omstridte vassdrag hvor kommunen fortsatt ikke
har fremmet krav om revisjon.
LVK har siden starten av 1990-tallet jobbet med
revisjonssaker, både prinsipielt og ved konkret
bistand til medlemskommuner. I 2020 har revisjons
sakene endelig fått større oppmerksomhet både fra
kraftselskapene og fra myndighetene. Dette skyldes
både at milepælen for revisjonstidspunktet 2022
begynner å nærme seg, men trolig også at prosessen
med innføringen av den nye taksonomi-forordningen
i EU – som reiser spørsmål om vannkraft er bære
kraftig – har satt revisjonssakene i et nytt lys.
Taksonomi betyr å «klassifisere». I taksonomiforordningen handler det om å klassifisere det som
er «bærekraftig». Forordningen stiller tekniske krav
til ulike økonomiske aktiviteter for at de skal kunne
kalle seg «bærekraftige». Vannkraft og annen elektrisitetsproduksjon er omfattet.
Målet er at EU skal ha ett felles system for å klassifisere det bærekraftige, og at investorer skal kunne
orientere seg om hvor pengene kan plasseres for
at de er investert i «bærekraftig aktivitet». Det er
et uttalt mål i Paris-avtalen – som EU har skrevet
under – at private investeringer må kanaliseres til
bærekraftig aktivitet for å nå avtalens mål om en
oppvarming «godt under 2 grader».
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De tekniske kravene for vannkraft og annen elektrisitetsproduksjon var på høring fram til 8. desember
2020. LVK støttet i sin uttalelse prinsippet om at
vannkraften må oppfylle målene i vanndirektivet for
å klassifiseres som «bærekraftig».
LVK mener at taksonomien vil få konkret betydning
for revisjonssakene. Dersom vannkraftproduksjonen i et bestemt vassdrag gjør at miljømålene i
vanndirektivet ikke kan nås, så vil heller ikke produksjonen fra kraftanlegget være bærekraftig i
henhold til taksonomien. Det kan få betydning for
lånebetingelser og tilgang på kapital dersom man
ikke kan dokumentere at det man produserer er
bærekraftig.
OED ba om innspill til taksonomiforordningen tidlig vinteren 2020. LVK ga sammen med
Kommunekraft AS og industrikommunene i notat
5. desember 2020 uttrykk for sitt syn, blant annet
slik:
«Det er LVK, Kommunekraft og Industrikom
munenes syn at det er til det beste både for
vannkraftproduksjonen, naturmangfoldet og de
allmenne interesser at det gjelder generelle krite
rier på tvers av medlemslandene for å klassifisere
en bærekraftig og miljøvennlig investering. Ved
høyere prioriterte revisjonsprosesser og aktiv
etterlevelse av kravene i vanndirektivet vil inves
torer være trygge på at de foretar bærekraftige
investeringer i norsk vannkraft. Det sikrer verdien
av den norske vannkraftformuen samtidig som det
sikrer verdien av naturen vår.»
Hovedformålet med en revisjonssak er å bedre
miljøtilstanden i vassdraget. De konsesjonsvilkår
som settes ved nye utbygginger i dag, er vesentlig strengere ut fra miljøhensyn enn de som ble
satt for mer enn 40-50 år siden. Det har vært
Stortingets målsetting med revisjonsadgangen å
sørge for at eldre konsesjonsvilkår i størst mulig
grad oppgraderes til dagens standard. Dette kan
for eksempel gjelde krav om minstevannføring,
endringer i manøvreringsreglement eller terskelbygging for eksempel av hensyn til bedre levevilkår
for fisk. LVK mener derfor at norsk vannkraft med
moderne miljøvilkår er bærekraftig.
Norge er også forpliktet av vanndirektivet til å
sørge for godt naturmiljø i våre regulerte vassdrag.
Vannforskriften har som mål å sikre en helhetlig
beskyttelse og bærekraftig bruk av vannressursene.
Forskriften gjelder derfor også i elver og vann som
brukes til kraftproduksjon. Forskriftens mål oppnås
gjennom å kartlegge dagens miljøtilstand og deretter sette et mål for hva som er realistisk å få til av
miljøforbedringer. Hva som er realistisk må ses
i lys av at tiltakene ikke skal gå vesentlig utover
kraftproduksjonen.

«Målet er at EU skal ha ett felles system for å
klassifisere det bærekraftige, og at investorer skal
kunne orientere seg om hvor pengene kan plasseres
for at de er investert i «bærekraftig aktivitet».

Det følger av vannforskriften at vannforvaltningsplanene skal revurderes og om nødvendig opp
dateres hvert sjette år. Vannforvaltningsplanene
skal gi en oversikt over miljømåloppnåelse siden
forrige plan, og gi føringer på hvordan man skal
legge opp arbeidet for å oppnå et bedre vannmiljø
i neste planperiode. I 2020 har arbeidet med å
oppdatere de regionale vannforvaltningsplanene
for planperioden 2022 – 2027, med tilhørende
tiltaksprogram og handlingsprogram, stått sentralt,
og LVK har bidratt til arbeidet gjennom Nasjonal
referansegruppe hvor LVK er medlem.
Vannforvaltningsplanene har stor betydning for
kommuner med vannkraft. I planene skal det bestemmes hvilke tiltak som må gjøres for å bedre
miljøforholdene der det er vannkraft. Kommunene
er involvert i arbeidet med vannforskriften, men det
er fylkeskommunene som har ansvaret som vannregionmyndighet. Kommunen deltar som regel i
arbeidet på vannområdenivå og i vannregionutvalget. Vannregionutvalget er med på å utarbeide
utkast til planer med miljømål for vannforekomstene.
LVKs arbeid med å sikre medvirkning fra kommunene skjer gjennom generelt opplysningsarbeid,
bistand til kommunene med innspill til vannforvaltningsplanene i enkeltsaker (for eksempel i forbindelse med høringer) og ved å arrangere seminarer
om revisjoner og vannforskriften. Revisjonssakene,
dvs. adgangen til å sette nye vilkår for å få miljøforbedringer i regulerte vassdrag, var blant annet et av
temaene på LVKs regionmøter som ble arrangert i
perioden fra januar til mars 2020.
Den 12. november 2020 arrangerte LVK også et digitalt revisjonsseminar med nærmere 100 påmeldte, med innlegg fra både norske og svenske myndigheter, forskere og LVKs sekretariat om aktuelle
utfordringer i regulerte vassdrag. Engasjementet på
seminaret var stort, og som følge av innspill fra deltakerne ble det arrangert et digitalt møte allerede
14. januar 2021 for de kommuner som har en særlig interesse av revisjonssakene. (Denne gruppen
ble tidligere kalt G 35.)

LVK følger konsesjonsmyndighetenes behandling
av revisjonssakene tett, og vil i 2021 foreslå flere
forbedringspunkter til OEDs retningslinjer om behandlingen av revisjonssakene, og om nødvendig
også foreslå endringer av regelverket i form av innføring av forskrifter for å sikre fremdriften i behandlingen av sakene.

Konsesjonskraft
Kraftskatteutvalget har stått sentralt i LVKs arbeid
også i 2020, også etter at regjeringen 3. februar
annonserte at den ikke ville gå videre med utvalgets rapport. LVK ønsker å få i stand et møte med
Olje- og energidepartementet for å drøfte hvordan
konsesjonskraftordningen kan forbedres, i tråd
med regjeringens mandat til utvalget, men som
ikke ble besvart. Som følge av Corona-situasjonen
blir dette først aktuelt i 2021.
LVK var sammen med Åseral kommune og
Konsesjonskraft IKS partshjelpere til støtte for staten v/ Olje- og energidepartementet i en prinsipielt
viktig rettssak om endring av konsesjonskraftpris
ved revisjon av eldre konsesjonsvilkår i Oslo tingrett november 2018. Motpart var Agder Energi
Vannkraft AS med partshjelp fra Energi Norge. Oslo
tingrett ga staten og LVK fullt medhold i at endring
av prisvilkåret for konsesjonskraft fra individuell
selvkost til OED-pris ligger innenfor statens revisjonsadgang. Dommen er viktig for alle vertskommuner med revisjonsprosesser, igangværende eller
kommende. Tingrettens dom ble i januar 2019 påanket og skulle etter planen behandles i Borgarting
lagmannsrett i 2020. Som følge av Coronasituasjonen ble ankebehandlingen utsatt til 2021.
I 2020 endte den gjennomsnittlige systemprisen
på Nord Pool på 11,56 øre/kWh, som er den
laveste prisen som noen gang er registrert på
kraftbørsen. I desember fastsatte Olje- og energidepartementet prisen på konsesjonskraft for
konsesjoner gitt etter 10. april 1959 til 11,4 øre/kWh
for hele leveringsåret 2021.
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Lunsjpause i Naturressurskommunene. Foto: Torfinn Opheim

Møter – Seminarer – Kurs

Regionmøter
Det ble avholdt syv regionmøter i februar og mars
2020: Kongsberg, Bergen, Trondheim, Bodø,
Tromsø og Hamar med til sammen 397 deltakere
fra 108 medlemskommuner. Regionmøtet i Troms
og Finnmark måtte dessverre avlyses samme uke
som arrangementet skulle ha blitt gjennomført,
grunnet de strenge restriksjonene som ble innført i
mars 2020 i forbindelse med covid-19 situasjonen.

Digitalt landsmøte
Grunnet covid-19 ble LVKs landsmøte for første
gang arrangert heldigitalt 11. november 2020.
Ettersom møtet ble arrangert digitalt, var det rom
for at alle som ønsket kunne delta. Over 200
deltakere fulgte arrangementet som ble spilt inn
på Gardermoen, med kun leder, dirigentene valgt
fra landsstyret, Eli Hovd Prestegården og Trygve
Westgård, og sekretariatet til stede. I tillegg til
behandling av landsmøtesaker og faglig innlegg
fra sekretariatet om prioriterte saker for LVK de
kommende år, holdt statssekretær Tony C. Tiller
(H), Olje og Energidepartementet, og stortings
representant Ruth Grung (AP), hilsningstaler.
Webinar om miljøforbedringer i regulerte vassdrag
LVK arrangerte 12. november 2020 webinar om
revisjon av konsesjonsvilkår (miljøforbedringer i
regulerte vassdrag). Det var ca. 90 deltakere som
fulgte webinaret, og som blant annet fikk høre
om kommunenes rolle, status i revisjonssakene
så langt, bærekraftig vannkraft, oppdatert kunnskap om miljømål og vannkraft i vannforvaltnings
planene.
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Seminar om eiendomsskatt
og konsesjonskraft
Hvert år arrangerer LVK «Det årlige eiendoms
skatteseminaret» og «LVK og Kommunekrafts
årlige konsesjonskraftseminar». Disse seminarene
ble dessverre avlyst i 2020 grunnet den usikre
situasjonen som oppsto med covid-19 i mars
2020. Det er imidlertid allerede berammet nye
kurs for 2021 – så hold av tidspunktene 19. og
20. mai til Webinar om siste nytt innenfor
eiendomsskatt og konsesjonskraft!

Informasjon
På LVKs hjemmesider publiseres og oppdateres
fagartikler om aktuelle LVK-saker. En del fagstoff er
forbeholdt medlemskommuner og krever innlogging. På hjemmesidene legges aktuelle nyhetssaker og informasjon ut som LVK-nytt. I 2020 ble
det publisert 33 nyhetsbrev, hvorav 3 medlemsnytt.
Medlemsnytt er informasjon som kun er ment for
medlemskommunene, og tilgang til medlemsnytt
krever også innlogging.
LVK har også en Facebook-profil som brukes
aktivt, samt egne Facebook-sider for rådmenn og
ordførere. Her deles LVK-nytt, aktuelle nyhetssaker,
invitasjon til LVK-arrangementer, bilder fra LVKarrangementer og andre oppdateringer fra LVKs
aktiviteter. I tillegg har LVK en profil på LinkedIn.
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Styremedlem Anita og varamedlem Christine feirer at utvalgets anbefalinger legges bort. Foto: Torfinn Opheim

Organisasjonen og
organisasjonssaker
Medlemskommunene
LVK er en partipolitisk nøytral organisasjon, men de saker organisasjonen arbeider med, er av
utpreget politisk karakter. Det personlige og politiske nettverket LVK drar nytte av gjennom sine
medlems¬kommuner, er av stor betydning i det arbeid LVK utfører mot det sentrale politiske miljø.
LVK har i 2020 etter kommunereformen hatt 159 medlemskommuner. LVK har et høyt og
stabilt medlemstall. Det store medlemstallet er viktig for LVKs gjennomslagskraft, og den stabile
medlemsmassen er også et uttrykk for en bred oppslutning om det arbeid organisasjonen utfører.
LVK har medlemmer i 10 av landets 11 fylker. Følgende kommuner er medlem:
Agder:
Kvinesdal,

Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Iveland,
Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Valle, Vennesla, Åmli, Åseral.

Innlandet:
Nord-Fron,
Aurdal,

Alvdal, Engerdal, Etnedal, Folldal, Kongsvinger, Lesja, Lom, Nord-Aurdal,
Nordre Land, Rendalen, Ringebu, Sel, Skjåk, Stor-Elvdal, Søndre Land, SørSør-Fron, Tolga, Trysil, Tynset, Vang, Vestre Slidre, Vågå, Øystre Slidre, Åmot.

Møre og Romsdal:

Fjord, Molde, Rauma, Sunndal, Surnadal, Volda, Ørsta.

Nordland:
Sørfold,

Beiarn, Bindal, Bodø, Brønnøy, Evenes, Fauske, Gildeskål, Grane, Hamarøy,
Hattfjelldal, Hemnes, Meløy, Narvik, Rana, Rødøy, Saltdal, Sortland, Steigen,
Vefsn.

Rogaland:

Bjerkreim, Gjesdal, Hjelmeland, Sandnes, Sauda, Suldal.

Troms og Finnmark:

Alta, Bardu, Berlevåg, Gratangen, Hammerfest, Kvænangen, Kåfjord, Lebesby,
Målselv, Nordreisa, Porsanger, Senja, Storfjord, Sør-Varanger, Tjeldsund.

Trøndelag:
Oppdal,
Tydal,

Grong, Heim, Inderøy, Lierne, Meråker, Midtre Gauldal, Namsskogan,
Orkland, Overhalla, Rennebu, Rindal, Røros, Røyrvik, Selbu, Snåsa, Steinkjer,
Ørland, Åfjord.

Vestfold og Telemark:

Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Nome, Notodden, Seljord,
Tinn, Tokke, Vinje.
Askvoll, Aurland, Bremanger, Eidfjord, Etne, Gloppen, Høyanger, Kvam,
Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Samnanger, Sogndal, Stryn,
Sunnfjord, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss, Årdal.

Vestland:

Viken:
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Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Indre Østfold, Krødsherad, Marker, 		
Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ål.
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Ulla-Førre vannkraft i Rogaland. Foto: Statkraft

Medlemskartet

Tegnforklaring
Kommunegrense
Fylkesgrense
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Landsstyret

Arbeidsutvalget

Landsstyret har i 2020 hatt seks styremøter, og ett strategiseminar hvor også landsstyrets
varamedlemmer deltok. Kun to av styremøtene ble gjennomført fysisk, øvrige ble gjennomført digitalt.
Sommermøtet i begynnelsen av juni ble arrangert i Oslo.

Arbeidsutvalget har hatt 9 møter i 2020. Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning etter

Landsstyret har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet i 2020:

Leder:
Nordafjelske:
Vestafjelske:
Østafjelske:

Fylke

Representanter:

Mob

Leder

Torfinn Opheim

918 26 398

torfinn.opheim@lvk.no

Agder

Varaordfører Gro Boge Aasheim, Åseral

918 49 775

gro.aasheim@gmail.com

Ordfører Jon Rolf Næss, Bykle

928 34 567

jon.rolf.naess@bykle.kommune.no

Ordfører Per Sverre Kvinlaug, Kvinesdal (1. vara)

909 12 827

per.sverre.kvinlaug@kvinesdal.kommune.no

Ordfører Gyro Heia, Birkenes (2. vara)

917 17 521

gyro.heia@birkenes.kommune.no

Ordfører Torbjørn Klungland, Flekkefjord (3. vara)

980 81 387

torbjorn.klungland@flekkefjord.kommune.no

Kommunedirektør Ola Helstad, Nordre Land

971 61 865

ola.helstad@nordre-land.kommune.no

Ordfører Merete Myhre Moen, Tynset

906 11 252

merete.myhre.moen@tynset.kommune.no

Ordfører Vidar Eltun, Vang (1. vara)

917 23 502

vidar.eltun@vang.kommune.no

Ordfører Ole Erik Hørstad, Åmot (2. vara)

952 82 270

ole.erik.horstad@amot.kommune.no

Varaordfører Kristin Teigen, Ringebu (3. vara)

906 74 243

kristin.teigen@ringebu.kommune.no

418 67 801

eva.hove@fjord.kommune.no

Formannskapsmedlem Torbjørn Rødstøl, Rauma

928 04 972

roedstol@online.no

Ordfører Sølvi Dimmen, Volda (1. vara)

996 27 876

solvi.dimmen@volda.kommune.no

Kommunedirektør Knut Haugen, Surnadal (2. vara)

915 54 069

knut.haugen@surnadal.kommune.no

Økonomisjef Bjørn Flemmen Steinland, Sunndal (3. vara)

915 44 349

bjorn.flemmen.steinland@sunndal.kommune.no

Ordfører Gisle Hansen, Sørfold

975 61 682

ordforer@sorfold.kommune.no

Varaordfører Christine Trones, Hemnes

476 79 230

christine.trones@hemnes.kommune.no

Varaordfører Rune Krutå, Vefsn (1. vara)

454 99 603

rune.kruta@vefsn.kommune.no

Ordfører Sigurd Stormo, Meløy (2. vara)

909 90 535

sigurd.stormo@meloy.kommune.no

Ordfører Britt Kristoffersen, Hamarøy (3. vara)

908 91 354

britt.kristoffersen@hamaroy.kommune.no

Ordfører Asbjørn Birkeland, Sauda

957 75 794

asbjorn.birkeland@sauda.kommune.no

Ordfører Gerd Helen Bø, Suldal

414 73 037

ordforar@suldal.kommune.no

Ordfører Stanley Wirak, Sandnes (1. vara)

913 92 266

ordforer@sandnes.kommune.no

Varaordfører Anita Husøy Riskedal, Hjelmeland (2. vara)

404 39 086

Anita.husoy.riskedal@hjelmeland.kommune.no

Ordfører Kjetil Slettebø, Bjerkreim (3. vara)

40 00 11 14

kjetil.slettebo@bjerkreim.kommune.no

416 87 796

eirik.mevik@kvanangen.kommune.no

Formannskapsmedlem Anita Håkegård Pedersen, Alta

957 30 064

ahpe@alta.kommune.no

Ordfører Toralf Heimdal, Bardu (1. vara)

950 81 111

toralf.heimdal@bardu.kommune.no

Formannskapsmedlem Nina Danielsen, Sør-Varanger (2. vara)

416 97 782

post@ninadanielsen.no

Ordfører Sigurd Rafaelsen, Lebesby (3. vara)

415 26 760

sigurd.rafaelsen@lebesby.kommune.no

Ordfører Stian Brekkvassmo, Namsskogan

977 47 273

stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no

Rådmann Heidi Horndalen, Tydal

911 75 570

heidi.horndalen@tydal.kommune.no

Ordfører Ida Stuberg, Inderøy (1. vara)

988 11 596

ida.stuberg@inderoy.kommune.no

Kommunestyremedlem Ola Heggem, Rindal (2. vara)

908 47 032

ola.heggem@rindal.kommune.no

Ordfører Kjersti Kjenes, Meråker (3. vara)

74 81 32 02

kjersti.kjenes@meraker.kommune.no

404 02 513

steinar.bergsland@tinn.kommune.no

Innlandet

Møre og Romsdal Ordfører Eva Hove, Fjord

Nordland

Rogaland

Troms og Finnmark Ordfører Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen

Trøndelag

Vestfold og Telemark Ordfører Steinar Bergsland, Tinn
Ordfører Gry Fuglestveit, Notodden
Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret, Nome (1. vara)

Vestland

Viken

Epost

Heidi Horndalen

Jon Rolf Næss

Merete Myhre Moan

bjtl@nome.kommune.no

Formannskapsmedlem Kathrine Kvåle Haatvedt, Tinn (2. vara) 950 45 575

kathrine.haatvedt@tinn.kommune.no

Ordfører Bengt Halvard Odden, Hjartdal (3. vara)

92 48 96 20

bengt.halvard.odden@hjartdal.kommune.no

Ordfører Anne Kristin Førde, Bremanger

991 69 091

anne.kristin.forde@bremanger.kommune.no

Ordfører Karstein Totland, Masfjorden

977 33 819

karstein.totland@masfjorden.kommune.no

Ordfører Petter Sortland, Høyanger (1. vara)

911 64 546

petter.sortland@hoyanger.kommune.no

Ordfører Hege Eide Vik, Vaksdal (2. vara)

970 90 060

Hege.eide.vik@vaksdal.kommune.no

Ordfører Roald Aga Haug, Ullensvang (3. vara)

975 58 400

roald.aga.haug@ullensvang.kommune.no

Kommunestyrerepresentant Britt Egeland Gulbrandsen,
Indre Østfold

419 34 446

britt.egeland.gulbrandsen@politiker.iok.no

Ordfører Petter Rukke, Hol

916 66 610

petter.rukke@hol.kommune.no

Ordfører Sindre Martinsen-Evje, Sarpsborg (1. vara)

977 13 779

sindre.martinsen-evje@sarpsborg.com

Ordfører Anne Kristine Norman, Sigdal (2. vara)

917 66 187

tine.norman@sigdal.kommune.no

Ordfører Viel Jaren Heitmann, Rollag (3. vara)

402 43 621

viel.jaren.heitmann@rollag.kommune.no
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Torfinn Opheim

Torfinn Opheim, Sauda
Heidi Horndalen, Trøndelag
Jon Rolf Næss, Agder
Merete Myhre Moan, Innlandet

gf@notodden.kommune.no
913 51 748

Leder for Landsstyret, Torfinn Opheim, ble første gang valgt som leder i 2013. Han har tidligere sittet i kommunestyret i Sauda fra 1987-2005 - som ordfører fra 1999 og han ble valgt inn på Stortinget fra 2005-2013.
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landsmøtet 11. november 2020:

Regionmøtet i Bodø 27. februar. Foto:Torfinn Opheim
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Energirådet og Eiendomsskatteutvalget slås sammen

Sekretariatet

Etter en grundig evaluering vedtok landsstyret å slå sammen de to underutvalgene Energirådet og
Eiendomsskatteutvalget.

Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet, landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og
står for den daglige korrespondansen. Sekretariatet utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av LVKs
organer. Sekretariatet yter juridisk bistand til organisasjonen og de enkelte medlemskommuner.
Sekretariatsfunksjonen tilligger Advokatfirmaet Lund & Co DA, www.lundogco.no.

Energirådet har hatt 5 møter, samt årsmøte i 2020. Rådet har hatt følgende sammensetning etter
sammenslåingen med Eiendomsskatteutvalget:
Region

Medlem

Telefon

E-post

Viken

Odd Egil Stavn, Flå (leder)

901 39 958

odd.egil.stavn@flaa.kommune.no

Agder

Ann Ebeltoft, Bykle (nestleder)

991 63 295

ann.ebeltoft@bykle.kommune.no

Innlandet

Gunn Mona Dokken, Sør-Fron

61 29 90 42

Gunn.mona.dokken@sor-fron.kommune.no

Møre og Romsdal

Wenche Solheim, Ørsta

957 55 788

wenche.solheim@orsta.kommune.no

Nordland

Ole Petter Nybakk, Beiarn

419 15 091

ole.p.nybakk@beiarn.kommune.no

Rogaland

Rune Kloster Tvedt, Sauda

52 78 62 11

rune.kloster.tvedt@sauda.kommune.no

Troms og Finnmark

Bjørn Atle Hansen, Alta

957 65 212

bjorn-atle.hansen@alta.kommune.no

Trøndelag

Mons Otnes, Rindal

415 07 787

mons.otnes@rindal.kommune.no

Vestfold og Telemark

Anne Tove Sandal Teigenes, Tinn 975 58 524

Landsstyrets representant Ola Helstad, Nordre Land

971 61 865

Anne.tove.sandal.teigenes@tinn.kommune.no
Ola.helstad@nordre-land.kommune.no

Kommunekraft AS
Kommunekraft ble stiftet i 1993, med formål å bistå aksjonærkommuner med omsetning av
konsesjonskraft. Ved utløpet av 2019 hadde Kommunekraft foruten LVK 126 primærkommuner og
7 fylkeskommuner som aksjonærer. Styret har hatt denne sammensetningen i 2020:
Navn

Telefon

E-post

Kjell Idar Juvik, Hemnes, styreleder

992 75 171

kj@moiranahavn.no

Stian Brekkvassmo, Trøndelag

977 47 273

stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no

Kari Anita Furunes, Trøndelag

958 48 556

karfu@trondelagfylke.no

Sigrid Brattabø Handegard, Vestland

971 56 165

Sigrid.brattabo.handegard@vlfk.no

Kommunekraft AS har i 2020 avholdt 4 styremøter og regnskapet er gjort opp med et underskudd på
kr 315 989,-. Generalforsamling ble avholdt 27.05.2020.
LVKs sekretariat er også sekretariat i Kommunekraft AS.

Eiendomsskatteutvalget
Før sammenslåingen med Energirådet, se ovenfor, ble det avholdt 2 møter i 2020.
Utvalget hadde følgende sammensetning frem til sammenslåingen:
Region

Medlem

Telefon

E-post

Østfold, Hedmark
og Oppland

Elling Olav Weimodet, Sør-Aurdal

61 34 85 18

elling.weimodet@sor-aurdal.kommune.no

Per Egil Pedersen, Skiptvet

69 80 60 00 per.egil.pedersen@skiptvet.kommune.no

Toril Eva Steien, Tynset (vara)

919 99 837

toril.steien@tynset.kommune.no

Gry Åsne Aksvik, Vinje (leder)

928 50 037

gryak@vinje.kommune.no

Solveig Endrestøl, Hol

32 09 21 84

solveig.endrestol@hol.kommune.no

Olav Bjørn Bakken, Tokke (vara)

900 54 978

olav.bjorn.bakken@tokke.kommune.no

Ronny Mehus Rugland, Suldal

52 79 22 33

ronny.mehus.rugland@suldal.kommune.no

Ann Ebeltoft, Bykle

991 63 295

ann.ebeltoft@bykle.kommune.no

Svein Ove Nepstad, Åseral (vara)

971 10 685

sne@aseral.kommune.no

Ingvar Linde, Høyanger

950 62 928

ingvar.linde@hoyanger.kommune.no

Buskerud og Telemark

Agderfylkene
og Rogaland

Hordaland
og Sogn og Fjordane

Trøndelagsfylkene og
Møre og Romsdal

Nordland, Troms og
Finnmark

Landsstyrets
representant
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Anne Tove Sandal Teigenes, Odda 975 58 524

anne.tove.sandal.teigenes@odda.kommune.no

Svein Helge Hofslundsengen,
Masfjorden (vara)

906 24 235

Svein-helge.hofslundsengen@
masfjorden.kommune.no

Heider Sæther, Namsskogan

74 33 32 51

heider.sether@namsskogan.kommune.no

Anne Grete Bakken Stokmo, Selbu

472 66 131

anne.grete.bakken.stokmo@selbu.
kommune.no

Marthe Rønning Græsli, Tydal
(vara)

934 91 105

marthe.ronning.grasli@tydal.kommune.no

Torbjørn Saggau Holm, Alta

971 59 250

toho@alta.kommune.no

Per Gjøran Svartvatn, Rana

751 45 164

per.goran.svartvatn@rana.kommune.no

Øyvind Næss, Bodø (vara)

473 85 668

Oyvind.Naess@bodo.kommune.no

Heidi Horndalen, Tydal

911 75 570

heidi.horndalen@tydal.kommune.no
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Regnskap
Resultatregnskap pr. 31.12

Balanse pr. 31.12
Note

2020

2019

Note

31.12.2020

31.12.2019

16 354

21 260

16 354

21 260

186 000

181 000

45 000

45 000

Sum finansielle anleggsmidler

231 000

226 000

Sum anleggsmidler

247 354

247 260

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

EIENDELER

Driftsinntekter

ANLEGGSMIDLER

Inntekter

1

Sum driftsinntekter

20 974 650

15 657 684

Varige driftsmidler

20 974 650

15 657 684

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormøbler

1 962 338

1 860 389

Driftskostnader
Lønnskostnad

Sum varige driftsmidler
2

Avskrivning på varige driftsmidler
Annen driftskostnad

5

2, 3

Sum driftskostnader
DRIFTSRESULTAT

4 906

3 272

15 892 606

11 206 495

Investeringer i datterselskap

17 859 851

13 070 157

Andre fordringer

3 114 799

2 587 528

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansielle anleggsmidler
6

OMLØPSMIDLER

Finansinntekter

Fordringer

Annen renteinntekt

84 146

93 806

Kundefordringer

7

211 113

121 500

Sum finansinntekter

84 146

93 806

Andre fordringer

8

880 180

555 492

1 091 293

676 992

Sum fordringer
Finanskostnader

Bankinnskudd, kontanter o.l.

Annen rentekostnad

719

1 195

Sum finanskostnader

719

1 195

83 427

92 611

3 198 226

2 680 139

0

0

3 198 226

2 680 139

NETTO FINANSPOSTER
ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD

17 765 620

13 733 571

Sum omløpsmidler

9

18 856 913

14 410 563

SUM EIENDELER

19 104 266

14 657 823

15 426 771

12 228 545

Sum opptjent egenkapital

15 426 771

12 228 545

Sum egenkapital

15 426 771

12 228 545

3 315 809

2 094 151

219 491

169 838

142 196

165 290

Sum kortsiktig gjeld

3 677 495

2 429 279

Sum gjeld

3 677 495

2 429 279

19 104 266

14 657 823

EGENKAPITAL OG GJELD
Egenkapital

Skattekostnad på ordinært resultat

Opptjent egenkapital
Annen egenkapital

ORDINÆRT RESULTAT
ÅRSRESULTAT

3 198 226

2 680 139

3 198 226

2 680 139

Kortsiktig gjeld

3 198 226

2 680 139

Leverandørgjeld

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER
Overføringer annen egenkapital
SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

4

GJELD
4

Skyldig offentlige avgifter
Annen kortsiktig gjeld

SUM EGENKAPITAL OG GJELD
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Noter
Regnskapsprinsipper:
Årsregnskapet er satt opp i samsvar med regnskapsloven og god regnskapsskikk. Selskapet har videre
fulgt relevante bestemmelser i Norsk Regnskaps Standard utarbeidet av Norsk Regnskaps Stiftelse.

Det har vært vurdert, men blitt forkastet å foreta en løpende indeksjustering av grunnlagene for medlemskontingenten. Bakgrunnen har dels vært at konsesjonsavgiftene allerede indeksjusteres hvert 5. år,
og eiendomsskatten følger markedsutviklingen i kraftprisen. Kraftprisen er et viktig element i grunnlaget
for konsumprisindeksen.

De regnskapsprinsipper som er gjengitt i regnskapslovens kapittel 4 om grunnleggende prinsipper
og god regnskapsskikk og kapittel 5 om vurderingsregler er ikke gjengitt i denne innledende noten
om regnskapsprinsipper dersom det ikke foreligger forhold ved regnskapsposten eller prinsippene og
vurderingsreglene som fordrer en presisering (valgadgang mv).

Regionmøter og seminarer Inntektene stammer fra deltakeravgift fra medlemskommunene på LVKs
regionmøter og seminarer. Inntektene motsvares av utgiftene som er henført under LVKs organisasjonskostnader.

Unntaksreglene i regnskapsloven for små foretak er anvendt der annet ikke er angitt spesielt.

Note 2 – Lønnskostnad

Presiseringer mht regnskapsprinsipper:
Inntektsføring
Inntektsføring av medlemskontingenter skjer ved årlig fakturering. Seminaravgifter inntektsføres ved
fakturering i det år seminarene avholdes. Korresponderende utgifter til seminarene finnes under Annen
driftskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader
Lønn

Note 1 - Inntekter

3010 Medlemskontingent, avgiftsplikt

2019

2019

1 691 439

1 591 630

Arbeidsgiveravgift

234 117

232 093

Pensjonskostnader

33 683

31 976

Andre lønnsrelaterte ytelser
2020

2020

Totalt

3 098

4 690

1 962 338

1 860 389

19 305 030

14 995 290

3015 LVK-skole Kursavgift

0

(3 616)

3030 Landsmøte - seminaravgift, avg.

0

78 480

3040 Regionsmøte - seminaravgift, av

1 281 908

0

0

9 528

(1 292)

36 400

109 492

327 625

86 400

135 240

524 647

0

Attestasjonsoppgaver

65 372

0

Skatterådgivning

2 000

0

Andre tjenester

25 250

395

1 539

Samlet honorar til revisor

81 750

1 580

0

3115 Kurs avgift LVK skole u/mva

0

5 000

3900 Annen driftsrelatert inntekt

(400 882)

72 198

20 974 650

15 657 684

3045 Øvrige seminarer, avg.pl
3047 Deltageravgift-revisjonsseminar
3055 Salg Eiendomsskattseminar
3056 Konsesjonskraftseminar
3085 Regionmøte - seminaravgift, avg
3090 Refusjon utlegg, avg.pl
3100 Salgsinntekt, avgiftsfri
3101 Omkostninger/utlegg, avg.fr
3111 Salg jubileumsbok, avg.fritt

Sum Inntekter

Medlemskontingenten er er LVKs hovedinntektskilde, og bygger på medlemskommunenes inntekter fra
naturressursskatt, konsesjonsavgifter og eiendomsskatt. Bakgrunnen for disse kontingentparametere
er at de er forholdsvis stabile over tid og gir et uttrykk for kommunenes ulike kraftinntekter. Fordelingen
mellom naturressursskatten, konsesjonsavgiftene og eiendomsskatten i kontingentgrunnlaget er 1,5% av
konsesjonsavgiftene, 1,3% av 40% av naturressursskatten og 0,9 0/00 av et gjennomsnitt av eiendomsskatteinntektene i de tre foregående år. Indeksregulering av konsesjonsavgiftene skjer automatisk hvert
5. år.

Ytelser til ledende personer og revisor 2020
Styrets leder
Styremedlemmer

1 008 575
506 000

Bedriftsforsamling

0

Revisjonshonorar, som består av:
Revisjon

56 500
0
0

Organisasjonen er pliktig til å ha tjenestepensjonsordning etter lov om obligatorisk tjenestepensjon, og
har etablert pensjonsordning som tilfredsstiller kravene i loven.
Det er betalt kr. 33 683 i pensjonsordning som gjelder styrets leder.

Note 3 - Annen driftskostnad
I denne posten ligger utgifter i forbindelse med landsmøter, landsstyremøter, regionmøter, arbeidsutvalgsmøter og seminarer, samt utgifter til sekretariat, juridisk bistand, trykking, data mv. Også utgifter til
regnskapsførsel, kontordrift, tidsskrifter og litteratur er inkludert. Det samme gjelder reisekostnader for
ledelse, styre og administrasjon.
Hovedtyngden av LVKs virksomhet ligger i sekretariatet, som ved siden av løpende juridisk rådgivning
utarbeider LVK-Nytt, forslag til dagsorden for landsmøte, landsstyre og arbeidsutvalg og referater fra
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samme, og for øvrig har ansvaret for korrespondansen med myndigheter, medlemskommuner, media,
kraftforsyningen og andre aktører.

+ Avskr. på oppskrivning

0

- Tilbakeført avskrivning

0

Det ble i 2020 avholdt 7 landsstyremøter, hvorav 2 ble gjennomført fysisk og de øvrige ble gjennomført digitalt på Teams. Det ble gjennomført 8 møter i arbeidsutvalget og flere møter i Energirådet og
Eiendomsskatteutvalget, forberedt og tilrettelagt av sekretariatet.

+ Ekstraord nedskrivninger

Det ble gjennomført 6 regionmøter.
Det ble videre utarbeidet 30 nyhetsbrev og 3 medlemsnytt om aktuelle temaer for medlemskommunene.
Av konkrete saker som har krevd betydelig aktivitet kan nevnes Sanderud-utvalget, revisjons- og vanndirektivsakene, eiendomsskatt, konsesjonskraftordningen og omfattende arbeid i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2020.

Note 4 - Annen egenkapital

Kapitalkonto

Balanseført verdi pr 31/12

16 354

Prosentsats for ord.avskr

20-20

Note 6 - Aksjer i andre selskap
Organisasjonen eier 186 aksjer (58,13%) i Kommunekraft AS.
Aksjene er bokført til kostpris. Det er i 2020 kjøpt 5 stk. aksjer.

Sum egenkapital

4 900 000

7 328 545

12 228 545

Tilført fra årsresultat

0

3 198 226

3 198 226

Anvendt til årsresultat

0

0

0

Andre transaksjoner:
Pr 31.12.

8 179

Note 7 - Kundefordringer
Reservefond

Pr 1.1.

0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12

0

0

0

4 900 000

10 500 956

15 426 771

2020
1500 Kundefordringer

2019

211 113

2 000

0

119 500

211 113

121 500

2020

2019

1749 Andre forskuddsbetalte kostnader

70 742

66 794

1760 Påløpt renteinntekt

26 167

32 732

783 271

455 966

880 180

555 492

1530 Opptjent, ikke fakturert drifts
Sum Kundefordringer

Note 8 - Andre fordringer
De utfordringer LVK og medlemskommunene står overfor, skifter over tid og i omfang. LVK har derfor
som målsetting å opparbeide et reservefond tilsvarende ett års omsetning som en buffer mot uforutsette
utfordringer. Særlig rettssaker kan utfordre LVKS økonomi og vil regelmessig være umulig å forutse i forbindelse med budsjettarbeidet. Men tilsvarende erfaringer har de senere år vært knyttet til verk og bruksaken og kraftskatteutvalget, og er blitt mer regelen enn unntaket. Ingen av disse sakene var
mulige å forutse under budsjettarbeidet.

2740 Oppgørskonto merverdiavgift
De generelle utfordringer med å forutse kommende utfordringer og nødvendige budsjettposter, har blant
annet ført til en langvarig praksis med forholdsvis grovmaskede kostnadsposter for å unngå omfattende
arbeid med budsjettrevisjoner underveis. Det har vist seg hensiktsmessig og gitt landsstyret og arbeidsutvalget den nødvendige fleksibilitet i økonomiforvaltningen. Gjennom nære og effektive kommunikasjonsformer mellom landsstyret, arbeidsutvalg og sekretariat er det sørget for en forsvarlig og sakstilpasset
økonomi, innenfor budsjettrammer vedtatt av landsmøtet. Fra den grovmaskede økonomistyringen
i landsmøtet til den finmaskede økonomistyringen gjennom landsstyre og arbeidsutvalg, anses kostnadskontrollen for tilfredsstillende.

Sum Andre fordringer

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l.
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 147 865 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 115 512.

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld
Mens 2017 innebar et underskudd på ca 1,5 mill.kroner, viste regnskapet for 2018 et overskudd på
kr. 1 759 954.- For 2019 viser regnskapet et overskudd på kr. 2 680 139,-. For 2020 viser regnskapet et
overskudd på kr. 3 198 226,-. Overskuddet er i sin helhet tilført reservefondet.
2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på feriepenger

Av likviditetsgrunner er det ansett hensiktsmessig å ha noen midler stående på kapitalkonto.

2940 Skyldig feriepenger
2990 Annen kortsiktig gjeld

Note 5 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormøbler

Sum Annen kortsiktig gjeld

2020

2019

17 572

15 976

124 624

113 308

0

36 006

142 196

165 290

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormøbler
Anskaffelseskost pr. 1/1
+ Tilgang

0

- Avgang

0

Anskaffelseskost pr. 31/12

26

24 532

24 532

Akk. av/nedskr. pr 1/1

3 272

+ Ordinære avskrivninger

4 906
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PKF ReVisjon AS

PKF ReVisjon AS
Revisjon &
rådgivning.

Til landsmøtet i
LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR

Revisjon &
rådgivning.
Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet i samsvar med lov og
forskrifter, herunder for at det gir et rettvisende bilde i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge. Ledelsen er også ansvarlig for slik intern kontroll som den finner nødvendig
for å kunne utarbeide et årsregnskap som ikke inneholder vesentlig feilinformasjon, verken som følge
av misligheter eller utilsiktede feil.
Ved utarbeidelsen av årsregnskapet må ledelsen ta standpunkt til selskapets evne til fortsatt drift og
opplyse om forhold av betydning for fortsatt drift. Forutsetningen om fortsatt drift skal legges til grunn
for årsregnskapet så lenge det ikke er sannsynlig at virksomheten vil bli avviklet.

Uttalelse om revisjonen av årsregnskapet

Vi har revidert årsregnskapet til LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR som viser
et overskudd på kr 3 198 226. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2020,
resultatregnskap for regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et
sammendrag av viktige regnskapsprinsipper.
Etter vår mening er det medfølgende årsregnskapet avgitt i samsvar med lov og forskrifter og gir et
rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2020, og av dets resultater for
regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med regnskapslovens regler og god
regnskapsskikk i Norge.

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder de
internasjonale revisjonsstandardene (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse
standardene er beskrevet i Revisors oppgaver og plikter ved revisjon av årsregnskapet. Vi er
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov og forskrift, og har overholdt våre øvrige etiske
forpliktelser i samsvar med disse kravene. Etter vår oppfatning er innhentet revisjonsbevis tilstrekkelig
og hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon.

Ledelsen er ansvarlig for øvrig informasjon. Øvrig informasjon består av årsberetningen, men
inkluderer ikke årsregnskapet og revisjonsberetningen. Vår uttalelse om revisjonen av årsregnskapet
dekker ikke øvrig informasjon, og vi attesterer ikke den øvrige informasjonen.

Vårt mål er å oppnå betryggende sikkerhet for at årsregnskapet som helhet ikke inneholder vesentlig
feilinformasjon, verken som følge av misligheter eller utilsiktede feil, og å avgi en revisjonsberetning
som inneholder vår konklusjon. Betryggende sikkerhet er en høy grad av sikkerhet, men ingen garanti
for at en revisjon utført i samsvar med lov, forskrift og god revisjonsskikk i Norge, herunder ISA-ene,
alltid vil avdekke vesentlig feilinformasjon som eksisterer. Feilinformasjon kan oppstå som følge av
misligheter eller utilsiktede feil. Feilinformasjon blir vurdert som vesentlig dersom den enkeltvis eller
samlet med rimelighet kan forventes å påvirke økonomiske beslutninger som brukerne foretar basert
på årsregnskapet. For videre beskrivelse av revisors oppgaver og plikter vises det til
https://revisorforeningen.no/revisjonsberetninger
Uttalelse om øvrige lovmessige krav

Basert på vår revisjon av årsregnskapet som beskrevet ovenfor, og kontrollhandlinger vi har funnet
nødvendig i henhold til internasjonal standard for attestasjonsoppdrag (ISAE) 3000
«Attestasjonsoppdrag som ikke er revisjon eller forenklet revisorkontroll av historisk finansiell
informasjon», mener vi at ledelsen har oppfylt sin plikt til å sørge for ordentlig og oversiktlig
registrering og dokumentasjon av selskapets regnskapsopplysninger i samsvar med lov og god
bokføringsskikk i Norge.
Oslo, 14. april 2021
PKF REVISJON AS
Rolf Arentz-Hansen
statsautorisert revisor

I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon med det
formål å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom øvrig informasjon og
årsregnskapet, kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen, eller hvorvidt den tilsynelatende
inneholder vesentlig feilinformasjon. Dersom vi hadde konkludert med at den øvrige informasjonen
inneholder vesentlig feilinformasjon er vi pålagt å rapportere det. Vi har ingenting å rapportere i så
henseende.

Tel • +47 22 78 28 00 • www.pkf.no
PKF ReVisjon AS • Sandstuveien 70, Pb. 199 Manglerud, 0612 Oslo • Org./revisornr. 983 773 370
Medlem av Den norske Revisorforening
PKF ReVisjon AS er medlem av PKF International Limited, et nettverk av juridisk uavhengige selskaper, og fraskriver seg
ethvert ansvar for arbeid eller manglende arbeid utført av et annet individuelt selskapsmedlem eller annet selskap.
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Rammebudsjett

Dette er LVK
2021

2022

Inntekter

18 950 000

19 550 000

Sum driftsinntekter

18 950 000

19 550 000

Driftsinntekter

Driftskostnader
Lønn/godtgjørelser

1 861 500

1 881 500

Annen driftskostnad

16 520 000

16 520 000

Sum ordinære driftskostnader

18 381 500

18 401 500

Driftsresultat

668 500

1 248 500

Finansinntekter

100 000

100 000

0

0

Sum finansposter

100 000

100 000

Disponibelt resultat

668 500

1 248 500

Finanskostnader

LVKs hovedoppgave er å ivareta
medlemskommunenes interesser i saker om
vannkraftutbygging. LVK er partipolitisk nøytral og tar ikke stilling for eller mot vannkraftutbygging.
LVKs formålsbestemmelse lyder etter vedtaket på
landsmøtet i august 2011:

«LVK har som formål å ivareta medlemskommunenes interesser i alle spørsmål med
tilknytning til kraftutbygging, energi,
kommuneøkonomi og naturmiljø. Beskatning
av kraftanlegg og andre økonomiske og natur
faglige rammebetingelser for energiforsyningen
står sentralt i arbeidet. LVK skal delta i den
energipolitiske debatten og bidra til å fremheve
de miljømessige fortrinn vannkraften har som
fornybar og forurensningsfri energikilde.
LVK vil ikke engasjere seg i konkrete for
delingsspørsmål medlemskommunene imellom,
med mindre de berørte kommuner ønsker det.
LVK er partipolitisk nøytral.
Arbeidet skjer innenfor rammen av det
arbeidsprogram landsmøtet til enhver tid
har vedtatt»
Organisasjonen bistår kommunene i energipolitiske
spørsmål. LVK gir faglig og juridisk bistand i
spørsmål om ny utbygging, opprusting og utvidelse
av eksisterende kraftverk, hjemfall, revisjon av
vilkår, skatte- og avgiftsspørsmål, konsesjonskraft,
kraftomsetning mv. Spørsmålene krever en
betydelig spesialkompetanse som kommunene
enkeltvis ikke kan vise overfor utbyggere og
offentlige myndigheter. Sakene er ofte av stor
økonomisk betydning for kommunene.
LVKs oppgave er å medvirke til at kommunene
mottar en varig andel av den verdiskaping som
skjer i distriktet. De energipolitiske spørsmål vil
også i fremtiden stå sentralt.
Ved inngangen til 2020 hadde organisasjonen
159 medlemmer, eller nesten 45 % av landets
primærkommuner. Kommunene dekker ca. 65
% av landets flateinnhold. Innbyggertallet utgjør
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ca. 17 % av landets folketall. LVK-kommunene er
med andre ord i hovedsak distriktskommuner med
spredt bosetting. Den kraftproduksjon fra vannkraft
som finner sted i Norge, skjer i LVK-kommunene.
LVK er en ad hoc-organisasjon uten fast ansatte.
Dette bidrar til en kostnadseffektiv drift, der aktuelle
saker prioriteres.
Organisasjonen er bygget opp slik:
Landsmøtet
Landsmøtet er LVKs øverste organ, og holdes hvert
annet år. Alle medlemskommuner har rett til å
delta.
Landsstyret
Landsstyret består av LVKs leder samt som
har en medlemskommune innenfor sine
grenser. Landsmøtet velger LVKs leder,
faste landsstyremedlemmer og personlige
varamedlemmer etter forslag fra Valgkomiteen.
Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av tre medlemmer. Disse
velges av og blant landsstyremedlemmene, og er
sammensatt slik at det består av en representant
for det Nordafjelske, en for det Østafjelske og en
for det Vestafjelske, samt leder valgt på landsmøtet.
Arbeidsutvalget velges for to år.
Kommunekraft AS
Etter initiativ fra LVK ble Kommunekraft AS
stiftet i 1993. Aksjene er fordelt på kommuner,
7 fylkeskommuner og LVK. Kommunekraft AS har
som formål å formidle aksjeeiernes disponible
kraft, herunder konsesjonskraft og å drive annen
virksomhet tilknyttet slik formidling.
Sekretariatet
Sekretariatet har ansvar for innkalling til landsmøtet,
landsstyremøter og arbeidsutvalgsmøter og står
for den daglige korrespondansen. Sekretariatet
utfører ellers de oppgaver det blir pålagt av LVKs
organer. Sekretariatet yter juridisk bistand til
organisasjonen og de enkelte medlemskommuner.
Sekretariatsfunksjonen tilligger Advokatfirmaet
Lund & Co DA, www.lundogco.no.
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LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR
er interesseorganisasjon for 174 kommuner som berøres av kraftutbygging eller av a
 nlegg, reguleringer eller andre
inngrep i tilknytning til kraftverk. Alle kommuner med kraftutbygging av noe størrelse innenfor sine grenser er medlem.

Leder
Torfinn Opheim
to@lvk.no

Merkantile sekretærer
Marte Enger
marte@lvk.no

Sekretariat
Advokat Stein Erik Stinessen
ses@lundogco.no

Mariann Hernes Brynlund
mariann@lvk.no

Advokat Caroline Lund
cl@lundogco.no
Advokat Ulf Larsen
ul@lundogco.no

Advokatfirmaet Lund & Co DA
Akersgata 30
Postboks 1148 Sentrum
0104 Oslo
Telefon: 99 11 99 00
web:
lundogco.no
LVK web: www.lvk.no

