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Hva lærer du på LVKs Energirettsskole?

Energirettsskolen skal gjøre deg som politiker eller ansatt i
kommunen rustet til å håndtere både rettslige, økonomiske og
politiske problemstillinger på vannkraftens område. På
energirettsskolen lærer du blant annet hvordan du best forvalter
kommunens interesser i saker om utbygging, opprusting og
utvidelser av vannkraftanlegg, hvordan kommunens
konsesjonskraft bør forvaltes, hvordan bedre vassdragsmiljø kan
forenes med vannkraftproduksjon, hvilken påvirkning EØS-rett
og EUs Energiunion kan få for norske vannkraftkommuner,
historien bak de ulike vertskommuneordningene og dagens
regulering av dem (skatteordningene blir mer inngående
behandlet på LVK skolens kurs om kraftskatter), om hjemfall og
konsolidering av det offentlige eierskapet og mye mer.
Kursdeltakerne vil også lære mer om hvordan kraftinntekter skal
behandles i budsjettarbeidet. Siktemålet er også å ta opp
aktuelle saker, som deltakerne selv kan spille inn.

Det blir to kursdager for Energirettsskolen 2022: Den 5. og 6.
september 2022, med fysiske kursdager i Oslo. Deretter følger en
digital kursdag 19. september. Vi legger opp til at oppgaven som
deltakerne skal løse skjer i grupper og med rollespill. 

Program og oppgaver vil skje via LVKs hjemmesider – på en
egen side. Her legger vi ut pensum, oppgaver, program og
nyttige lenker. Informasjon til deltakerne vil også bli sendt ut per
e-post i forkant av samlingene.
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Dag 1Dag 1
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Kurssamling 5.-6. september 2022

På første kursdag får deltakerne en introduksjon til LVK,
energiretten og -politikken, vertskommuneordningene, juridisk
metode og relevante dataverktøy, samt en grundig innføring i
konsesjonssystemet og nye utbygginger, herunder opprusting
og utvidelse av eldre reguleringer/kraftverk. Pauser ved behov.

09.00-09.15

   
09.15-09.45  

09.45-10.45 

   
10:45-11:30  

  
11.30-12.30            

Åpning og introduksjon
LVK som organisasjon – historikk, formål,
arbeidsoppgaver og resultater

Energilandet Norge
Energi- og miljøpolitikkens betydning for LVK-
kommunene

Vannkraftens historie i Norge og
vertskommuneordningene 
Eierskapet i vannkraftsektoren 
Vannkraftformuen og fordelingen av denne 
Inntektsystemutvalget

Introduksjon til juridisk metode i energi- og
vassdragsretten

Lunsj
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 12.30-13.15

   
13.15-13.45   

13.45-14.00 

   
14.00-14.15 
   
14.15-15.00  

 
15.00-15.45 
   
15.45-16.00 
   
16.00-16.45 

  
18.00              

Det grønne skiftet og kraftmarkedet
Kraftpriser – utvikling
Ny grønn næringsetablering

Konsesjonssystemet for vannkraftsektoren

Fornybar kraftutbygging
Opprusting og utvidelse av anlegg, pumpekraftverk mv.
Vindkraftens betydning for vannkraften

Pause

EØS-/EU-rettens betydning for norsk energi- og
miljøpolitikk 
Energiunionen, taksonomiforordningen, vanndirektivet,
Green Deal mv.

En enkel innføring i hydrologi

Pause

Gjennomgang av nyttige dataverktøy på
vassdragsrettens område

Felles middag for de som ønsker
      



Dag 2Dag 2
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På andre kursdag vil vi gjennomgå kursoppgavene som
deltakerne skal løse på det digitale møtet. I tillegg vil vi gå
nærmere inn på de økonomiske vertskommuneordningene,
med særlig vekt på Konsesjonskraftordningen. Videre vil vi se
nærmere på de miljømessige sidene av utbygginger og
reguleringer, som revisjon og miljøforbedringer i eldre regulerte
vassdrag og internasjonale forhold, herunder EU-/EØS-retten.

09.00-11.00

   
11.00-12.30  

12.30-13.00 
   
13:00-15:00  

15.00-15.15

15.15-15.45

15.45-16.15

16.15-16.45

16.45-17.00            

Konsesjonskraft
Historikk 
Det rettslige rammeverket 
Salg og forvaltning

Rollespill

Lunsj

Er dine vannkraftkonsesjoner eldre enn 20 år?
Behovet for miljøutfordringer – muligheter og utfordringer 

Pause

Rollespill

Kraftinntekter og kommunens budsjettarbeid

Presentasjon av gruppeoppgavene
Deltakerne deles inn i grupper og tildeles oppgaver 

Åpen post og avslutning
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Torsdag 19. september 2022

Kurset avsluttes med et digitalt møte hvor vi gjennomgår
oppgavene som ble presentert 6. september. Kursdeltakerne er
inndelt i grupper og blir enige seg i mellom om hvem som
presenterer svarene gruppen har kommet frem til. 

Kursholderne presenterer fasiten i plenum. 

Alle kursdeltakerne som leverer oppgaver, vil få kursbevis. 

SISTE KURSDAG GJENNOMFØRES DIGITALT


