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Et knippe politiske saker
For å få en større aktivitet i opprusting og utviding 
av gamle kraftanlegg, bestemte Stortinget å innføre 
en kontantstrømskatt. I korthet går den ut på at en 
kan fradragsføre utgifter momentant når 
 investeringen gjennomføres. Denne kom i stedet 
for å gjøre endringer i grunnrenteskatten som  
LVK mente var mer fornuftig. Hvilke konsekvenser 
 denne nye kontantstrømskatten får for eiendoms-
skatten til kommunene er uklart. Dette har LVK tatt 
opp med Finansdepartementet uten at vi har fått 
svar som beroliger oss. Vi har heller ikke sett at 
 aktivitetsnivået i opprusting og utvidelsesprosjekter 
har tatt seg opp.

Solberg-regjeringen satte ned noen utvalg som 
hadde spesiell interesse for LVK. Det var 
Skatteutvalget, Inntektssystemutvalget og 
Generalistkommuneutvalget. LVK sitter tett på alle 
disse utvalgene, og det knytter seg stor spenning  
til innstillingene fra utvalgene.

I Hurdalsplattformen til den nye AP/SP-regjeringen, 
ble det signalisert at den ville sette ned en 
Energikommisjon. Bakgrunnen for det er den svært 
dramatiske strømpriskrisen som utvikler seg 
 gjennom året og som kulminerer i desember med 
strømpriser opp mot 6 kroner/kWh i Sør-Norge.  
I Nord-Norge derimot er prisene ned mot OED-
pris. LVK engasjerer seg selvsagt umiddelbart i 
 denne saken og innkaller til ekstraordinært 
 styremøte rett over nyttår. Energikommisjonen blir 
ikke nedsatt før i februar neste år.  

Samarbeid
Naturressurskommunene ble utvidet med en ny 
organisasjon dette året. Vindkraftkommunene 
(LNVK) ønsket å komme inn under paraplyen. 
Dette skjedde under årsmøtet som ble avholdt 
 under Arendalsuka i august. Hele denne uken var 

LVK, Kommunekraft AS, USS (Utmarkskommunene), 
NPK (petroleumskommunene), Industrikommunene 
og LNVK samlet i Naturressurskommunene, og 
Arendal, for å gjøre seg kjent med det øvrige 
 energipolitiske landskapet. Dette ble en ubetinget 
suksess, både for Naturressurskommunene, men 
også for den enkelte organisasjon. Det merket vi 
blant annet ved å bli invitert til flere møter og 
 arrangementer.

Markedsføring
I 2021 fikk vi laget en såkalt brand-film som fortalte 
om LVK. Denne skulle brukes under konferanser/
Webinar, i møter og være tilgjengelig på våre nye 
hjemmesider. Når vi analyserte hvem som var 
 interessert i denne filmen på sosiale medier, kom 
det tydelig frem at det stort sett var menn som 
 viste interesse. Her er det altså et stort potensial til 
å få flere kvinner til å bli engasjert i LVK og våre 
 saker. Derfor var styret positivt innstilt til å etablere 
et kvinnenettverk og en samling for kvinner med 
fokus på LVK- saker. Styret ønsker også å fortsette 
arbeidet med små filmsnutter for å fange interesse 
og markedsføre standpunkt.

Hele 2021 ventet vi på at pandemien skulle slippe 
taket, og vi kunne komme tilbake til normale 
 tilstander igjen. Tilstander der vi kunne samles til 
møter, invitere til møter og ikke minst møtes i 
 seminarer der den todelte gevinsten var 
 kunnskapsinnhenting og sosialt samvær.

Men pandemien slapp ikke taket. Hele året ble 
 veldig preget av å drive organisasjonen digitalt.  
Det innebar at alle planlagte styremøter ble 
 gjennomført digitalt. Det samme gjaldt møtene i 
energirådet og arbeidsutvalget.

Alle våre samarbeidspartnere og myndigheter var i 
samme situasjon og alle måtte tilpasse seg en ny 
type hverdag der nye møteplasser (digitale) dukket 
opp, kortere og effektive møter ble gjennomført 
og hjemmekontor ble en ny og normal standard.

Men savnet etter å kunne møtes fysisk ble stadig 
større og bekymringsfullt, fordi de tillitsvalgte i LVK 
ikke hadde møtt hverandre fysisk. I tillegg var det 
mange nye folkevalgte i medlemskommunene 
som heller ikke hadde fått anledning til å bli kjent 
med sine kollegaer i LVK. 

Styret ønsket derfor at vi skulle gjennomføre 
 regionale frokostmøter med en varighet på maks  
1 time på Teams våren 2021. Dette ble godt 
 mottatt av medlemskommunene. Så godt at vi 
gjentok dette på høsten. 

Selv om pandemien preget oss, var aktivitetsnivået 
i LVK svært høyt i 2021. Vi kan heller ikke se bort  
fra at LVK lærte at digitale møter kan være et 
 supplement til fysiske møter og at webinar også er 
et godt alternativ til seminar for å nå frem med 
 viktig kunnskap om dagsaktuelle saker.

Derfor arrangerte vi flere webinarer og vi deltok 
 aktivt i andres webinar.

For første gang etter Landsmøtet i 2020, møttes 
landsstyret fysisk i september 2021 i et ekstra-
ordinært møte. Her ble styremedlemmer som gikk 
ut av styret ved sist landsmøte invitert og takket av. 

Lederen har ordet

Torfinn Opheim
Leder

«Selv om pandemien preget oss, 
var aktivitetsnivået i LVK svært 
høyt i 2021.»
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Strømprisene eksploderer
Forventninger til og forutsigbarhet om kraftpriser 
bygger på erfaringer. De siste 10-15 årene har strøm-
prisene i gjennomsnitt ligget på et nivå mellom   
30–40 øre/KWh. Høsten 2021 steg imidlertid strøm-
prisene i Sør-Norge til et hittil ukjent nivå, og før 
årsskiftet målte nyhetene strømpriser ikke lenger i 
øre/KWh, men i kroner/KWh. «Hvor mange kroner 
koster en dusj i dag?», var en daglig nyhet i media.

I desember varslet flere LVK-ordførere om 
 meldinger fra innbyggere og næringsliv om store 
utfordringer med det nye prisnivået, og LVK ble 
bedt om å utrede hvilke muligheter som forelå for 
å gjenvinne kontroll og forutsigbarhet med strøm-
prisene. I den offentlige debatten ble fremsatt en 
rekke påstander om ulike årsaker til priseksplosjonen, 
og mange forslag til løsninger på den såkalte 
strømpriskrisen, både på kort og på lang sikt.

Slik LVK så det, var hovedårsaken å finne i de store 
omveltninger i energiforsyningen som hele Europa 
har igangsatt som ledd i omleggingen fra fossile til 
fornybare energikilder. Kullkraft og kjernekraft ble 
erstattet med sol- og vindkraft, men det innebar 
også en omlegging fra stabile  til ustabile energi-
kilder avhengig av sol og vind. I tillegg kom knapphet 
i gasslagrene i Russland og lave magasinfyllinger i 
Norge. Dette sammen med nye kraftutvekslings-
kabler til kontinentet og England, førte til vesentlig 
høyere eksport av fornybar energi og import av 
 europeiske kraftpriser. 

LVK kartla både muligheten for å gripe inn med 
 reparerende tiltak på kort sikt og hvilket handlings-
rom Norge måtte ha for å sikre norske innbyggere 
og næringsliv rimelige og forutsigbare kraftpriser 

på lengre sikt, i tråd med tilvante forestillinger om 
kraftprisnivå. Dette ga grunnlag for nye aktiviteter 
fra LVK i 2022.

Eiendomsskatt 
Eiendomsskatt på kraftanlegg og kraftnett er en 
svært viktig inntektskilde for vertskommunene.  
I 2021 utgjorde det samlede eiendomsskatte-
grunnlaget for store vannkraftanlegg (over 10 000 
kVA) om lag kr. 294,2 milliarder. Det tilsvarer i 
 overkant av kr. 2 milliarder i eiendomsskatte-
inntekter til kommunene, og innebærer en økning 
på ca.  235 millioner kroner fra 2020. Økningen 
skyldes i hovedsak økte kraftpriser. 

Som følge av de svært lave kraftprisene i 2020 vil 
kommunene ifølge opplysninger fra Skatteetaten få 
lavere eiendomsskatteinntekter fra kraftanlegg i 2022. 
De høye kraftprisene i Sør-Norge i 2021 vil først 
 påvirke eiendomsskattegrunnlagene for 2023. Det 
vil  naturligvis variere hvordan kraftprisene slår ut for 
det enkelte kraftanlegg og den enkelte kommune, 
og eiendomsskattegrunnlagene vil også bli begrenset 
av makstaket i eiendomsskatteloven § 8B-1 fjerde 
ledd som setter en øvre grense på kr 2,74 per kWh.  

Eiendomsskatt har vært et viktig saksområde for 
LVK også i 2021. De mest sentrale eiendomsskatte-
sakene LVK har arbeidet med, er omtalt nedenfor.

Endringer i grunnrenteskatten –  utilsiktede 
 negative konsekvenser for kommunenes 
 eiendomsskatteinntekter 
Regjeringen foreslo i Statsbudsjettet for 2022 
 endringer i grunnrenteskatten for vannkraft for å 
håndtere samvirkningen med selskapsskatten, i tråd 
med Finansdepartementets forslag som ble sendt 

Aktuelle saker

LVKs årsmelding inneholder en orientering om de viktigste sakene organisasjonen  
har arbeidet med gjennom året. Formålet er at leseren og medlemskommunene 
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 sekretariatet er det i tillegg en 
 omfattende løpende kontakt med medlemskommuner, myndigheter og andre 
interesse organisasjoner, som det vil føre for langt å omtale i årsmeldingen.

på høring 11. mai 2021. Forslaget – som innebærer 
en økning i satsen på grunnrenteskatten fra 37 pst 
til 47,4 pst - har sammenheng med lovendringen i 
grunnrenteskatten som ble vedtatt i desember 
2020 med virkning for inntektsåret 2021, hvor 
grunnrenteskatten for nye utbygginger ble lagt om 
til en kontantstrømskatt med adgang til umiddelbar 
utgiftsføring av investeringer. Stortinget vedtok 
endringene med virkning for inntektsåret 2021. 

Grunnrenteskatten kommer til fradrag i eiendoms-
skattegrunnlaget, og endringer i grunnrenteskatten 
vil derfor også påvirke kommunenes eiendoms-
skatteinntekter: Lavere grunnrenteskatt vil i 
 utgangspunktet gi grunnlag for høyere eiendoms-
skatt, mens høyere grunnrenteskatt vil gi lavere 
 eiendomsskatt. I tillegg er reglene slik at eiendoms-
skatten kommer til fradrag i grunnrente- 
skattegrunnlaget. Det vil si at jo lavere eiendoms-
skatt, jo høyere grunnrenteskattegrunnlag, mens 
høyere eiendomsskatt gir lavere grunnrente-
skattegrunnlag. 

LVKs hovedinnvending mot endringene i grunnrente-
skatten har vært at de økonomiske konsekvensene 
for kommunenes eiendomsskatteinntekter ikke er 
avklart. LVK kan ikke se at det er korrekt at omlegg-
ingen samlet sett blir om lag provenynøytral i 
 nåverdi, slik Regjeringen «antar». Kommunenes 
 eiendomsskatteinntekter vil bli varig lavere når 
 investeringsperioden er over, som følge av at 
grunnrenteskatten da vil øke. Reduksjonen i 
 eiendomsskatt vil imidlertid ikke bli motsvart av en 
høyere eiendomsskatt i investeringsperioden som 
følge av at grunnrenteskatten i denne perioden er 
lav fordi regelen om maksimumsverdi for 
eiendoms skatt på 2,74 kr/kWh setter et tak for hva 
kommunene kan få i eiendomsskatt i perioden 
med lav grunnrenteskatt (investeringsperioden). 
Dette innebærer at kommunene ikke vil få ta del i 
fordelen av høyere eiendomsskatt som kommunene 
skulle hatt som følge av redusert eller negativ 
grunnrenteskatt de første årene etter investeringen 
etter overgang til kontantstrømskatt. Når grunn-
renteskatten senere øker, vil kommunene imidlertid 
få varig lavere eiendomsskatt. Tidsperioden med 
økt grunnrenteskatt etter investeringsperioden vil i 
tillegg vare vesentlig lenger enn investerings-
perioden med lav grunnrenteskatt som 
forutsetnings vis kun varer noen få år. 

I 2021 utgjorde eiendomsskatt på 
større kraftanlegg i overkant av. 

2,0 
milliarder kroner til LVKs  

medlemskommuner
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For å unngå disse konsekvensene av lovendringen, 
som ikke var tilsiktet fra lovgivers side, har LVK bedt 
om at skatteloven § 18-5 endres slik at selskapenes 
adgang til å trekke fra grunnrenteskatt i eiendoms-
skatten fjernes. Videre har LVK bedt om at maks taket 
i eiendomsskatteloven § 8B-1 fjerde ledd  oppheves. 
Endringene i grunnrenteskatten blir en viktig sak for 
LVK i 2022. 

Seier til kommunene og LVK i sak om 
 eiendomsskatt på kraftanlegg
Oslo tingrett ga i dom 15. juni 2021 kommunene 
Bremanger, Sogndal, Voss, Kvam, Vaksdal, Modalen, 
Vik, Samnanger, Høyanger, Ulvik, Eidfjord, Masfjorden 
og Gulen fullt medhold i at vedtak fra skatte-
klagenemnda om eiendomsskattegrunnlag for 
kraftanlegg tilhørende SFE Produksjon AS og BKK 
Produksjon AS for inntektsårene 2014 til 2016 er 
ugyldige. LVK var partshjelper til støtte for 
 kommunene, og kommunene og LVK ble også 
 tilkjent sakskostnader.

Saken gjaldt hvilke driftsmidler som skal inngå i 
 beregningen av fradraget for fremtidige kostnader 
til utskifting av driftsmidler etter skatteloven § 18-5 
fjerde ledd frem til lovendringen som trådte i kraft 
fra og med inntektsåret 2017 (eiendomsskatteåret 
2019). Jo flere driftsmidler som tas med i 
 beregningen, desto lavere blir eiendomsskatte-
grunnlaget.

Saken har sin bakgrunn i Høyesteretts dom i SKS-
saken i 2015, hvor Høyesterett kom til at såkalte 
produksjonsrelaterte nettanlegg ikke var en del av 
kraftproduksjonsanlegget, men skulle verdsettes og 
eiendomsbeskattes som selvstendige skatteobjekter. 
Det samme gjaldt etter Høyesteretts syn en hytte 
på fjellet, to garasjer og et administrasjonsbygg, 
fordi disse ikke hadde en «direkte funksjon i den 
 løpende kraftproduksjonen».

På bakgrunn av SKS-dommen, fattet skattekontoret 
endringsvedtak for flere kraftanlegg for inntektsårene 
2014 til 2016 hvor det var tatt med driftsmidler ved 
beregning av fremtidige utskiftningskostnader som 
etter kontorets vurdering ikke var å anse som en 
del av kraftanlegget og dermed ikke skulle inngå i 
beregningen etter skatteloven § 18-5 fjerde ledd. 
Skattekontoret la til grunn at det avgjørende for om 
driftsmidlene skal inngå i beregningen av fremtidige 
utskiftningskostnader var om driftsmidlene kan 
 anses å ha tilstrekkelig tilknytning til kraft-
produksjonen.

Fire kraftselskaper påklaget skattekontorets vedtak 
og fikk, i strid med sekretariatets innstilling, 
 medhold i skatteklagenemnda i at det ikke er et 
krav om at driftsmidlene må være en del av det 
 fysiske «kraftanlegget» eller ha en direkte funksjon  
i den løpende kraftproduksjonen for at det skal 

 foreligge fradragsrett for utskiftningskostnader 
knyttet til driftsmidlene. 

Oslo tingrett har gitt kommunene og LVK medhold 
i at skatteklagenemndas vedtak er ugyldige. Staten 
har ikke anket, og dommen er derfor rettskraftig. 
Dommen er prinsipiell og har stor økonomisk 
 betydning for kommunenes eiendomsskatte-
inntekter fra kraftanlegg de aktuelle årene. Loven 
ble endret med virkning for skatteåret 2019. LVK vil 
i 2022 arbeide for en reversering av lovendringen.

Dom fra lagmannsretten i Statnett III-saken om 
eiendomsskatt på kraftnett
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 eiendomsskatten 
for arealene som Statnett beslaglegger for 
 linjefremføring og om finansieringskostnader skal 
inngå i eiendomsskattegrunnlaget. 

Oslo tingrett ga i dom 29. september 2020 
 kommunene og LVK medhold på alle punkter, og 
kommunene og LVK ble også tilkjent sakens 
 kostnader. Statnett anket, og Borgarting lagmanns-
rett ga i dom 11. oktober 2021 begge parter delvis 
medhold. Kommunene og LVK fikk medhold i at 
 finansieringskostnader skal inkluderes i den 
 tekniske verdien samt i spørsmålet om avskrivings-
tidspunkt. Kommunene fikk videre medhold i at 
 eiendomsskatteloven § 17 kommer til anvendelse i 
klagesaker og at klagenemndene har adgang til å 
rette vedtak til ugunst innenfor de tidsfrister som 
fremgår av bestemmelsen. 

Kommunene fikk under tvil imidlertid ikke medhold 
i at Statnett skal betale skatt på nødvendig grunn til 
egne kraftlinjer. Selv om lagmannsretten gir uttrykk 
for at det er en uhensiktsmessig løsning, konkluderer 
retten under henvisning til tidligere rettspraksis 
 likevel med at grunneierne må betale skatten på 
grunn under Statnetts linjer. 

Lagmannsrettens avgjørelse på dette punkt vil i 
 betydelig grad forvanske utskrivingen av eiendoms-
skatten dersom den blir stående. Etter LVKs syn gir 
dommen i tillegg et svært urimelig resultat for 
grunneiere som har avstått grunn til bygging av 
Statnetts linjer, og som i tillegg vil bli ilagt skatt 
 utløst av Statnetts anlegg. Statnett har, slik det 
fremkommer av dommen, aldri erstattet grunn-
eierne for denne ulempen i avtaler eller skjønn. 

For regional- og distribusjonsnettlinjene følger det 
av den nye standardavtalen fremforhandlet mellom 
Energi Norge og grunneierforeningene at netteieren 

betaler eiendomsskatten på grunnen. Dersom 
 lagmannsrettens dom blir stående kan man altså få 
en løsning der grunneierne slipper å betale skatt på 
grunn til regionalnettet, men må betale skatt på 
grunnen under Statnetts anlegg. 

Både Statnett og kommunene har anket saken til 
Høyesterett. Saken er prinsipiell og berører i 
 utgangspunktet alle kommuner med kraftledninger. 
LVK har derfor begjært partshjelp for kommunene 
også for Høyesterett.

Revisjon av konsesjonsvilkår og 
EUs vanndirektiv 
LVK har siden starten av 1990-tallet jobbet med 
 revisjonssaker, også kalt miljøforbedringer i regulerte 
vassdrag. Ved årsskiftet 2020/2021 arrangerte LVK 
to webinarer for medlemskommunene om dette 
temaet, henholdsvis 12. november 2020 og  
14. januar 2021. Det var rundt 100 deltakere på 
hvert webinar, hvor også deltakere fra forvaltning 
og forskning var representert. Tema for webinarene 
var blant annet gjennomføring av revisjonssakene, 
og hvilken rolle kommunen har i disse sakene.

Revisjonssakene er komplekse og ikke alltid enkle 
for en «enganger-kommune» å håndtere. I januar 
2021 sendte derfor LVK  brev til medlems-
kommunene med råd om hvordan kommunene 
kan håndtere sakene. NVE og miljødirektoratet 
 utarbeidet en rapport i 2013 (Rapport 49/2013) 
med oversikt over alle vannkraftkonsesjoner som 
kan revideres innen 2022. Rapporten er inndelt 
 etter vannregion og revisjonsobjekt. Et revisjons-
objekt kan være en regulering med flere konsesjoner, 
gitt på ulike tidspunkt. Det forhold at en rekke 

 konsesjoner nå har nådd revisjonstidspunktet, har 
for LVK medført at revisjonssakene har fått et 
 kraftig oppsving. I løpet av året har LVK fått mange 
henvendelser fra enkeltkommuner med spørsmål 
om revisjonsprosesser. Kommunene har krav på å 
få dekket kostnader ved slik bistand fra tidspunktet 
for vedtak om åpning, jf. vassdragsreguleringsloven 
§ 13. 

I 2021 fattet Olje- og energidepartementet vedtak  
i form av kongelig resolusjon i fire saker. Særlig 
Aura-saken har fått mye oppmerksomhet som 
 følge av at myndighetene i tidligere vannforvaltnings-
planer hadde gitt støtte til at Aura måtte prioriteres 
for vannslipp, og vassdraget i rapport 49/2013 var 
prioritert for revisjon der det kunne pålegges 
 minstevannføring for å fremme laks og sjøørret. 
Likevel valgte departementet å avvise kravet på 
grunn av krafttapet, Auras rolle i kraftsystemet og 
behovet for fleksibilitet. De andre revisjonssakene 
som ble ferdigstilt, er Åbjøravassdraget, Folla-
Vindølareguleringen og Samsjøen og Bjonevatn. 

I en prinsipiell dom fra Borgarting lagmannsretts 
20. april 2021 i sak der Agder Energi med støtte fra 
Energi Norge hadde anlagt mot staten, og med 
LVK som partshjelper, fikk staten og LVK medhold i 
at prisen på konsesjonskraft kan endres i revisjons-
saker. Lagmannsretten bygde sin rettsoppfatning 
på at reglene om revisjon av eldre konsesjonsvilkår 
gir anledning til å foreta «alminnelig revisjon», som 
også innebærer en endring av prisen på konsesjons-
kraft. Revisjonsadgangen er ikke begrenset til å 
 revidere konsesjonsvilkår av miljømessig karakter, 
og heller ikke til tilfeller der endrede forhold gir 
«behov» for revisjon, slik Agder Energi med støtte 

Kraftlinjer. Foto: Statnett
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fra Energi Norge hadde hevdet. Lagmannsretten 
slår fast at loven «[…] åpner for en vid adgang til 
 revisjon av vilkårene basert på en konkret 
 interesseavveining av hva som er ønskelig og 
 nødvendig for den enkelte konsesjon».

Olje- og energidepartementet har i praksis 
 begrenset endringen av konsesjonskraftprisen til 
såkalte kombinasjonssaker, saker hvor konsesjons-
vilkårene revideres samtidig med at ny konsesjon 
er innvilget for opprustning og utvidelse eller 
 fornyelse av utløpte konsesjoner. Lagmannsretten 
uttaler at den samlede praksis omfatter et relativt 
lite antall saker, og at praksis ikke «[...] kan få 
 nevneverdig betydning for forståelsen av revisjons-
bestemmelsen». LVK har i mange år gjort gjeldende 
at alle eldre vassdragskonsesjoner med individuell 
selvkostpris bør endres i forbindelse med en 
 revisjon eller modernisering av konsesjonsvilkårene. 
Det er LVKs syn at det i forvaltningspraksis er 
 trukket et unødvendig skille mellom såkalte 
 kombinasjonssaker og de «rene» revisjonssakene. 
LVK vil ta opp igjen dette spørsmålet med 
 departementet.

LVK har alltid hatt et godt forhold til konsesjons-
avdelingen i NVE, og har blant annet hatt jevnlige 
møter med ledelsen av avdelingen for revisjons-
sakene. Forrige møte fant sted i februar 2020, og 
intensjonen var å ha et oppfølgende møte på 
 høsten samme år. Men så kom pandemien og all 
møtevirksomhet ble midlertidig satt på hold.  
I desember 2021 hadde imidlertid leder og 
 sekretariatet igjen et møte med NVE og den nye 
direktøren av energi- og konsesjonsavdelingen, 
Inga Nordberg, denne gang digitalt. På møtet 
 redegjorde LVK for ulike problemstillinger som er 
viktige for organisasjonens arbeid og medlems-
kommunenes interesser i revisjonssakene, blant 
annet hvilke detaljnivå som kreves for utforming av 
krav, ønsket om en formalisering av åpnings-
tidspunktet for revisjonssakene, og hvorvidt det bør 
utarbeides forskrifter for saksbehandlingen. Videre 
diskuterte partene hvordan kontakten mellom 
 konsesjonær, vertskommune og NVE kan 
 forbedres, herunder hvordan LVK kan bistå med  
å tilrettelegge for en raskere og bedre prosess.  
LVK ser frem til å fortsette den gode dialogen med 
konsesjonsavdelingen. 

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 vesentlig utover 
kraft produksjonen.

I juli 2016 ble de regionale vannforvaltningsplanene 
godkjent av Klima- og miljødepartementet. I planene 
er det vedtatt miljømål som skal nås for regulerte 
vassdrag. Kun om lag 10 % av de miljømålene som 
var foreslått av vannregionene ble godkjent nasjonalt. 
Det følger av vannforskriften at vannforvaltnings-
planene skal revurderes og om nødvendig opp-
dateres hvert sjette år. Vannforvaltningsplanene 
skal gi en oversikt over miljømålsoppnåelse siden 
forrige plan, og gi føringer på hvordan man skal 
legge opp arbeidet for å oppnå et bedre vannmiljø 
i neste planperiode. 

Kommunene er involvert i arbeidet med vann-
forskriften, 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 vann-
forekomstene. I 2021 har regionale vannforvaltnings-
planer for neste periode vært behandlet av vann-
regionene, og blitt lagt fram til politisk behandling i 
fylkestingene. Oppdaterte regionale vannforvaltnings-
planer ble videre vedtatt av de berørte fylkes-
tingene og oversendt Miljødirektoratet ved 
 årsskiftet 2021/2022.

For alle vannressurser som er en del av en 
 regulering, er det satt et miljømål. Dersom miljø-
målet er høyere enn det som er dagens tilstand,  
så skal det gjennomføres tiltak. Disse tiltakene 
 gjennomføres i praksis som en del av revisjons-
prosessen. Hvis et tiltak er å slippe mer vann for å 
nå et høyere miljømål, så må dette vannslippet 
 bestemmes i konsesjonen. LVK mener det er viktig 
å få til miljøforbedringer der nytten for miljøet og 
andre interesser er stor. I en rekke av våre største 
kraftutbygginger, som er flere tiår gamle, er 
 hensynet til naturen ikke godt nok ivaretatt. I et 
 integrert kraftmarked – der Norge har kabler til 
Storbritannia og Europa – vil det bli stadig hardere 
kjøring av vannkraftsystemene. Det er da viktig å ha 
restriksjoner som begrenser ulempene ved dette. 
Det er også viktig å ta i bruk ny miljøteknologi, som 
i mange større reguleringer i for liten grad er 
 benyttet i det norske vannkraftsystemet. Ny 
 teknologi kan gi store miljøforbedringer uten 
 nevneverdig krafttap.

LVK har også i 2021 vært representert i Nasjonal 
 referansegruppe for arbeidet med vannforskriften. 
Nasjonal referansegruppe er sammensatt av 
 interesse- og bransjeorganisasjoner som gir innspill 
til de offentlige myndighetene som er ansvarlig for 
oppfølging av vannforskriften. Revisjoner er et 
 viktig tema i dette arbeidet.

Konsesjonskraft
Kraftåret 2021 ble like spesielt som kraftåret 2020, 
men i motsatt ende av skalaen. Systemprisen endte 
i 2021 på hele 63,40 øre/KWh. Det er den høysete 
prisen som noen gang er registrert på kraftbørsen, 
Nord Pool. Et annet særtrekk i 2021 var de stadige 
større forskjellene mellom kraftprisene i pris-
områdene i sør og i nord.  Områdeprisene i de 
 sørlige delene av landet endte høyere enn system-
prisen. I NO1, NO2 og NO5 endte prisen på 
 henholdsvis 75,82 øre/KWh, 76.23 øre/KWh og 
75,72 øre/kWh. I de nordlige prisområdene var 
 prisene langt under systemprisen. I NO3 var prisen 
41,96 øre/KWh mens den i N04 var på 35,74 øre/
KWh. I desember fastsatte Olje- og energi-
departementet prisen på konsesjonskraft for 
 konsesjoner gitt etter 10.april 1959 (OED-prisen) til 
11,57 øre/KWh for leveringsåret 2022.

Naturressurskommunene
Norge skal gjennom en omfattende omstilling som 
ledd i det grønne skiftet. Ny grønne næringer som 
batteri-, hydrogen- og ammoniakkfabrikker er 
 allerede etablert flere steder sammen med 
 datasentre, og mineralutvinning er en annen viktig 
næring. Ved siden av at disse næringene alle vil 
kreve mye fornybar energi, følger det av våre 
 klimaforpliktelser at den halvparten av vårt 
 energiforbruk som fremdeles er fossilt, særlig i 
transportsektoren, så raskt som mulig skal erstattes 
av fornybare energikilder.

Samlet gjør denne omstillingen det nødvendig 
med omfattende utbygging av fornybar energi, 
 enten det er mer vannkraft, vindkraft, solkraft eller 
bioenergi. Og ny kraftproduksjon krever mer 
 ledningsnett.

Sammen med andre kommuneorganisasjoner  
med store naturverdier, tok LVK i 2019 initiativ til 
etableringen av Naturressurskommunene, som et 
nettverk for organisasjonene til drøfting av felles 
anliggende knyttet til naturressursutnyttelse. 

Nettverket omfatter om lag 220 kommuner med 
store naturverdier, og har vist seg som et nyttig 
redskap, ikke bare for vannkraftkommuner, men 
for kommuner med store utmarksverdier, vindkraft-
kommuner og industrikommuner. 

Naturressurskommunene har løftet kommune-
sektoren høyere i det offentlige rom og i debatten 
om det grønne skiftet, og hver av kommune-
organisasjonene nyter godt av det større fellesskap 
Naturressurskommunene utgjør.

Mens vannkraftsektoren i mer enn hundre år har 
hatt et rettslig rammeverk som har sikret oss både 
kontroll med eierskap, styring av naturinngrepene 
og en fordeling av verdiskapingen som har kommet 
hele samfunnet til gode, har vindkraftsektoren 
vokst nærmest uten kontroll de siste tyve årene. 
Gjennom Naturressurskommunene fremmet LVK  
i 2021 en rekke forslag om etablering av et rettslig 
rammeverk rundt vindkraft inspirert av egne erfaringer 
fra vannkraftsektoren. Seminaret «Skatt på bruk av 
natur» som Naturressurskommunene arrangerte i 
april, samlet mer enn 150 deltakere og viste til fulle 
den store overføringsverdien fra vannkraftregimet 
til et vindkraftregime. 

Seminaret ble fulgt opp 1. juni av en felles henstilling 
til regjeringen fra samtlige organisasjoner under 
Naturressurskommunene og KS, Norwea og Energi 
Norge, om en snarlig innføring av naturressursskatt 
på vindkraft og innføring av en konsesjons- eller 
produksjonsavgift.  Dette ble fulgt opp på 
Naturressurskommunenes stand på Arendalsuka, 
og med seminar om bord på skonnerten Solrik, 
blant annet med dagens olje- og energiminister 
som debattant.
 
– Etter en omfattende høringsrunde vedtok 
Stortinget som ledd i statsbudsjettet for 2022 å 
 innføre en ny produksjonsavgift på vindkraft-
produksjon. Naturressursskatten lar imidlertid vente 
på seg, til tross for Stortingets anmodningsvedtak 

LVK mener det er viktig å få til miljøforbedringer der 
 nytten for miljøet og andre interesser er stor. I en rekke  
av våre største kraftutbygginger, som er flere tiår gamle,  
er  hensynet til naturen ikke godt nok ivaretatt.
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Møter – Seminarer – Kurs

Regionmøter
Som følge av at korona-pandemien satte en 
 stopper for fysiske møter også i 2021, besluttet 
landsstyret å gjennomføre korte regionmøter på 
teams med en varighet på 1 til 1 ½ timer. Det ble 
gjennomført en runde med digitale regionmøter 
både vinteren/våren 2021 og høsten 2021, med 
god deltakelse. På vinter/vår-møtet var temaene  
de vanlige LVK-sakene som kommunenes kraft-
inntekter, kommunenes oppgaver i revisjonssakene 
og konsesjonskraft. På regionmøtene i september/
oktober var temaene sakene som var behandlet i 
styret siden forrige regionmøte, stortingsvalget 
2021, fremtidige aktiviteter i LVK, og innkomne 
 innspill fra medlemskommunene. 

Webinar – erfaringsutveksling om revisjonssaker 
LVK arrangerte 12. november 2020 et webinar om 
revisjon av konsesjonsvilkår (miljøforbedringer i 
 regulerte vassdrag). Tilbakemeldingene fra deltak-
erne på webinaret var et sterkt ønske om at LVK 
skulle arrangere et oppfølgingsseminar med fokus 
på erfaringsutveksling. Dette «seminaret» ble 
 gjennomført digitalt14. januar 2021, med over 100 
deltakere fra 53 kommuner. På programmet sto 
blant annet bruk av sakkyndige i revisjonssaker, 
OED praksis så langt og EUs taksonomiforordning, 
i tillegg til innlegg med erfaringer fra kommuner  
på ulike stadier i revisjonsprosessen 

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. 
I 2021 ble kursene arrangert digitalt. Til sammen 
deltok over 250 personer på de to webinarene  
19. og 20. mai 2021! 

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 2021 ble det 
 publisert 44 nyhetssaker, hvorav 5 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 LVK-
arrangementer og andre oppdateringer fra LVKs 
aktiviteter. I tillegg har LVK en profil på LinkedIn. 

til regjeringen om å fremme forslag om et samlet 
skatte- og avgiftsregime for vindkraftsektoren.

Mange av LVKs medlemskommuner har, eller har 
naturverdier som ligger til rette for, vindkraft. 
Samtidig vil innføring av et vindkraftregime etter 
mønster fra vannkraftsektoren også gjøre vann-
kraftens skatte- og konsesjonsregime mer robust. 
Det er derfor av stor verdi for LVK-kommunene å 
støtte forslag om et rettslig rammeverk for 
 vindkraftsektoren, og LVK vil forfølge saken overfor 
regjering og storting.

Regjeringsoppnevnte utvalg av 
betydning for LVK-kommunene
LVK-kommunenes interesser bestemmes i 
 hovedsak av lover og regler, og administrert av 
statsforvaltningen. Grunnlaget for slike regler og 
forvaltningens arbeid skapes regelmessig av 
 regjeringsoppnevnte utvalg, og som eksempel 
 nevnes de for kraftkommunene dramatiske forslag 
som ble fremmet av Sanderud-utvalget, NOU 
2019:16. Utvalgets anbefaling om å slette alle 
 lovbestemte ordninger som i generasjoner har gitt 
vertskommunene et rimelig vederlag, ble forkastet 
etter sterke og omfattende protester, men saken 
viser hvor viktig det er å sikre berørte kommuner 
representasjon i slike utvalg.

Solberg-regjeringen nedsatte i 2021 flere utvalg av 
betydning for LVK-kommunene, og her skal nevnes 
Strømnettutvalget og Skatteutvalget. Begge 
 utvalgene ble oppnevnt i juni, og ingen av utvalgene 
ble satt med representasjon fra LVK. Selv om 
 begge utvalgene også ble supplert med såkalte 
 referansegrupper, ble det heller ikke funnet plass til 
LVK eller Naturressurskommunene der.

Strømnettutvalget skal blant annet se på muligheten 
for en effektivisering av konsesjonsprosessene, og 
Skatteutvalget skal blant annet vurdere beskatning 
ved bruk av naturressurser. – Det sier seg selv at 
begge utvalgene skal behandle saker som direkte 
gjelder mange av kraftkommunene. 

Etter sterkt påtrykk ble Naturressurskommunene  
på overtid gitt en plass i referansegruppa til 
Strømnettutvalget. Et lengre innspill til utvalget  
ble 21. desember sendt i fellesskap fra 
Naturressurskommunene og LNVK. Utvalgets 
 innstilling vil overlevert i juni 2022.

Kort tid etter tiltredelsen i oktober varslet Regjeringen 
Støre at man ville nedsette en egen energikommisjon. 
I regi av Naturressurs kommunene og med støtte  
fra KS ble regjeringen oppfordret til å ta med fag-
ekspertisen i LVK-sekretariatet. Kommisjonen vil bli 
oppnevnt i 2022. 

Avtroppede landsstyremedlemmer og Vigdis Ekland fra sekretariatet. Foto: Marte Enger

Styret i Naturressurskommunene, november 2021. Foto: Marte Enger
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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 etter kommunereformen hatt 161 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: Birkenes, Bygland, Bykle, Evje og Hornnes, Flekkefjord, Froland, Iveland,  
 Kvinesdal, Lindesnes, Lyngdal, Sirdal, Valle, Vennesla, Åmli, Åseral.

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

Møre og Romsdal: Fjord, Molde, Rauma, Sunndal, Surnadal, Volda, Ørsta. 

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

Rogaland: Bjerkreim, Gjesdal, Hjelmeland, Sandnes, Sauda, Sokndal, Suldal, Time. 

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

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

Vestfold og Telemark: Drangedal, Fyresdal, Hjartdal, Kviteseid, Nissedal, Nome, Notodden, Seljord,  
 Tinn, Tokke, Vinje. 

Vestland: Askvoll, Aurland, Bremanger, Eidfjord, Etne, Gloppen, Høyanger, Kvam,  
 Kvinnherad, Luster, Lærdal, Masfjorden, Modalen, Samnanger, Sogndal, Stryn,  
 Sunnfjord, Ullensvang, Ulvik, Vaksdal, Vik, Voss, Årdal. 

Viken: Flesberg, Flå, Gol, Hemsedal, Hol, Indre Østfold, Krødsherad, Marker,  
 Modum, Nesbyen, Nore og Uvdal, Rollag, Sarpsborg, Sigdal, Skiptvet, Ål.

Organisasjonen og  
organisasjonssaker

Leder Torfinn Opeheim intervjues under Arendalsuka 2021. Foto: Marte Enger
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LVK årsberetning 2021 – Medlemskartet

Medlemskartet

Tegnforklaring
Kommunegrense
Fylkesgrense

Landsstyremiddag på Ekebergrestauranten, september 2021. Foto: Marte Enger
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Landsstyret

Landsstyret har i 2021 hatt 5 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 på Teams. Landsstyret har hatt følgende sammensetning etter landsmøtet i 2020:
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Arbeidsutvalget

Arbeidsutvalget har hatt 5 møter i 2021. Arbeidsutvalget har hatt følgende sammensetning etter 

landsmøtet 11. november 2020:

Leder: Torfinn Opheim

Nordafjelske: Heidi Horndalen, Trøndelag

Vestafjelske: Jon Rolf Næss, Agder

Østafjelske: Merete Myhre Moen, Innlandet

Landsstyret 2021 med avtroppede landsstyremedlemmer. Foto: Marte Enger

Torfinn Opheim Jon Rolf Næss Merete Myhre MoenHeidi Horndalen

Fylke Representanter: Telefon Epost

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) 98 08 13 87 torbjorn.klungland@flekkefjord.kommune.no 

Innlandet 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) 90 67 42 43 kristin.teigen@ringebu.kommune.no 

Møre og Romsdal Ordfører Eva Hove, Fjord 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) 91 54 43 49 bjorn.flemmen.steinland@sunndal.kommune.no 

Nordland 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) 90 89 13 54 britt.kristoffersen@hamaroy.kommune.no 

Rogaland 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 

Troms og Finnmark Ordfører Eirik Losnegaard Mevik, Kvænangen 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) 41 52 67 60 sigurd.rafaelsen@lebesby.kommune.no 

Trøndelag 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 

Vestfold og Telemark Ordfører Steinar Bergsland, Tinn 404 02 513 steinar.bergsland@tinn.kommune.no 

Ordfører Gry Fuglestveit, Notodden gf@notodden.kommune.no 

Ordfører Bjørg Tveito Lundefaret, Nome (1. vara) 913 51 748 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 

Vestland 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) 97 55 84 00 roald.aga.haug@ullensvang.kommune.no 

Viken 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 

Tine Norman, Sigdal (2. vara) 917 66 187 tine.norman@sigdal.kommune.no

Ordfører Viel Jaren Heitmann, Rollag (3. vara) 40 24 36 21 viel.jaren.heitmann@rollag.kommune.no

Leder for Landsstyret, Torfinn Opheim, ble første gang valgt som leder i 2013. Han har tidligere sittet i kommune- 
styret i Sauda fra 1987-2005 - som ordfører fra 1999 og han ble valgt inn på Stortinget fra 2005-2013.
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Energirådet og Eiendomsskatteutvalget slås sammen

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

Energirådet har hatt 4 møter, samt årsmøte i 2021. Rådet har hatt følgende sammensetning etter  
valget i 2021:

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 41 50 77 87 mons.otnes@rindal.kommune.no 

Vestland Svein Helge Hofslundsengen, 
Masfjorden

906 24 235 svein.helge.hofslundsengen@ 
masfjorden.kommune.no

Vestfold og Telemark Anne Tove Sandal Teigenes, Tinn 975 58 524 Anne.tove.sandal.teigenes@tinn.kommune.no 

Landsstyrets representant Ola Helstad, Nordre Land 971 61 865 ola.helstad@nordre-land.kommune.no

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. Sekretariats-
funksjonen tilligger Advokatfirmaet Lund & Co DA, www.lundogco.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 2021:

Navn Telefon E-post

Kjell Idar Juvik, Nordland (styreleder) 992 75 171 juvik@ihr.no

Stian Brekkvassmo, Trøndelag (nestleder) 977 47 273 stian.brekkvassmo@namsskogan.kommune.no

Kari Anita Furunes, Trøndelag 958 48 556 karfu@trondelagfylke.no

Anne Kristin Førde, Vestland 991 69 091 anne.kristin.forde@bremanger.kommune.no

Sigrid Brattabø Handegard, Vestland 971 56 165 Sigrid.brattabo.handegard@vlfk.no

Kommunekraft AS har i 2021 avholdt 5 styremøter og regnskapet er gjort opp med et underskudd på 
kr 315 989,-. Generalforsamling ble avholdt 20.05.2021.

LVKs sekretariat er også sekretariat i Kommunekraft AS.

Skardsfjellet med solnedgang, Nesjøen i Tydal kommune. Foto: Geir Horndalen
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Balanse pr. 31.12

Note 2021 2020

EIENDELER

ANLEGGSMIDLER

Immaterielle eiendeler

Konsesjoner, patenter, lisenser o.l. 5 238 000 0

Sum immaterielle eiendeler 238 000 0

Varige driftsmidler

Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormøbler 5 11 447 16 354

Sum varige driftsmidler 11 447 16 354

Finansielle anleggsmidler

Investeringer i datterselskap 6 186 000 186 000

Andre fordringer 45 000 45 000

Sum finansielle anleggsmidler 231 000 231 000

Sum anleggsmidler 480 447 247 354

OMLØPSMIDLER

Fordringer

Kundefordringer 7 0 211 113

Andre fordringer 8 1 013 751 880 180

Sum fordringer 1 013 751 1 091 293

Bankinnskudd, kontanter o.l. 9 24 035 017 17 765 620

Sum omløpsmidler 25 048 768 18 856 913

SUM EIENDELER 25 529 215 19 104 266

EGENKAPITAL OG GJELD

Egenkapital

Opptjent egenkapital

Annen egenkapital 4 21 618 973 15 426 771

Sum opptjent egenkapital 21 618 973 15 426 771

Sum egenkapital 21 618 973 15 426 771

GJELD

Kortsiktig gjeld

Leverandørgjeld 3 093 941 3 315 809

Skyldig offentlige avgifter 179 590 219 491

Annen kortsiktig gjeld 10 636 711 142 196

Sum kortsiktig gjeld 3 910 242 3 677 495

Sum gjeld 3 910 242 3 677 495

SUM EGENKAPITAL OG GJELD 25 529 215 19 104 266

Resultatregnskap pr. 31.12

Note 2021 2020

DRIFTSINNTEKTER OG DRIFTSKOSTNADER

Driftsinntekter

Inntekter 1 19 081 860 20 974 650 

Sum driftsinntekter 19 081 860 20 974 650 

Driftskostnader

Lønnskostnad 2 1 766 037 1 962 338 

Avskrivning på varige driftsmidler 41 517 4 906 

Annen driftskostnad 2, 3 11 141 970 15 892 606 

Sum driftskostnader 12 949 523 17 859 851 

DRIFTSRESULTAT 6 132 337 3 114 799 

FINANSINNTEKTER OG FINANSKOSTNADER

Finansinntekter

Annen renteinntekt 60 006 84 146 

Sum finansinntekter 60 006 84 146 

Finanskostnader

Annen rentekostnad 141 719 

Sum finanskostnader 141 719 

NETTO FINANSPOSTER 59 865 83 427 

ORDINÆRT RESULTAT FØR SKATTEKOSTNAD 6 192 202 3 198 226 

Skattekostnad på ordinært resultat 0 0

ORDINÆRT RESULTAT 6 192 202 3 198 226 

ÅRSRESULTAT 6 192 202 3 198 226 

OVERFØRINGER OG DISPONERINGER

Overføringer annen egenkapital 4 6 192 202 3 198 226 

SUM OVERFØRINGER OG DISPONERINGER 6 192 202 3 198 226 

Regnskap
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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.

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).

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

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.

Note 1 - Inntekter

2021 2020

3010 Medlemskontingent, avgiftsplikt 18 587 019 19 305 030 

3040 Regionsmøte - seminaravgift, av (11 856) 1 281 908 

3045 Øvrige seminarer, avg.pl 100 920 0 

3047 Deltageravgift-revisjonsseminar 0 (1 292)

3055 Salg Eiendomsskattseminar 67 800 109 492 

3056 Konsesjonskraftseminar 0 86 400 

3085 Regionmøte - seminaravgift, avg 0 524 647 

3090 Refusjon utlegg, avg.pl 54 892 65 372 

3100 Salgsinntekt, avgiftsfri 0 2 000 

3101 Omkostninger/utlegg, avg.fr 0 395 

3111 Salg jubileumsbok, avg.fritt 0 1 580 

3900 Annen driftsrelatert inntekt 283 086 (400 882)

Sum Inntekter 19 081 860 20 974 650

 
Medlemskontingenten 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 eiendoms-
skatteinntektene i de tre foregående år. Indeksregulering av konsesjonsavgiftene skjer automatisk hvert 5. år.

Det har vært vurdert, men blitt forkastet å foreta en løpende indeksjustering av grunnlagene for medlems-
kontingenten. 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.

Regionmøter og seminarer Inntektene stammer fra deltakeravgift fra medlemskommunene på LVKs region-
møter og seminarer. Inntektene motsvares av utgiftene som er henført under LVKs organisasjons kostnader.

Note 2 – Lønnskostnad

Selskapet har hatt 1 årsverk i regnskapsåret.

Spesifikasjon av lønnskostnader 2021 2020

Lønn 1 509 593 1 691 439

Arbeidsgiveravgift 219 387 234 117

Pensjonskostnader 36 427 33 683

Andre lønnsrelaterte ytelser 630 3 098

Totalt 1 766 037 1 962 338

Ytelser til ledende personer og revisor 2021

Styrets leder 1 023 852

Styremedlemmer 508 500

Bedriftsforsamling 0

Revisjonshonorar, som består av:

Revisjon 53 000

Attestasjonsoppgaver 0

Skatterådgivning 0

Andre tjenester 0

Samlet honorar til revisor 53 000

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. 36 427 i pensjonsordning som gjelder styrets leder.

Note 3 - Annen driftskostnad

I denne posten ligger utgifter i forbindelse med landsmøter, landsstyremøter, regionmøter, arbeidsutvalgs-
møter 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 
samme, og for øvrig har ansvaret for korrespondansen med myndigheter, medlemskommuner, media, 
kraftforsyningen og andre aktører.

Det ble i 2021 avholdt 5 landsstyremøter, hvorav 2 ble gjennomført fysisk og de øvrige ble gjennom-
ført digitalt på Teams. Det ble gjennomført 5 møter i arbeidsutvalget og flere møter i Energirådet og 
Eiendomsskatteutvalget, forberedt og tilrettelagt av sekretariatet. 

Det ble gjennomført 7 regionmøter.
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Det ble videre utarbeidet 44 nyhetsbrev og 4 medlemsnytt om aktuelle temaer for medlemskommunene. 
Av konkrete saker som har krevd betydelig aktivitet kan nevnes Sanderud-utvalget, revisjons- og vann-
direktivsakene, eiendomsskatt, herunder Statnett-sakene, konsesjonskraftordningen og omfattende 

 arbeid i forbindelse med fremleggelsen av statsbudsjettet for 2022.

Note 4 - Annen egenkapital

Reservefond Kapitalkonto Sum egenkapital

Pr 1.1. 4 900 000 10 526 771 15 426 771

Tilført fra årsresultat 0 6 192 202 6 192 202

Anvendt til årsresultat 0 0 0

Andre transaksjoner: 0 0 0

Pr 31.12. 4 900 000 16 718 973 21 618 973

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 
bruk- saken og kraftskatteutvalget, og er blitt mer regelen enn unntaket. Ingen av disse sakene var mulige 
å forutse under budsjettarbeidet.

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 lands styret og arbeids utvalget den 
nødvendige fleksibilitet i økonomiforvaltningen. Gjennom nære og effektive kommunikasjons former 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 finmask ede 
økonomistyringen gjennom landsstyre og arbeidsutvalg, anses kostnadskontrollen for tilfredsstillende.

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,-. For 2021 viser regnskapet et overskudd på kr. 6 192 202,-. Overskuddet er  
i sin helhet tilført reservefondet.

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

Note 5 - Driftsløsøre, inventar, verktøy, kontormøbler

Konsesjoner,  

patenter, lisenser o.l.

Driftsløsøre, inventar, 

verktøy, kontormøbler Sum

Anskaffelseskost pr. 1/1 0 24 532 24 532

+ Tilgang 274 610 0 274 610

- Avgang 0 0 0

Anskaffelseskost pr. 31/12 274 610 24 532 299 142

Akk. av/nedskr. pr 1/1 0 8 179 8 179

+ Ordinære avskrivninger 36 610 4 907 41 517

+ Avskr. på oppskrivning 0 0 0

- Tilbakeført avskrivning 0 0 0

+ Ekstraord nedskrivninger 0 0 0

Akk. av/nedskr. pr. 31/12 36 610 13 085 49 695

Balanseført verdi pr 31/12 238 000 11 447 249 447

Prosentsats for ord.avskr 20-20 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 2021 ikke kjøpt noen aksjer.

Note 7 - Kundefordringer

2021 2020

1500 Kundefordringer 0 211 113

Sum Kundefordringer 0 211 113

Kundefordringer er negativ i 2021 pga. en dobbeltbetalt faktura, og er derfor flyttet til annen kortsiktig gjeld.

Note 8 - Andre fordringer

2021 2020

1570 Lønns- og reiseforskudd 274 0

1579 Andre kortsiktige fordringer    318 540 0

1749 Andre forskuddsbetalte kostnader 21 331   70 742

1760 Påløpt renteinntekt      19 775 26 167

2740 Oppgjørskonto merverdiavgift 653 831 783 271

Sum Andre fordringer 1 013 751 880 180

Note 9 - Bankinnskudd, kontanter o.l. 
Skattetrekkinnskudd utgjør pr 31.12. i år kr 126 367 og utgjorde pr 31.12. i fjor kr 147 865.

Note 10 - Annen kortsiktig gjeld

2021 2020

1500 Kundefordringer 176 802 0

2785 Påløpt arbeidsgiveravgift på feriepenger 14 859 17 572

2930 Skyldig lønn 2 618 0

2940 Skyldig feriepenger 105 383 124 624

2990 Annen kortsiktig gjeld 337 050 0

Sum Annen kortsiktig gjeld 636 711 142 196
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PKF ReVisjon AS  

        
Revisjon & 

 rådgivning.  

 
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.  

 
 
Til årsmøtet i 
Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vi har revidert årsregnskapet til Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar som viser et overskudd 
på kr 6 192 202. Årsregnskapet består av balanse per 31. desember 2021, resultatregnskap for 
regnskapsåret avsluttet per denne datoen og noter til årsregnskapet, herunder et sammendrag av 
viktige regnskapsprinsipper. 

Etter vår mening 

• oppfyller årsregnskapet gjeldende lovkrav, og 
• gir årsregnskapet et rettvisende bilde av selskapets finansielle stilling per 31. desember 2021, 

og av dets resultat for regnskapsåret avsluttet per denne datoen i samsvar med 
regnskapslovens regler og god regnskapsskikk i Norge. 

Vi har gjennomført revisjonen i samsvar med de internasjonale revisjonsstandardene International 
Standards on Auditing (ISA-ene). Våre oppgaver og plikter i henhold til disse standardene er 
beskrevet nedenfor under Revisors oppgaver og plikter ved revisjonen av årsregnskapet. Vi er 
uavhengige av selskapet slik det kreves i lov, forskrift og International Code of Ethics for Professional 
Accountants (inkludert internasjonale uavhengighetsstandarder) utstedt av the International Ethics 
Standards Board for Accountants (IESBA-reglene), og vi har overholdt våre øvrige etiske forpliktelser i 
samsvar med disse kravene. Innhentet revisjonsbevis er etter vår vurdering tilstrekkelig og 
hensiktsmessig som grunnlag for vår konklusjon. 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlige for øvrig informasjon som er publisert sammen med 
årsregnskapet. Øvrig informasjon omfatter årsmelding. Vår konklusjon om årsregnskapet ovenfor 
dekker ikke øvrig informasjon. 
I forbindelse med revisjonen av årsregnskapet er det vår oppgave å lese øvrig informasjon.  

Formålet er å vurdere hvorvidt det foreligger vesentlig inkonsistens mellom den øvrige informasjonen 
og årsregnskapet og den kunnskap vi har opparbeidet oss under revisjonen av årsregnskapet, eller 

PKF ReVisjon AS  

        
Revisjon & 

 rådgivning. 
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hvorvidt øvrig informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har plikt til å rapportere dersom øvrig 
informasjon fremstår som vesentlig feil. Vi har ingenting å rapportere i så henseende. 

Styret og daglig leder (ledelsen) er ansvarlig for å utarbeide årsregnskapet og 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. 

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 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 

 
 

Oslo, 16. mai 2022 
PKF REVISJON AS 
 

Rolf Arentz-Hansen 
statsautorisert revisor 
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LVKs hovedoppgave er å ivareta medlems-
kommunenes interesser i saker om vannkraft-
utbygging. 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 medlems- 
kommunenes interesser i alle spørsmål med 
 tilknytning til kraftutbygging, energi, kommune-
økonomi og naturmiljø. Beskatning av kraftanlegg 
og andre økonomiske og naturfaglige ramme-
betingelser for energiforsyningen står sentralt 
i arbeidet.  LVK skal delta i den energipolitiske 
debatten og bidra til å fremheve de miljømes-
sige fortrinn vannkraften har som fornybar og 
 forurensningsfri energikilde. 

LVK vil ikke engasjere seg i konkrete fordelings-
spørsmål 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 2019 hadde organisasjonen 
175 medlemmer, eller mer enn 40 % av landets 
primærkommuner. Kommunene dekker ca. 65 
% av landets flateinnhold. Innbyggertallet utgjør 

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 et 
landsstyremedlem med personlig varamedlem 
fra hvert fylke som har en medlemskommune 
innenfor sine grenser.  Landsmøtet velger LVKs 
leder, faste landsstyremedlemmer og personlige 
varamedlemmer etter forslag fra Valgkomiteen.

Arbeidsutvalg
Arbeidsutvalget består av 3 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 131 kommuner,  
8 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.

LVK årsberetning 2021 – Rammebudsjett

 2022 2023

Driftsinntekter   

Inntekter 19 550 000 22 150 000

Sum driftsinntekter 19 550 000 22 150 000

 

Driftskostnader

Lønn/godtgjørelser 1 881 500 1 940 500

Annen driftskostnad 16 520 000 17 970 000

Sum ordinære driftskostnader 18 401 500 19 910 500

Driftsresultat 1 248 500 2 239 500

Finansinntekter 100 000 100 000

Finanskostnader 0 0 

Sum finansposter 100 000 100 000

 

Disponibelt resultat 1 248 500 2 339 500

Rammebudsjett Dette er LVK
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LANDSSAMANSLUTNINGA AV VASSKRAFTKOMMUNAR 

er interesseorganisasjon for 174 kommuner som berøres av kraftutbygging eller av  anlegg, reguleringer eller andre 

inngrep i tilknytning til kraft verk. Alle  kommuner med kraft utbygging av noe størrelse innenfor sine  grenser er medlem.

Leder 
Torfinn Opheim 

to@lvk.no

Sekretariat
Advokat Stein Erik Stinessen 

ses@lundogco.no

Advokat Caroline Lund

cl@lundogco.no

Advokat Ulf Larsen 

ul@lundogco.no

Merkantile sekretærer
Marte Enger

marte@lvk.no 

Mariann Hernes Brynlund

mariann@lvk.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
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