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1. Foreningen til Bægnavassdragets Regulering  
 
(Revisjon av konsesjonsvilkår for Åbjøravassdraget i Gol, Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og  
Nord-Aurdal kommuner) 
 
Kongelig resolusjon 22. januar 2021.  
 
 
I. Innledning 

Revisjonen gjelder gitte reguleringskonsesjoner i Åbjøravassdraget. Etter krav fra Gol, Vestre Slidre, 
Vang, Hemsedal og Nord-Aurdal kommuner, åpnet NVE i januar 2010 revisjon av konsesjonsvilkår for 
reguleringen av Åbjøravassdraget. Revisjonen gjelder fire gitte reguleringstillatelser;  
 
 regulering av Åbjøravassdraget gitt ved kgl.res. 21.1.1949,  
 regulering av Helin gitt ved kgl.res. 3.6.1949,  
 regulering av Flyvatn gitt ved kgl.res. 15.2.1957 og  
 ytterligere regulering av Tisleifjorden gitt ved kgl.res. 21.8.1959. 

 
Åbjøravassdraget er om lag 60 km langt og er et sidevassdrag i Begnavassdraget. Nesten hele 

vassdraget ligger høyere enn 800 moh. og har et samlet nedbørfelt på 837,4 km2. Vassdraget er kun 
utbygd med ett kraftverk, Åbjøra kraftverk, men har fem reguleringsmagasin; Helin, Flyvatn, 
Storevatn, Tisleifjorden og Ølsjøen/Bløytjern. Tisleifjord kraftverker imidlertid bygget inn i 
damkonstruksjonen for den regulerte Tisleifjorden. Kraftverket utnytter et fall på 10 meter 
og produserer kun når det tappes vann for bruk i Åbjøra kraftverk. I tillegg er fem elvestrekninger 
omfattet av revisjonen; Buaråni, Flya, Nøra, Tisleia og Åbjøra. Regulanten (konsesjonæren) er 
Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR). 

Revisjonsdokumentet ble sendt på høring av NVE i november 2011. Det er knyttet lokale frilufts-
livsinteresser til alle reguleringsmagasinene, og revisjonskravene går i hovedsak på magasin-
restriksjoner, minstevannføring og andre tiltak som kan ivareta landskap og friluftsliv på en bedre 
måte enn i dag. Høringsinstansene representerer ulike deler av vassdraget og ulike fagområder. 
Ettersom reguleringen av Åbjøravassdraget berører et relativt stort geografisk område og omfatter 
flere magasin og elvestrekninger, vil enkelte ønskede endringer gi positive effekter i deler av 
vassdraget, men samtidig kunne virke negativt for andre deler. FBR viser til at flere av kravene vil 
kunne påvirke omfanget av kraftproduksjon, muligheten for flomdemping og forsyningssikkerhet. De 
ulike tiltakene og mulige restriksjoner må derfor vurderes ut fra hva som samlet sett antas å kunne gi 
en positiv effekt for de allmenne interessene uten å gå for mye på kostnad av reguleringenes 
hovedformål, dvs. kraftproduksjon.    

Det foreligger godkjent vannforvaltningsplan for Vest-Viken med miljømål for Åbjøravassdraget. 
Vassdraget er prioritert i den nasjonale revisjonsrapporten (NVE-rapport 49/2013), og dette har ligget 
til grunn for NVEs vurdering. NVE sendte innstilling i revisjonssaken til Olje- og energidepartementet 
i desember 2018.  
 
 
II. NVEs innstilling 

"Sammendrag 
I forbindelse med krav fra Gol, Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og Nord-Aurdal kommuner, fattet 
NVE vedtak 25.1.2010 om åpning av sak om revisjon av konsesjonsvilkår for Åbjøravassdraget. I 
Åbjøravassdraget er det gitt fire tillatelser ved Kongelig resolusjon, disse er regulering av 
Åbjøravassdraget gitt ved kgl.res. av 21.1.1949, regulering av Helin gitt ved kgl.res. av 3.6.1949, 
regulering av Flyvatn gitt ved kgl.res. av 15.2.1957 og for ytterligere regulering av Tisleifjorden gitt 
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ved kgl.res. av 21.8.1959. Revisjonsdokumentet ble sendt på høring 14.11.2011, og NVEs befaring 
ble avholdt 22.–23.6.2016. 

I vår vurdering har vi lagt til grunn godkjent vannforvaltningsplan for Vest-Viken med miljømål 
for Åbjøravassdraget (4.7.2016), og det forhold at vassdraget ble høyt prioritert i den nasjonale 
gjennomgangen av revisjoner (NVE-rapport 49/2013). 

Åbjøravassdraget et ca. 60 km langt sidevassdrag i Begnavassdraget. Nesten hele vassdraget 
ligger mer enn 800 meter over havet og har et samlet nedbørfelt på 837,4 km2. Vassdraget er 
utbygd med ett kraftverk (Åbjøra kraftverk som har en installasjon på 94 MW), og fem regulerings-
magasin med et samlet magasinvolum beregnet til 220,8 millioner m3. De fem magasinene er 
Helin, Flyvatn, Storevatn, Tisleifjorden og Ølsjøen/Bløytjern. Det er i tillegg fem elvestrekninger 
som er omfattet av revisjonen, Buaråni, Flya, Nøra, Tisleia og Åbjøra.  

Det er knyttet sterke lokale interesser til alle reguleringsmagasinene, særlig til fiske. Disse 
allmenne interessene har forsterket seg med årene i takt med tilgangen på overnattingsmuligheter 
og økt hytteutbygging. Kravene går i hovedsak på magasinrestriksjoner, slipp av minstevannføring 
og andre tiltak i vassdraget, som har til hensikt i å ivareta landskap og friluftsliv på en bedre måte 
enn dagens reguleringsregime.  

FBR på sin side påpeker i revisjonsdokumentet at det er framsatt krav som kan påvirke 
kraftproduksjonen, flomdempingsmuligheter og forsyningssikkerhet. Dette gjelder særlig 
kravene om slipp av minstevannføring i Åbjøra og magasinrestriksjoner for Tisleifjorden.  

Dagens reguleringsregime er innarbeidet over år og mye av friluftsinteressene knyttet til 
vassdraget har oppstått etter at reguleringsregimet var godt etablert. Likevel har folk sett verdien 
i området slik det framstår i dag. Under høringsprosessen ble det fremmet flere argument og 
forslag til å bedre forholdene knyttet til reguleringen av Åbjøravassdraget. Høringsinstansene som 
har uttalt seg, representerer ulike deler av vassdraget og ulike fagområder. Dette gjenspeiles i 
uttalelsene som NVE har mottatt. Ser en uttalelsene samlet, kan en registrere at ønskede endringer 
i vannføring på elvestrekninger eller endringer i reguleringsregime vil kunne gi positive lokale 
effekter i en del av vassdraget, samtidig som det vil kunne virke negativt for andre deler av 
vassdraget. Kravstillerne og resten av høringsinspartene har derfor ulike meninger om kravene 
som omfatter reguleringsrestriksjonene.  
 
Magasinrestriksjoner 

For Tisleifjorden er et av de viktigste kravene at dette magasinet skal få førsteprioritet ved 
oppfylling, fram til HRV minus 2 meter. Tisleifjorden er et samlemagasin og har et betydelig større 
nedbørfelt og reguleringskapasitet enn ovenforliggende magasiner. En raskere fylling på 
sommeren i Tisleifjorden vil gå på bekostning av senere fylling av andre magasiner. Under 
prosessen endret derfor Vestre Slidre og Vang kommuner syn på dette kravet, og har ytret ønske 
om at dette punktet ikke tas med i den videre prosessen.  

For Flyvatn er kravet at magasinet skal fylles så raskt som mulig etter 1. juni. Dette er relativt 
likt dagens vilkår, sett bort i fra at Tisleifjorden skal ha førsteprioritet. Dersom Tisleifjorden skal 
ha prioritet, må en forvente en senere oppfylling av Flyvatn. Dette vil være negativt for både 
landskap og friluftslivet rundt Flyvatn.  

For både Storvatnet og Helin vil i hovedsak tilsiget fra nedbørfeltet være avgjørende for 
oppfylling. All ekstra tapping fra disse magasinene vil gi en senere oppfylling, da det ikke er mulig 
å etterfylle fra ovenforliggende magasiner. 

Ølsjøen/Bløytjern er et grunt inntaksmagasin som ligger nedenfor Tisleifjorden, og er selve 
inntaksmagasinet til Åbjøra kraftverk. Som følge av det store ovenforliggende nedbørfeltet og en 
relativ beskjeden størrelse på magasinet, er dette et magasin som går raskt å fylle. For å unngå 
vanntap er det derfor viktig å ha mulighet til å senke dette magasinet lavere når prognosene viser 
mye nedbør med påfølgende høyt tilsig. Eventuelle magasinrestriksjoner vil føre til at selskapet 
må planlegge med en buffer, både med tanke på å ikke bryte reglementet og for å unngå vanntap. 
Magasinet Ølsjøen/Bløytjern vil miste mye av fleksibiliteten både med tanke på å kunne levere 
systemtjenester, samt å kunne avse vann til Begna i tørre perioder. Magasinrestriksjoner vil også 
føre til at det må foretas større variasjoner i Tisleia.  
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Konklusjon magasinrestriksjoner 

Hovedformålet med en revisjon er å bedre forholdene for miljø, landskap og friluftsliv. NVE mener 
fordelen med raskere fylling av Tisleifjorden i sommerhalvåret ikke overstiger konsekvensene ved 
økt tapping vår/tidlig sommer fra Storevatn, Helin og Flyvatn. I tillegg vil denne restriksjonen føre 
til redusert fleksibilitet hos regulant, krafttap og økt usikkerhet rundt flomproblematikk. For 
Ølsjøen/Bløytjern har NVE kontrollert vannføringskurver og registrerer at sommervannstanden 
allerede ligger innenfor HRV -1,5 meter sommerstid de fleste år bortsett fra noen få unntak. Vi kan 
derfor ikke se at en slik restriksjon vil føre til vesentlige forbedringer. NVE mener at det ikke er 
grunnlag for å pålegge spesifikke bestemmelser ut over dagens magasinrestriksjoner. 

 
Minstevannføring 

Når det gjelder slipp av minstevannføring til Åbjøra er høringsinstansene delt, da slipp av 
minstevannføring vil kunne føre til både positive og negative effekter. På den positive siden vil slipp 
av minstevannføring bedre forholdene for fuktkrevende arter, fisk og andre akvatiske organismer, 
i tillegg til at rennende vann er positivt for landskapsbildet. På den andre siden er det knyttet noe 
usikkerhet til isgang og frostrøyk, samt at slippet vil kunne gi negative effekter for reguleringen 
av ovenforliggende magasin. Vi legger også vekt på at et minstevannføringsslipp av betydning, vil 
gi betydelig tap i kraftproduksjon.  

Nøra er registrert som en sterkt modifisert vannforekomst og er med i vedlegg 2 i de regionale 
vannforvaltningsplanene. Tiltak for å bedre forholdene for fisk vil være slipp av miljøbasert 
vannføring sommer og vinter. Vannforekomsten har som miljømål godt økologisk potensial innen 
2027. Dersom det skal slippes minstevannføring i Nøra, vil en etablering av minstevannførings-
anordning føre til store kostnader og/eller betydelige inngrep langs elva. Ifølge FBR vil et 
alternativ, dersom det blir satt krav om slipp av minstevannføring, være å ikke benytte Storevatnet 
som reguleringsmagasin. NVE mener at det å legge ned Storevatn som et reguleringsmagasin ikke 
er hensikten med en vilkårsrevisjon. Vi mener også at ulempene ved å etablere minstevann-
føringsslipp på denne strekningen er større enn fordelene. 

For Buaråni, Flya og Tisleia, virker slipp av minstevannføring mellom magasinene å være 
mindre problematisk. Her kan en oppnå å få en bedre opplevelse av landskapsbildet samt bedre 
forholdene for fisk, fiske og annet friluftsliv, uten særlig krafttap eller økt flomproblematikk. Av 
elvene som renner mellom magasinene, virker Tisleia å være den viktigste elvestrekningen for 
fiske og friluftsliv. 

  
Konklusjon minstevannføring 

Et viktig hensyn i revisjonssaker er at nye vilkår og ev. restriksjoner gir muligheter for vesentlige 
miljøforbedringer uten at ulempene i form av krafttap, forsyningssikkerhet, kostnader og andre 
negative virkninger for regulanten og samfunnet blir for store. NVE legger vekt på dette når vi 
anbefaler slipp av minstevannføring i Buaråni, økt slipp av minstevannføring i Flya og Tisleia. Det 
er også dette vi legger til grunn, når vi ikke anbefaler minstevannføringsslipp i Nøra.  

 
Andre krav 

Andre krav som omhandler erosjon og fiskebiologiske tiltak vil kunne ivaretas gjennom fastsetting 
av nye moderne konsesjonsvilkår. Dette er omtalt i vår vurdering. 

 
Vanndirektivet 

NVE vil til slutt i oppsummeringen gjøre oppmerksom på at det i de nasjonale føringene er lagt til 
grunn at vassdrag med klarest potensial for miljøforbedring til lavest mulig kostnad skal prioriteres 
for miljøforbedring ved revisjonssaker. NVE legger vekt på at Tisleia mellom Tisleifjorden og 
Vadset, Nedre Tisleia – og Nøra har miljømål godt økologisk potensial hhv. innen 2021 og 2027 
(for Nøra) i godkjente planer for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken.  
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Sakens bakgrunn 

Generelt om revisjon av konsesjonsvilkår 

Etter lovendringen av vassdragsreguleringsloven (vregl.) i 1992, jf. Ot.prp. nr. 50 (1991–92), er det 
åpnet for at vilkårene i tidligere gitte tidsubegrensede konsesjoner uten fastsatt revisjonstidspunkt, 
kan revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet. 

Revisjonsadgangen gir primært muligheter til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som 
er oppstått som følge av reguleringene, men ved revisjon kan også vilkårene generelt bli 
modernisert, og uaktuelle vilkår kan bli slettet. Rammene for selve konsesjonen, inkludert 
reguleringshøyden, er fastsatt og kan ikke endres. Det er bare konsesjonsvilkårene som kan tas 
opp til revisjon. 

I samme vassdrag er det ofte gitt flere konsesjoner over tid med forskjellig revisjonstidspunkt. 
Det kan være hensiktsmessig å forskyve noen revisjoner i tid for å få til en samordnet revisjon for 
hele vassdraget. Når en revisjon av vilkårene er foretatt, vil det normalt være 30 år til neste 
revisjonsmulighet. 

 
Framsatt krav om revisjon 

Kravet om revisjon av konsesjonsvilkår for Åbjøravassdraget ble fremmet i brev av 08.5.2009 av 
Gol, Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og Nord-Aurdal. Revisjonskravet gjelder konsesjon for: 

 
 regulering av Åbjøravassdraget gitt ved kgl.res. av 21.1.1949 
 regulering av Helin gitt ved kgl.res. av 3.6.1949  
 regulering av Flyvatn gitt ved kgl.res. av 15.2.1957 
 ytterligere regulering av Tisleifjorden gitt ved kgl.res. av 21.8.1959 

 
Som grunnlag for revisjonskravet anføres først og fremst de negative virkningene på biologisk 

mangfold landskap, friluftsliv og erosjonsproblem. Påvirkningen på disse allmenne interessene har 
i forbindelse med regulering av Åbjøravassdraget økt, i tillegg har samfunnet endret seg og verdien 
av enkelte allmenne interesser fått høyere verdi siden den første konsesjonen ble gitt i 1949. 

 
Krav knyttet til fiske. Virkemidler i hovedsak knyttet til magasinrestriksjoner, minstevannføring, 
biotopforbedrende tiltak, fisketrapper, fiskeutsettinger og fiskeribiologiske undersøkelser. 

 
Krav knyttet til friluftsliv. Virkemidlene i hovedsak knyttet til magasinrestriksjoner og slipp av 
minstevannføring. 

 
Krav knyttet til erosjon. Virkemidler i hovedsak knyttet til magasinrestriksjoner, plastring og 
etablering av terskel i Ølsjøkanalen. 

 
Krav knyttet til is. Virkemidler er magasinrestriksjoner, merking av usikker is og vannførings-
restriksjoner i Tisleia. 

 
Krav knyttet til landskap. Virkemidler i hovedsak magasinrestriksjoner, minstevannføringsslipp og 
etablering av terskler.  

 
Åpning av revisjonssak 

På basis av kravet om revisjon og kommentarene fra Foreningen til Bægnavassdragets regulering 
fattet NVE vedtak 5.1.2010 (200901562-12) om åpning av revisjonssak for reguleringen av 
Åbjøravassdraget. 
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Om Åbjøravassdraget 
Åbjøravassdraget et ca. 60 km langt sidevassdrag i Begnavassdraget og nesten hele vassdraget 
ligger mer enn 800 meter over havet. Vassdraget ligger i kommunene Gol, Vestre Slidre, Vang, 
Hemsedal og Nord-Aurdal og har et samlet nedbørfelt på 837,4 km2 ved Åbjøra kraftverk sitt inntak. 
Vassdraget er utbygd med ett kraftverk og fem reguleringsmagasin. Åbjøra kraftverk har en 
installasjon på 94 MW og utnytter et fall på 442 meter. Kraftverket produserer ca. 533 GWh årlig. 
Det er gitt fire varige konsesjoner for reguleringen av vassdraget i perioden 1949–1959 som 
omfatter 5 reguleringsmagasiner med et samlet magasinvolum beregnet til 220,8 millioner m3.  
 
Tabell 1. Oversikt over reguleringsmagasin. 

Reguleringsmagasin   LRV   HRV    NV mill. m3 
Helin 865,83 867,83 867,83   18,6  
Flyvatn 853,90 859,40 856,40   57,5 
Storevatn 821,32 824,32 824,32   13,3  
Tisleifjorden 809,07 820,57 810,57 123,3  
Ølsjøen/Bløytjern 745,97 748,97 747,97     8,1  

 
Vilkår i manøvreringsreglement 

FBR har siden reguleringskonsesjonene ble gitt, forholdt seg til den generelle bestemmelsen i 
manøvreringsreglementet om at lavvannføringen ikke må forminskes til skade for andres 
rettigheter. Lavvannføring fra Helin er beregnet til (0,1 m3/s), Flyvatn (0,5 m3/s) og Tisleifjorden 
(1,0 m3/s). Flyvatn skal i alle år, så sant tilløpet gjør det mulig, fylles innen 1. juli og holdes fylt 
inntil lavvannsperiodens begynnelse. For Storevatn skal tappelukene stenges ved vårflommens 
inntreden og stå helt stengt inntil lavvannsperiodens inntreden.  

For øvrig kan vannslipping skje etter behovet for nedenforliggende kraftanlegg. 
 

Manøvreringspraksis 

Ved tappesesongens slutt ca. 1. mai, tappes minimum alminnelig lavvannføring fra Helin og Flyvatn. 
Storevatn skal ikke tappes før lavvannsperioden begynner og luken stenges helt. For disse tre 
magasinene avgjør tilsiget alene fyllingshastigheten for magasinene. Når disse magasinene når 
HRV fylles nedenforliggende magasiner med mer enn kun lavvannføring.  

Helin er vanligvis fylt innen 1. juli, men enkelte år oppnås ikke fylling før 1. oktober.  
Storevatn og Flyvatn fylles vanligvis innen 1. juni. Dersom tilsiget gjør det mulig skal Flyvatn 

være fylt til 1. juli og holdes der til 1. oktober.  
Etter tappesesongens slutt tappes det som hovedregel alminnelig lavvannføring fra 

Tisleifjorden. Tisleifjorden når vanligvis HRV -1 innen 1. juli, men enkelte år oppnås ikke fylling 
innen tappesesongens begynnelse 1. oktober. For Tisleifjorden holdes det vanligvis en dempnings-
kapasitet på HRV -1.  

Ølsjøen/Bløytjern tappes ned til LRV til ca. 1. mai. Vannstanden holdes der inntil vårflommene 
fyller opp magasinet, vanligvis innen 1. juni. Sommerstid holdes vanligvis en demping i sjøen på 
HRV -1 til -1,5. 
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Figur 1.  Oversikt over Åbjøravassdraget. Blå piler viser reguleringsmagasin. Gule piler viser 

påvirkede elvestrekninger. 
 

Konsesjonsrettslig status 

I Åbjøravassdraget er det knyttet reguleringskonsesjoner til alle magasinene. Åbjøra kraftverk har 
ikke konsesjon etter tidligere vassdragslov eller någjeldende vannressurslov. 

Hovedkonsesjonen i vassdraget ble gitt 21.1.1949, da Foreningen til Bægnavassdragets 
Regulering (FBR) fikk konsesjon for regulering av Åbjøravassdraget. Konsesjonen omfattet 
tillatelse til å regulere Storevatn, Tisleifjorden og Ølsjøen med Bløytjern. FBR fikk deretter den 
3.6.1949 konsesjon til regulering av Helin. Konsesjon for regulering av Flyvatn ble meddelt ved 
kgl.res. av 15. februar 1957.  

 
Revisjonsdokumentet 
Foreningen til Bægnavassdragets regulering har utarbeidet revisjonsdokument datert 23.11.2010 
(NVE 200901562-26). Fra revisjonsdokumentet gjengis følgende:  

 
(…) 

 
«Erfarte skader og ulemper ved reguleringen, med særlig vekt på fisk, friluftsliv, erosjon, 
landskap, biologisk mangfold og øvrig miljø 

8.1 Innledning 
I det følgende vil det gis en oversikt over erfarte skader og ulemper ved reguleringen. I tillegg 
vil kommunenes krav kort oppsummeres under hvert punkt. Flere av kravene fra kommunene 
retter seg mot flere forhold. Minstevannføring kan for eksempel ha betydning både for fisk, 
friluftsliv, landskap m.m. Kravet er da tatt med på hvert punkt hvor det kan være relevant. 

 
(…) 
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Generelt har FBR ikke opplevd skader og ulemper ved utbyggingen som man ikke hadde 
forutsett ved konsesjonstidspunktet. Etter FBRs oppfatning hadde konsesjonsmyndighetene et 
godt og riktig beslutningsgrunnlag da konsesjonene ble gitt. Man har forutsett de skadene og 
ulempene som har vist seg – og håndtert disse gjennom vilkårene. FBR har heller ikke mottatt 
vesentlige klager fra verken kommunene eller grunneierlag under kraftverkets driftsperiode. 

De største utfordringene i forbindelse med utbyggingen har vært knyttet til fisk. Dette var 
man imidlertid klar over da konsesjonene ble gitt, og FBR har også fulgt opp fiskesituasjonen 
særskilt. 

 
8.2 Fisk 

8.2.1 Generelt 
Skade på fisk og fiske som det refereres til i det etterfølgende er relatert til arten ørret. Langt 
de fleste skader og ulemper for fisk og fiske var beskrevet på konsesjonstidspunktene, bl.a. av 
hensyn til fastsettelse av erstatningene. 

Skadene er for øvrig slike som er godt dokumentert i faglitteraturen, og de gis derfor her 
kun kort beskrivelse, for nærmere utdyping vises det til fiskefaglige utredninger i bilag 9. 

I alle de regulerte delene av vassdraget og i flere av de uregulerte vatna finnes ørekyte. I 
Storevatn, Tisleifjorden og Ølsjøen var den påvist allerede før reguleringene, og det er ikke 
sannsynliggjort at utbredelsen av ørekyt har sammenheng med utsetting av settefisk. 

 
8.2.2 Helin, Movatn og Buaråni 
Reguleringen (senkningen) av Helin medførte at gytemulighetene for ørret ble betydelig 
redusert, da utløpselva (Strøsoset), gikk tapt som gyteområde. Den eneste tilløpsbekken som 
har gyte- og oppvekstområder av betydning er Grøvsdøla. I tillegg finnes mange mindre bekker 
som antas å kunne ha en viss betydning ved at ørret kan gyte i utløpsosene. I Helin er det mye 
grus og småstein i strandsona, og det kan derfor gjerne tenkes at gyting kan foregå der. Vatnets 
produksjon av næringsdyr er også negativt berørt av senkningen ved at strandsona tørrlegges. 

Ved reguleringen forsvant sløene i Strøsoset, og med dem et hinder for utvandring av fisk 
på naturlig vannstand i Helin. FBR er av den oppfatning at utvandring under tappeperioden 
skjer i liten grad, i den grad det ev. er en ulempe for fisket i Helin kommer det eventuelt Movatn 
til gode, fiskens vandringer videre nedover i Buaråni er lite påvirket av reguleringen. 

 
8.2.3 Flyvatn med tilløpsbekker 
Abborbestandene i Flyvatn økte sterkt etter reguleringene på grunn av økt tilgang på 
gytehabitat; kvist og stubber oppdemt i reguleringssona. Samtidig avtok ørretbestandene 
tilsvarende, dels som en følge av reduserte gyteforhold og dels på grunn av økningen i 
abborbestanden. Gyteforholdene og oppvekstområdene ble skadelidende ved at utløpsoset til 
Flya gikk tapt som gyteområde, og andre viktige gytebekker som Grunka og Trolla, Skruvla, 
Reina og Buaråni ble forkortet. Oppdemningen influerte også negativt ved at flere oppvekst-
områder i bekkene ble tilgjengelig for ørekyta, som konkurrerer med ørreten. 

 
8.2.4 Veslevatn og Flya 
Veslevatn i Flya, er et lite (0,49 km2), og grunt uregulert vatn som ligger rett nedstrøms Flyvatn. 
Flyas vannføring og gjennomstrømningen i Veslevatn er påvirket av tappingen fra Flyvatn. 
Lavvassføringen under oppfyllingen av Flyvatn setter begrensninger for ørretproduksjon, i 
tillegg til å bedre forholdene for ørekyta. Når Flyvatn er fylt opp framstår Flya som uregulert. 

Reguleringen har medført mindre nedvandring av fisk fra Flyvatn, og mindre oppvandring 
fra Tisleifjorden. Men etter reguleringen antas utløpet av Veslevatn å ha fått øket betydning 
som rekrutteringsområde. 
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8.2.5 Storevatn og Nøra 
Reguleringen (senkningen) av Storevatn gjør at Nøra er tørrlagt inntil vannstanden i Storevatn 
nærmer seg naturlig vannstand, noe som medfører at Nøra ikke lenger kan regnes som gyte- 
og oppvekstområde for ørret. Tørrlegging av ca. 150 ha tilsvarende 30 % av strandsona i 
Storevatn medførte også reduksjon i bunnlevende næringsdyr. 

 
8.2.6 Tisleifjorden og Tisleia 
Tilsvarende som for Flyvatn økte abborbestandene og avtok ørretbestandene i Tisleifjorden 
etter reguleringene. Gyteforholdene og oppvekstområdene ble skadelidende ved at utløpsoset 
til Tisleia og innløpsoset til Nøra gikk tapt som gyteområder, og samtidig som gyteområder i 
Flya og andre tilløpsbekker ble redusert på grunn av oppdemmingen. Reguleringen influerer 
negativt på produksjon av næringsdyr for fisken ved at strandsona vekselvis neddemmes og 
tørrlegges. 

Tisleifjorddammen hindrer opp- og nedvandring mellom Tisleifjorden og Tisleia. 
 

8.2.7 Ølsjøen, Bløytjern, Åbjøra 
Ved reguleringen ble Bløytjern hevet 6,3 m fra naturlig vannstand, Ølsjøen og Pardisfjorden ble 
hevet 1 m, og ved kanalisering mellom Bløytjern–Ølsjøen og Ølsjøen–Pardisfjorden, senket 
med 2 m slik at vatna danner ett felles magasin med samme LRV og HRV. Kanaliseringen 
mellom Bløytjern og Ølsjøen medførte at strekningen gikk tapt som gyte- og oppvekstområde 
for ørret. 

Viktigste art før reguleringen var sik som ble fanget i store mengder i Ølsjøen. Etterunder-
søkelser viser at siken i dag er av dårlig kvalitet. Etter FBRs oppfatning skyldes dette neppe 
alene reguleringen. I dag drives ikke fiske etter sik som i gamle dager, og liten beskatning fører 
til dårligere kvalitet på sik. 

I forbindelse med revisjonsarbeider våren 1995 og 1996 ble Bløytjern tappet ca. 1 ½ til 2 m 
under LRV over en periode på ca. 1 måned. Undersøkelser av de biologiske virkningene av 
senkningene, viste at det i 1996 var mindre bunndyr, og at tilveksten for ørret i 1995–96 var 
lavere i Bløytjern enn i resten av magasinet. 

Det slippes ikke minstevann Bløytjern til Åbjøra, men lokaltilsiget nedenfor Bløytjern gjør 
at det er en viss restvannføring i nedre del av elva. FBR er av den oppfatning at denne delen 
Åbjøra hadde beskjeden betydning som fiskeelv også før reguleringen. 

 
8.2.8 Vurdering 
Etter FBRs vurdering foreligger det ingen vesentlige mangler ved beslutningsgrunnlaget for 
konsesjonene når det gjelder fiske. 

Utbyggingen har heller ikke hatt uante eller uforutsette konsekvenser for fisket. 
Fiskesituasjonen har fungert tilfredsstillende, og til dels må forholdene sies å ha blitt bedre 

enn forventet. 
 

8.2.9 Krav fra kommunene 
Kommunene har fremsatt følgende krav knyttet til fiske: 
 

 Fiskeribiologiske undersøkelser, samt utsetting av 2-årig fisk (1a, 5.1.1.) 
 Minstevannføring i Nøra fra Storevatn (5.3.2) 
 Minstevannføring i Åbjøra fra Bløytjern (5.3.2) 
 Restaurering av elveløp (1.e, punkt 5.2.3) 
 Etablere terskler (3.b, punkt 5.2.2) 
 Etablere fisketrapp (4.a, punkt 5.2.1) 
 Grenser for vannstandsvariasjoner i Tisleifjord og Flyvatn (5.3.1) 
 Datofesting av fyllingstidspunkter for magasinene, spesielt viktig for Tisleifjord (5.3.3) 
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 På vinteren i tiden 1. desember til 15. mars skal det kun forekomme tapping av Tisleifjord 
(5.3.1) 

 At Tisleifjord bør fylles så tidlig som mulig på våren (5.3.1) 
 At Flyvatn skal fylles snarest mulig etter 1. juni (5.3.3) 
 Terskel i Ølsjøkanalen (5.2.2) 

 
8.3 Friluftsliv 

8.3.1 Skader/ulemper 
Nedtapping vanskeliggjør båtutsetting, spesielt ved Tisleifjorden ved sein fylling på sommeren. 

 
8.3.2 Vurdering 
Heller ikke når det gjelder friluftsliv anser FBR at det foreligger noen mangler ved beslutnings-
grunnlaget for konsesjonene. 

FBR mener også at reguleringen ikke har hatt nevneverdig negativ virkning på friluftslivet. 
Området markedsføres og fremstår som attraktivt for friluftsliv – herunder fiske – og er godt 
besøkt av turister både fra Norge og utlandet. Det har vært en betydelig hyttebygging i området 
nettopp pga. mulighetene for jakt, fiske og godt turterreng. FBR understreker særlig at denne 
utbyggingen nettopp har skjedd etter reguleringen av Åbjøra. 

I denne forbindelse vises særlig til: 

www.fiskeihemsedal.no 
www.valdres.com 

 
8.3.3 Kommunenes krav 
Kommunene har fremsatt følgende krav knyttet til friluftsliv: 

 
 Minstevannføring i Nøra fra Storevatn (5.3.2) 
 Minstevannføring i Åbjøra fra Bløytjern (5.3.2) 
 Grenser for vannstandsvariasjoner i Tisleifjord og Flyvatn (5.3.1) 
 Datofesting av fyllingstidspunkter for magasinene, spesielt viktig for Tisleifjord (5.3.3) 
 At Tisleifjord bør fylles så tidlig som mulig på våren (5.3.1) 
 At Flyvatn skal fylles snarest mulig etter 1. juni (5.3.3) 

 
8.4 Erosjon 

8.4.1 Skader/ulemper 
Erosjon forekommer fra tid til annen som i alle vassdrag. Det er imidlertid FBRs erfaring at 
erosjon er et begrenset problem i Åbjøravassdraget, og det er generelt få erosjonsskader som 
følge av reguleringene. 

I Ølsjøen–Bløytjern vil erosjon i mindre grad kunne skyldes lastvariasjoner i Åbjøra 
kraftverk. I Tisleia kan erosjon skyldes isgang, men ikke som direkte følge av lastvariasjoner i 
Åbjøra kraftverk. Oppstrøms Tisleifjord skyldes eventuell utvasking, bølgeslag og bekker/ 
elver som graver på lav vannstand. 

Skader som gjelder erosjon, forsumping, osv. er gjort opp i erstatningsskjønnene. 
Unntaksvis ble det inngått avtale mellom rettighetshavere og regulant om utbedring av 
erosjonsskader som måtte oppstå (Helin). I det etterfølgende omtales dokumenterte kjente 
tilfeller av erosjonsskader. 

Plastringsarbeid i utløpet av Helin i 1955 medførte øket vannstand og erosjon ved Vassenden 
og Grøvsdøla. FBR ble pålagt av NVE å utbedre avløpet i 1965, og i 1966 ble det inngått avtale 
med grunneierne om erstatning for skadene. Plastringen i utløpet ble fjernet og erosjonskader 
ved Vassenden og Grøvddøla ble utbedret i 1966–67. I Grøvsdøla ble det også plastret noe i 1970. 
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Ved Vassenden ble en bekk ved Sanden utbedret ved at en rørkulvert ble fjernet og 
bekkeløpet plastret i 2004. 

Ved Haugvørpe ved Flyvatn ytet FBR tilskudd til plastring i regi av Fjellstyret i 2001. Ved 
Guriset ved Tisleifjorden ytet FBR tilskudd til plastring av ei øy i regi av Guriset Sameige i 2004. 
 
8.4.2 Vurdering 
FBR kan ikke se at det foreligger mangler ved beslutningsgrunnlaget mht. erosjonsskader og 
– ulemper. FBR viser særlig til utsettelsen av konsesjonssøknaden for Helin, der man nettopp 
utførte særlige grunnundersøkelser for å skaffe oversikt over risikoen for erosjon og ras. 

FBR anser heller ikke at det er erosjonsproblemer av nevneverdig betydning i vassdraget, 
utover det som uansett var forventet. Det er generelt få erosjonsskader som følge av 
reguleringene. 

 
8.4.3 Kommunenes krav 
Kommunene har fremmet følgende krav knyttet til erosjon: 
 

 Grenser for vannstandsvariasjoner i Tisleifjord og Flyvatn (5.3.1) 
 Datofesting av fyllingstidspunkter for magasinene, spesielt viktig for Tisleifjord (5.3.3) 
 På vinteren i tiden 1. desember til 15. mars skal det kun forekomme tapping av Tisleifjord 

(5.3.1) 
 At Tisleifjord bør fylles så tidlig som mulig på våren (5.3.1) 
 At Flyvatn skal fylles snarest mulig etter 1. juni (5.3.3) 
 Framskaffelse av kjøredata for Åbjøra kraftverk før og etter 1991 (5.3.1) 
 Terskel i Ølsjøkanalen (5.2.2) 

 
8.5 Is 

8.5.1 Skader/ulemper 
I Tisleidalen kan det bli svært kaldt, vintertemperaturer ned mot ÷40 °C er ikke uvanlig. Av 
Tisleias fall på ca. 60 m mellom Tisleifjorden og Ølsjøen – i alt ca. 16 km, er ca. 40 m konsentrert 
over ca. 2–3 km mellom utløpet av Stuguelva og Vaset. I disse strykene Stugeelva–Herkja–
Brennefoss dannes under kuldeperioder meget lett issarr, bunnis og isdemmer. Når disse 
isdemmene brister går isgangen nedover Tisleia, og stanser gjerne på strekningen 
Vasetdansen–Bjørkestølen. 

Vinteren 1953 er det rapportert om kjøving og isgang i Tisleia. Isgangen startet i strykene 
ved Sanderstølen og stoppa ved Ormhammer bru, rett nedafor der Vasetdansen camping er i 
dag. Dette var etter reguleringen, men det er nevnt isgang på dette stedet også tidligere, i 1911. 
Slik isgang skjedde dermed også før reguleringen. 

30. desember 1964 gikk det en stor isgang i Tisleia. Denne fikk spesiell oppmerksomhet 
siden den tok med seg 10 campinghytter som stod på øya ved Vasetdansen. Etter overenskomst 
av 28. juni 1965 erstattet FBR disse skadene, samt framtidige isskader på bebyggelsen på 
Vasetøya. 

I januar 1966 og desember 1967 gikk på nytt omtrent tilsvarende isganger som i 1964, men 
nå uten skader. Det samme gjentok seg i januar 1971, da tok isgangen ei bru som var lagt ut til 
Vasetøya, og i januar 1972, også da uten andre skader. 

FBRs personell sprengte fra 1950-tallet av, vekk bunnisdannelser preventivt for å unngå at 
isdemmer skulle bygge seg opp på strekningen fra Brennfossen og nedover. Denne 
virksomheten var omfattende. Flere mann kunne være mer eller mindre fullt beskjeftiget med 
dette arbeidet fra desember ut februar, og det gikk med betydelige mengder sprengstoff. 

I dag er denne virksomheten redusert sterkt. Både av hensyn til bemanning, HMS, fisk osv., 
er det ikke ønskelig å reetablere en praksis på dette området slik det var for 20–30 år siden. Fra 
enkelte grunneiere etterlyses det fra tid til annen mer issprengning, under henvisning til 
tidligere praksis. 
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Hovedsakelig blir det i dag kun sprengt is ved Vasetdansen/Ormhammar, Bjørkestølen og 
ev. ved Merket for å avhjelpe høg vannstand lokalt ved campingplassene. Isskytingen som man 
tidligere foretok i strykene opp mot Øynadn, har ikke vært praktisert de seinere år. 

I kuldeperioder foretas enten faste inspeksjoner, eller eventuelt etter henvendelse fra 
grunneiere om høg vannstand. Kvalifiserte medarbeidere med lang erfaring og nødvendige 
sprengningssertifikater, gjør da en vurdering på stedet om problemene kan avhjelpes eller 
forebygges ved å sprenge is. Isgang i Tisleia påvirker i liten grad allmenne interesser. 

Under kuldeperioder søkes vannføringen i Tisleia holdt mest mulig stabil uten variasjoner 
for mest mulig å unngå oppstuving og isgang. 

 
8.5.2 Vurdering 
FBR ser ingen vesentlige mangler ved beslutningsgrunnlaget når det gjelder isforholdene i 
vassdraget. Forholdene mht. is ble grundig utredet. Vi viser til utredning nevnt i bilag 9. 

FBR kan heller ikke se at de utfordringene som har vært knyttet til is, overstiger det man 
forventet og måtte regne med. 

 
8.5.3 Kommunenes krav 
Kommunene har fremsatt følgende krav knyttet til is; 

 
 Merking av usikker is (4.b, punkt 5.2.5) 
 Isgang i Tisleia ned til Bløytjern (4.c, punkt 5.2.7)Frostrøyk (4.f, punkt 5.2.6) 
 Grenser for vannstandsvariasjoner i Tisleifjord og Flyvatn (5.3.1) 
 Datofesting av fyllingstidspunkter for magasinene, spesielt viktig for Tisleifjord (5.3.3) 
 På vinteren i tiden 1. desember til 15. mars skal det kun forekomme tapping av Tisleifjord 

(5.3.1) 
 At Tisleifjord bør fylles så tidlig som mulig på våren (5.3.1) 
 At Flyvatn skal fylles snarest mulig etter 1. juni (5.3.3) 
 Framskaffelse av kjøredata for Åbjøra kraftverk før og etter 1991 (5.3.1) 
 Terskel i Ølsjøkanalen (5.2.2) 

 
8.6 Landskap 

8.6.1 Skader og ulemper 
Det er tørrlagte strender langs magasinene når disse er nedtappet, som er de mest 
framtredende landskapsmessige ulemper, sammen med elveløp som har redusert vannføring. 

Særlig tydelig blir reguleringssonen langs Tisleifjorden som har 11,5 m reguleringshøyde. 
Under tørrperioder med kun lavvassføring på 1 m3/s fra Tisleifjorden, vil vannføringen i øvre 
del av Tisleia kunne oppfattes som liten. 

Reguleringsanleggene som sådan er tydelige landskapsmessige inngrep. Det er imidlertid 
vår erfaring at dammer og anlegg oppfattes som mindre negative landskapsmessige inngrep 
enn tørrlegging. 

De få tippene og massetak som finnes i reguleringsområdet, er også etter lang tid helt eller 
delvis naturlig tilgrodd, og er lite synlige i dag. 
 
8.6.2 Vurdering 
FBR kan ikke se at det har vært noen mangler ved konsesjonsmyndighetenes beslutnings-
grunnlag mht. landskapsmessige virkninger. 

Utbyggingen av vassdraget har heller ikke hatt noen uforutsette landskapsmessige skader 
eller ulemper. Som tidligere nevnt, er området videre svært attraktivt for turisme og friluftsliv. 
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8.6.3 Kommunenes krav 
Kommunene har fremsatt følgende krav knyttet til landskap: 
 

 Grenser for vannstandsvariasjoner i Tisleifjord og Flyvatn (5.3.1) 
 Datofesting av fyllingstidspunkter for magasinene, spesielt viktig for Tisleifjord (5.3.3) 
 På vinteren i tiden 1. desember til 15. mars skal det kun forekomme tapping av Tisleifjord 

(5.3.1) 
 At Tisleifjord bør fylles så tidlig som mulig på våren (5.3.1) 
 At Flyvatn skal fylles snarest mulig etter 1. juni (5.3.3) 
 Terskel i Ølsjøkanalen (5.2.2) 

 
8.7 Biologisk mangfold – annet miljø 
FBR har ikke erfart skader eller ulemper knyttet til biologisk mangfold eller miljø for øvrig. 
Slike forhold har heller ikke vært problematisert fra verken kommunene eller grunneierlag i 
kraftverkets driftsperiode. 

 
(…) 
 
Konsesjonærens forslag til endring i vilkårene, aktuelle avbøtende tiltak og muligheter for 
O/U-prosjekter 

11.1 Forslag til endring i vilkårene 

11.1.1 Vilkår som kan gå ut 
FBR anser følgende tidsumessige vilkår kan tas ut av konsesjonene: 

 
 Flommanøvrering 

Helin og Tisleifjord har i gjeldende manøvreringsreglement bestemmelser om at alle 
manøvrerbare tappeløp skal være åpne når HRV overskrides. Helin har naturlig 
flomavløp i elv, og flomavledningen er uavhengig av tappelukene. For Tisleifjord kan 
bestemmelsen synes spesielt uklar, mht. hva som menes med tappeløp, om det er 2, 4 
eller alle 7 luker, og om det refereres til delvis åpne, ev. helt åpne luker. Reglementet 
bør være konsistent mht. ikke å forøke flom samtidig som det gir anledning til å nytte 
flomdempningsmulighetene som magasinene har. 

 
 Høydegrunnlag 

Høydegrunnlag etter Statens kartverks grunnlag av 1954, innføres i reglementet. 
 

 Fløtningen 

Fløtningen i Begna opphørte ca. 1970, og gjeldende vilkår på dette området har ikke 
aktualitet. 

 
 Fiskegrind 

Det er tatt inn gjeldende konsesjonsvilkår for Åbjøravassdraget, Helin og Flyvatn:  
 

"For så vidt mulig å hindre fisk i å gå ut av vatna plikter konsesjonæren etter 
Landbruksdepartementets nærmere bestemmelse innen reguleringen tas i bruk å 
anbringe varegrinder foran alle tappeluker i den årstid der ikke er fare for isdannelse 
på gitrene. ” 
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Noen slik nærmere bestemmelse er ikke fattet, og FBR er ikke kjent med at det er 
gjennomført i noe sammenlignbart regulert vassdrag. Tiltaket kan være meget vanskelig 
gjennomførbart i praksis, og ha liten eller ingen effekt på eventuell utvandring av fisk. 
Vilkåret foreslås tatt ut. 

 
 Anleggsskader offentlige veier 

Vilkår om utbedring av og erstatning for skader på veier m.m. i forbindelse med anleggs-
perioden kan også tas ut, i den grad det ikke er behov for slike vilkår ved senere 
vedlikehold av kraftverket. 

 
11.1.2 Endrede/nye vilkår 
FBR foreslår ingen nye vilkår inntatt. 

 
11.2 Aktuelle avbøtende tiltak 
Avbøtende tiltak er mest aktuelt for fiske. FBR anser at dette ivaretas gjennom Opplands-
prosjektet. FBR foreslår ingen andre tiltak. 

 
11.3 Muligheter for O/U-prosjekter 
FBR viser til planlagt småkraftverk i Tisleifjorddammen, – Tisleifjord kraftverk. Det er avklart 
at tiltaket er unntatt konsesjonsplikt. Såfremt prosjektet er økonomisk forsvarlig, vil småkraft-
verket bygges ut sammen med ombygging av Tisleifjorddammen. 

NVEs vedtak om konsesjonsfritak for Tisleifjord kraftverk, ble etter klage av 3. april 2007 
fra adv. Sveen på vegne flere grunneiere, opprettholdt av NVE med nytt vedtak av 24. februar 
2010. 

Tisleifjord kraftverk forutsettes fra FBR og Skagerak Kraft AS sin side ikke å endre dagens 
vannføringsregime i Tisleia. FBR avviser at vannføringsregimet har gjennomgått noen ”total 
endring” for periodene henholdsvis før og etter 1991. Det vises til vannføringsobservasjoner for 
Tisleifjords avløp for perioden 1961–2009, i bilag 4. FBR legger til grunn at gjeldende pålegg 
om vannføringsmålinger i Tisleia (VM 012.136) nedstrøms dammen, opprettholdes. 

FBR ser ingen andre aktuelle O/U-prosjekter.» 
 

(…) 
 
Behandlingsprosess 
Kravet om revisjon av konsesjonsvilkår behandles etter bestemmelsene i vassdragsreguleringsloven. 
NVE fattet vedtak den 25.1.2010 om åpning av revisjonssak. Revisjonsdokumentet utarbeidet av 
FBR ble sendt på høring 14.11.2011 med frist 20.02.2012. NVE avholdt befaring 22.–23.6.2016. 

 
Høring og distriktsbehandling 

Revisjonsdokumentet har vært kunngjort i avisa Valdres, Oppland Arbeiderblad og Hallingdølen, 
samt lagt ut til offentlig gjennomsyn i kommunenes servicetorg (Vang kommune, Vestre Slidre 
kommune, Nord-Aurdal kommune, Hemsedal kommune og Gol kommune). Videre er revisjons-
dokumentet sendt på høring til ulike forvaltningsorgan og interesseorganisasjoner. Nedenfor 
følger en kort oppsummering av hovedpunktene i høringsuttalelsene: 

 
Hemsedal, Vang, Gol, Vestre Slidre og Nord-Aurdal kommuner (NVE 200901562-49, 50, 51, 52 og 
53) har gjort en vurdering av revisjonsdokumentet mot de innsendte kravene 8.5.2009. De fleste 
kravene fra 2009 opprettholdes uendret. Følgende krav er omformulert til følgende setninger:  
 

 Det etableres terskler og kulper i den nederste, flateste, delen av Åbjøra. 
 Kravene for manøvreringsreglementet omformes slik: 
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o I perioden 1. desember – 15. mars skal vannstanden i Tislefjorden holdes konstant eller 
synkende. 

o Tisleifjorden fylles først om våren til HRV minus 2 meter. Deretter fylles de ovenfor 
liggende magasinene. Fra Storevatn, Flyvann og Helin tappes kun minstevannføring 
inntil HRV minus 1 meter er nådd i disse magasinene. 

 Krav om minstevannføring i Åbjøra spesifiseres slik: 
o Som minstevannføring i Åbjøra slippes 0,5 m3/s i perioden 1. september – 31. mai, og 

1 m3/s i perioden 1. juni – 31. august. 
 Følgende krav frafalles: 

o Krav om OED-pris på konsesjonskraft. 
o Kunstig elveløp/fisketrapp ved Tisleidammen. 

 Nye krav: 
o Terskler i Flya og Buaråne kan fremmes i forbindelse med befaring. 
o Dersom nye vilkår ikke er fastsatt før Vannforvaltningsplanen for Begnavassdraget er 

vedtatt, forbeholder kommunene seg rett til å komme med ytterligere krav basert på den 
planen. 

o Dersom retningslinjene for revisjon, som OED skal fastsette, gir åpning for å vurdere 
ytterligere krav, forbeholder kommunene seg retten til å komme tilbake med nye eller 
endrede krav. 

 Forhold som må vurderes: 
o NVE og OED oppfordres til å vurdere lovbestemmelsen om fastsetting av konsesjons-

kraftmengde slik at den knyttes til midlere årlig produksjon, og på bakgrunn av mere 
fuktig klima.  

 Andre forhold: 
o Vilkårenes bestemmelser som omhandler anleggsfasen kan gå ut. 
o Kommunene ber om at bestemmelsene for flommanøvrering og fløting videreføres. 
o Kravene som kommunene stiller blir tatt med i reviderte konsesjonsvilkår og 

manøvreringsreglement. 
 

Vestre Slidre og Vang kommuner er ikke enig i alle punktene som kommunene tidligere har 
foreslått. Vestre Slidre og Vang mener at punktet om at Tisleifjorden må ha oppfyllingsprioritet 
om våren må tas ut, da dette vil påvirke ovenforliggende magasiner som Helin og Flyvatn. 
Kommunene ønsker ikke å endre manøvreringsregimet til fordel for Tisleifjorden.  

 
Fylkesmannen i Buskerud (NVE 200901562-48) mener at reguleringene i Åbjøravassdraget påvirker 
vannmiljøet negativt i forhold til rekruttering av ørret, tørrlegging av strandsoner, fiskevandring, 
forskyving av artsbalanse, i tillegg til redusert vannføring i utløpselvene. Fylkesmannen påpeker 
at en fiskepassasje forbi dam i utløp til Tisleifjorden vil kunne redusere utsettingsbehovet. I tillegg 
bør det settes krav til nedre tappegrense i sommerhalvåret både for Tisleifjorden og Storevatn. 
Videre må det utformes tapperutiner som reduserer stranding av fisk i Tisleia. Minstevannføringen 
i Tisleia må justeres i forhold til akseptabelt vanndekt areal. Det bør også vurderes å etableres 
terskler for å øke overlevelse av fisk og bedre vannmiljøet. 

 
Fylkesmannen i Oppland (NVE 200901562-46) mener at vilkårsrevisjonen kan gjøre det mulig å 
oppnå forbedringer i miljøforholdene i Åbjøravassdraget uten vesentlige tap av kraftproduksjon. 
Revisjonsdokumentet gir etter deres syn ikke tilstrekkelig informasjon til å belyse fordeler og 
ulemper med ulike endringer av manøvreringsreglementet. Av den grunn påpeker Fylkesmannen 
at revisjonsdokumentet ikke tilfredsstiller naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlaget 
(§ 8), føre-var-prinsippet (§ 9) og dermed gjør det vanskelig å oppfylle kravet om miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder (§ 12). Det er derfor behov for å skaffe et bedre grunnlag for å foreta 
de nødvendige avveininger mellom ulike interesser i vassdraget.  
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Buskerud fylkeskommune (NVE 200901562-43) gjør oppmerksom på at det ikke ble gjennomført 
arkeologiske registreringer i forbindelse med de opprinnelige konsesjonene. Fylkeskommunen 
informerer om at det har blitt gjort en del registreringer i nærområdet til Tisleifjorden og Storevatn 
i fylkeskommunal regi.  

Reguleringssonen i Storevatn har, så vidt fylkeskommunen kjenner til, ikke blitt undersøkt for 
kulturminner. Storevatnet er et senkningsmagasin og har derfor ikke demmet ned nye områder 
og det er derfor like stort potensial for å finne kulturminner i reguleringssonen her som i 
Tisleifjorden.  

På bakgrunn av kjent informasjon mener fylkeskommunen at det ikke kan garanteres at en har 
tilfredsstillende kunnskap av de kulturhistoriske forholdene rundt reguleringsmagasinene. 
Fylkeskommunen mener at ev. arkeologiske undersøkelser vil skape et svært viktig referanse-
materiale for resten av Hallingdalsregionen.  

De mener videre at det er grunn til bekymring når det gjelder erosjon og nedbryting på grunn 
av bølger og isforhold i reguleringssonen, noe som kan gjøre at vi på sikt mister viktig informasjon 
om kulturminner. Fylkeskommunen mener at i den videre vurderingen bør en se på kunnskaps-
potensial opp mot skadevirkningene på ev. kulturminner som følge av reguleringene. 

 
Oppland fylkeskommune (NVE 200901562-56) gjør oppmerksom på at det ikke er gjennomført 
større registreringer av området ved de regulerte vannene i Åbjøravassdraget. Kjente 
kulturminner fra Flyvann i Vestre Slidre og Tisleifjorden i Nord-Aurdal peker klart i retning av at 
områdene har vært utnyttet til jernutvinning. Ved Ølsjøen er det også opplysninger om funn fra 
steinalderen og jernalderen. Helin er et senkningsmagasin, og høyeste regulerte vannstand (HRV) 
er derfor ikke høyere enn den opprinnelige normale vannstand. Fylkeskommunen vurderer at 
dette vannet ikke er like utsatt for den samme faren for erosjon eller utvasking som ved andre 
reguleringsmagasin i Åbjøravassdraget. Det er fra andre reguleringsmagasin kjent at erosjon som 
følge av reguleringer kan vaske ut kulturminner. Oppland fylkeskommune anbefaler at det blir 
gjennomført registreringer i og ved reguleringssonen langs alle regulerte vann i Åbjøravassdraget. 

 
Naturvernforbundet i Valdres (NVE 200901562-44) viser til at det tidligere trolig har vært svært 
verdifulle naturverdier i og langs Åbjøra og at disse har vært knyttet til vannføring. 
Naturvernforbundet mener at reguleringen har gitt svært stor reduksjon av naturverdiene og det 
bør derfor vurderes hvorvidt noe av dette kan restaureres dersom manøvreringsreglement endres. 
Naturvernforbundet ber derfor om at det iverksettes endringer i konsesjonsvilkårene som 
medfører en styrking/rekonstruksjon av det biologiske mangfoldet knyttet til Åbjøravassdraget 
gjennom en vesentlig økning av minstevassføringen i elva. De særegne og spesielle kvalitetene 
knyttet til fosserøykskogen i Krossåni må gis muligheter til å kunne bli spredt til hovedjuvet. 
Områdets viktige naturkvaliteter må også gis beskyttelse mot hogstuttak.  

Naturvernforbundet påpeker at området har nasjonale naturverdier og bør kartlegges videre 
både før og etter en ev. økning av vannføring for å kunne evaluere hvilke positive effekter dette 
kan gi for artsmangfoldet. Konsesjonsvilkårene bør også gi åpning for en ytterligere økning av 
minstevassføringen om dette ansees som viktig i rekonstruksjonen av vassdraget.  

 
Riksantikvaren (NVE 200901562-32) påpeker at de ikke er kjent med at det tidligere er gjennomført 
arkeologiske undersøkelser i forbindelse med konsesjonen.  

Riksantikvaren ønsker ikke å uttale seg til revisjonen i denne omgang og viser til eventuelle 
innspill fra kulturminneforvaltningen, her Oppland fylkeskommune og Buskerud fylkeskommune. 
Eventuelle undersøkelser i Åbjøravassdraget vil bli vurdert på bakgrunn av deres uttalelser. 

 
Golsfjellet Utmarkslag (NVE 200901562-41) er eier av reguleringsplanen for drift av Tisleifjorden 
isbane på Tisleifjorden. Som følge av dette ønsker utmarkslaget restriksjoner på tapping av 
Tisleifjorden i vinterhalvåret. 

Områdene rundt Tisleifjorden har utviklet seg til å bli attraktive friluftslivsområder med mange 
overnattingsbedrifter og betydelig hytteutbygging. Utmarkslaget mener derfor at Tisleifjorden bør 
prioriteres ved oppfylling framfor de andre reguleringsmagasin i vassdraget.  
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Utmarkslaget viser til et stadig mer krevende turistmarked og at langrenns- og alpintilbudet på 
Golsfjellet er viktig i markedsføringen. I den sammenheng er tidlig sesongstart, og da gjerne med 
bruk av kunstsnø et av Golsfjellets fordeler. Utmarkslaget arbeider med idéen om tidligløyper 
basert på kunstsnø. Utmarkslaget påpeker derfor at konsesjonen må være klar på at Foreningen 
til Bægnavassdragets regulering ikke kan hindre uttak til produksjon av kunstsnø. 

 
Vetringsbygda utmarkslag (200901562-42) mener at kanalen mellom Ølsjøen og Bløytjern har ført 
til at Ølsjøen har blitt tappet under laveste tillatte regulerte vannstand ved flere anledninger. 
Kanalen mellom Bløytjern og Ølsjøen har blitt utvidet og Ølsjøen kan ifølge utmarkslaget enkelt 
tappes 1,5–2 meter under laveste regulerte vannstand. De gjør oppmerksom på at det tidligere har 
vært etablert en terskel i kanalen som hadde som formål å hindre at Ølsjøen ble tappet under LRV. 
De ber om at det blir satt opp måleutstyr oppe i Ølsjøen der vannstand enkelt kan avleses av 
allmennheten. Utmarkslaget gjør også oppmerksom på at fallet mellom Ølsjøen og Bløytjern ikke 
er ervervet.  

 
Ulnes Sameige (NVE 200901562-40) gjør oppmerksom på at det er store erosjonsskader på øyer i 
Tisleifjorden som følge av utvasking ved lav vannstand. Det gjelder også ei halvøy ved utløpsosen. 
Sameiget mener at disse områder må plastres opp til høyeste vannstand med stein.  

 
Grunke Sameie (NVE 200901562-57) støtter uttalelsen fra Vestre Slidre kommune der kommunen 
ikke støtter kravet om å endre manøvreringsregimet til fordel for Tisleifjorden. Sameiet gjør 
oppmerksom på at Flyvatn er et grunt vann, og dersom oppfylling av magasinet blir forskjøvet vil 
dette påvirke både landskapsbildet og friluftslivet i området.  

 
Arne Hedemann (NVE 200901562-34) påpeker at forholdene i Ølsjøen har endret seg etter 2005 da 
de tre eldre generatorene i Åbjøra kraftverk ble byttet ut med en stor ny generator, og sjakten ned 
til kraftverket ble utvidet. Han påpeker at før 2005 var det nesten ikke mulig å merke at vannene 
var tilførsel til kraftverket. Etter endringen har vannene blitt nedtappet flere ganger i løpet av 
sommeren. Dette har ført til at fastboende og hytteeiere ikke får brukt Ølsjøen, da den er så grunn 
at det fort kan bli 20 til 40 meter å dra båt gjennom gjørme for å komme til vannet. Dette har også 
ført til negative virkninger for andre brukere av vannet samt vanntilknyttede dyr og andre 
organismer.  

Hedemann viser også til de opprinnelige planene for reguleringen av 1949 der det var tegnet 
inn en terskel i kanalen mellom Ølsjøen og Bløytjern som skulle hindre Ølsjøen og Pardisfjorden 
å tappes mer enn 1,5 m. Hedemann ber om at denne terskelen skal komme på plass raskest mulig. 
Han ønsker også at pengene som skulle brukes til utsetting av fisk kan brukes til andre natur-
fremmende tiltak i området. Hedemann gjør også oppmerksom på at deltaet der Tisleia renner ut 
i Ølsjøen er av nasjonal verdi. 

 
Knut Grøndalen (NVE 200901562-45) påpeker at forholdene i Ølsjøen/Bløytjern/Pardisfjorden 
endret seg etter oppgradering av Åbjøra kraftverk i 2005. Særlig i Ølsjøen, som er langgrunn, ble 
det merkbare endringer. Grøndalen mener at med et noe strengere tapperegime vil de 
miljømessige og utseendemessige konsekvensene blitt mye mindre. Han mener at det bør stilles 
krav om prøvefiske etter ombygging av kraftverket. Det blir også påpekt at det ikke bør slippes 
minstevannføring i Åbjøra, da dette vil medføre økt gjennomstrømning i magasinene med 
tilhørende erosjonsproblemer og senere oppfylling av Tisleifjorden. Grøndalen nevner også at 
etablering av terskel i Ølsjøkanalen vil være positivt for vannstanden i Ølsjøen.  

 
Konsesjonærens kommentarer til høringsuttalelsene 

Konsesjonær har kommentert de innkomne høringsuttalelsene (NVE 200901526-58). Der anføres 
det at virkningene ved regulering av Åbjøravassdraget ikke går ut over det man forutsatte på 
konsesjonstidspunktet. Det påpekes at forvaltningsmyndighetene bør vise tilbakeholdenhet med 
endringer i reguleringsregimet der det ikke nødvendigvis innebære noen klare miljømessige 
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fordeler. Dette gjelder spesielt endringer som kan innebære risiko i form av redusert flom-
dempingsmuligheter og risiko for tap av kraftproduksjon. 

Når det gjelder ulovlig senkning av Ølsjøen så mener FBR at dette må bero på en misforståelse. 
De mener at denne påstanden er knyttet til en bolt som ligger 1 meter over LRV. FBR medgir at 
denne bolten kan gjøre det noe uklart og har derfor erstattet eksisterende informasjonsskilt med 
et nytt som sammen med HRV bolt og skala angir reguleringsgrensene.  

Om terskel mellom Ølsjøen og Bløytjern tolker FBR det dit hen at det kun er snakk om en 
midlertidig terskel for å hindre at vannstanden i Ølsjøen kommer under LRV i forbindelse med 
vedlikehold eller utbedringer.  

 
Befaring 

På NVEs befaring 22. og 23. juni 2016 deltok, i tillegg til NVE og tiltakshaver (Foreningen til 
Bægnavassdragets Regulering), representanter for de som hadde framsatt krav om vilkårsrevisjon 
(Vang-, Vestre Slidre-, Nord-Aurdal og Gol kommune), Fylkesmannen i Buskerud, Fylkesmannen 
i Oppland, prosjektleder for vannområdene Hallingdal og Valdres, representanter fra ulike 
utmarkslag, elveierelag, sameier, fiskeforeninger og andre brukere av området.  

 
Uttalelser etter befaringen 

Vang kommune (NVE 200901562-64) påpeker at regionale planer for vannregion Vest-Viken er 
vedtatt i fylkestinget. Der er Helin klassifisert som en sterkt modifisert vannforekomst og det er 
reguleringen som fører til denne klassifiseringen. Vang kommune mener det er naturlig at det 
igjennom revisjonsprosessen blir sett på tiltakene og mulighetene til å ta disse inn i vilkårene i 
reguleringskonsesjonen. Kommunen påpeker at det er viktig å få tilbake gytemulighetene for ørret 
i utløpselva til Helin.  

 
Vestre Slidre kommune og Vestre Slidre fjellstyre (NVE 200901562-67) påpeker viktigheten 
Storfjorden har for turisme og friluftsliv og at fiske i Storfjorden er en viktig del av dette. 
Kommunen og fjellstyret ber NVE om å legge stor vekt på de negative konsekvensene for 
allmennheten dersom manøvreringsreglementet i Storfjorden endres til fordel for oppfylling av 
Tisleifjorden. 

 
Golsfjellet fiskeforening (NVE 200901562-65) ber om at nye konsesjonsvilkår utformes med tanke 
på å redusere de negative effektene av reguleringen av Tisleifjorden mest mulig. I den forbindelse 
foreslår fiskeforeningen tiltak for å redusere de negative virkningene av reguleringen. Disse er 
særlig knyttet til magasinrestriksjoner i sommerperioden og at det gjennom vilkår gis mulighet 
for å pålegge fiskepassasjer og biotoptiltak i gyteelver/bekker. 

 
Åbjøra utmarkslag (NVE 200901562-66 og 68) mener at det må settes krav om slipp av minstevann-
føring i Åbjøra. Det er da særlig med tanke på at elva skal fungere som en gjerdeeffekt for beitedyr 
sommerstid. De påpeker at det bør etableres terskler og kulper i Åbjøras flateste partier. 
Utmarkslaget mener også at det bør etableres en terskel mellom Bløytjern og Ølsjøen, og at det 
etableres to vannstandsmålere på lett tilgjengelige steder i Ølsjøen. De fremhever et sterkt ønske 
om at Ølsjøen ligger nærmest mulig HRV i sommerhalvåret. 

 
Thor Dahl (NVE 200901562-69) stiller spørsmål til tidligere nedtappinger av Ølsjøen. Han mener 
at konsesjonsvilkårene ikke er fulgt. I uttalelsen stilles det krav til at det etableres en permanent 
terskel på LRV i Ølsjøosen og gjenoppsetting av to faste vannmålere i Ølsjøen. 

 
Norges Vassdrags- og energidirektorats (NVEs) vurdering 
FBR påpeker at det er framsatt flere krav som kan påvirke kraftproduksjonen. Dette gjelder særlig 
krav om slipp av minstevannføring samt krav om magasinrestriksjoner.  

NVE legger i vår vurdering vekt på Klima- og miljødepartementets godkjente planer for 
vannforvaltning i vannregion Vest-Viken (4.7.2016). I disse er det lagt til grunn at vassdrag med 
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klarest potensial for miljøforbedring til lavest mulig kostnad skal prioriteres for miljøforbedring. 
Departementet har i vedlegg 2, som følger den godkjente planen, angitt vannforekomster som 
trenger nye tiltak, som kan medføre krafttap for å oppfylle miljømålet. NVE registrerer at Tisleia 
mellom Tisleifjorden og Vadset, Nedre Tisleia, og Nøra er med i vedlegg 2 med miljømål godt 
økologisk potensial hhv. innen 2021 og 2027 (for Nøra). Det forhold at vassdraget ble høyt 
prioritert i den nasjonale gjennomgangen av revisjoner (NVE-rapport 49/2013) er også lagt til 
grunn for vurderingene. 

 
Om viktigheten av reguleringsevne  

Vannkraftverk med magasiner og reguleringsevne er viktig for det norske kraftsystemet. 
Magasiner med stor magasinkapasitet og god reguleringsevne er særlig verdifulle for forsynings-
sikkerheten. Forsyningssikkerhet handler om energiforsyningens evne til å dekke forbrukernes 
etterspørsel etter energi uten vesentlige avbrudd eller begrensninger. I dette ligger også evnen til 
å kunne håndtere energiknapphet, effektknapphet og ekstraordinære hendelser.  

Kraftsituasjonen i Norge varierer fra region til region. Dette skyldes ulike forutsetninger for 
kraftproduksjon og energiforbruk, og begrensninger/flaskehalser i overføringsnettet. Noen 
regioner opplever kraftoverskudd og lave energipriser, mens andre regioner til tider kan oppleve 
kritisk kraftunderskudd og høye energipriser. For å håndtere disse ulikhetene og fremme balanse 
mellom produksjon og forbruk er Norge for tiden inndelt i 5 prisområder. Den generelle 
kraftsituasjonen og ev. flaskehalsproblematikk i det enkelte prisområdet er viktig når verdien av 
regulerbarhet og fleksibilitet skal vurderes.  

Det planlegges mye ny uregulerbar produksjon (vind- og småkraftverk) og økt utvekslings-
kapasitet mot kontinentet. Dette vil medføre økte utfordringer for driften av nettet. Med økt andel 
uregulerbar produksjon vil verdien av regulerbarhet og fleksibilitet i produksjonsapparatet øke.  

I kraftsystemet må det til enhver tid være momentan balanse mellom forbruk og produksjon av 
kraft. Statnett har systemansvaret for det norske kraftsystemet. De har koordineringsansvar for at 
produksjon og forbruk er i balanse, og at det er tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet. 
Systemtjenester er ytelser som er nødvendige for å sikre dette og som produsentene får ekstra 
betalt for. Eksempler på viktige systemtjenester er produksjonsglatting, systemvern, produksjons-
flytting, reaktiv effekt og leveranser av balansetjenester. For å kunne levere disse systemtjenestene 
er det viktig at det er rom for en viss fleksibilitet i kraftproduksjonen.  

God reguleringsevne er også viktig i flomsammenheng. Magasinering og vanndisponering 
brukes aktivt for å redusere skader i flomsituasjoner. Verdien av flomdemping inngår i 
vurderingen av tiltak som kan redusere fleksibiliteten.  

Strengere vilkår og mindre fleksibilitet i vannkraftkonsesjonene vil alltid kunne virke negativt 
inn på forsyningssikkerheten og evnen til flomhåndtering. Konsekvensene av ulike miljøtiltak for 
reguleringsevne og fleksibilitet i kraftsystemet er derfor et viktig moment i våre fordels- og 
ulempesvurderinger. Det er i hovedsak i underskuddssituasjoner (behov for å regulere opp 
produksjon) at restriksjoner kan gi systemansvarlig større vanskeligheter. Driftssikkerhets-
problemer kan imidlertid forekomme også ved overskudd.  

Mange av de situasjonene Statnett som systemansvarlig må håndtere begrenser seg ikke bare 
til spesielle situasjoner med feil, utfall, revisjoner og lignende. Anstrengte driftssituasjoner hvor 
det er behov for regulere på enkelte kraftverk kan oppstå også ved intakt nett.  

Sammenlignet med nærliggende kraftverk er Åbjøra blant de større kraftverkene, og eventuelle 
endringer kan dermed ha stor betydning for forsyningssikkerheten i området. Åbjøra kraftverk er 
en viktig leverandør av tjenester som bidrar til stabiliteten til kraftsystemet, som leveranse av 
regulerkraft og frekvensregulering. Ved redusert mulighet til levering av reguleringstjenester fra 
Åbjøra kraftverk, vil dette kunne ha en negativ effekt på kraftsystemets stabilitet.  

 
Vurdering av kunnskapsgrunnlaget 
Revisjonsdokumentet presenterer en liste over utførte utredninger og undersøkelser i vassdraget 
fra 1947 og frem til 2010 som viser at kunnskapsgrunnlaget for Åbjøravasdraget er stort 
(94 utredninger). 
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Fylkesmannen i Oppland mener revisjonsdokumentet ikke gir tilstrekkelig informasjon til å 
belyse fordeler og ulemper med ulike endringer av manøvreringsreglementet og dermed er i strid 
med naturmangfoldlovens krav til kunnskapsgrunnlaget.  

NVE mener revisjonsdokumentet, innspill fra høring og resultater fra tidligere undersøkelser/ 
utredninger i vassdraget og tilleggskommentarer fra FBR, samlet gir de opplysninger som er 
nødvendig for å behandle revisjonssaken. 

Vi har også vurdert kunnskapsgrunnlaget i forhold til kravene i naturmangfoldloven. 
Ivaretakelse av naturmangfoldet er et tilleggshensyn som inngår i behandlingen av konsesjons-
saker og revisjonssaker etter vassdragsreguleringsloven. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 
legges til grunn som retningslinjer i saksbehandlingen her. I forhold til naturmangfoldloven § 8 
skal kravet til kunnskapsgrunnlaget stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade 
på naturmangfoldet. Denne saken gjelder revisjon av vilkår for de eksisterende reguleringer i 
Åbjøravassdraget, og medfører ingen nye inngrep som kan påvirke naturmangfoldet negativt. 
Snarere tvert imot gir revisjonsadgangen mulighet for å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader 
som er oppstått som følge av utbyggingene. Vi mener derfor at kravet til innhenting av ny 
kunnskap normalt må være begrenset. Revisjonssaker er ikke ment som en ny konsesjons-
behandling og utredningsomfanget skal være deretter. Vi legger også vekt på at vassdragene har 
vært regulert i mange år, og det er i denne tiden opparbeidet mye kunnskap og erfaringer om 
reguleringenes virkninger. 

 
Oversiktskart 

 
Figur 2.  Oversikt over Åbjøravassdraget. Blå piler viser reguleringsmagasin. Gule piler viser 

påvirkede elvestrekninger. 
 

Magasinrestriksjoner 

Sentralt i kravet om vilkårsrevisjon er magasinrestriksjoner. Reguleringen av magasinene påvirker 
en rekke allmenne interesser, som fisk, friluftsliv, landskap, isforhold og erosjon. For å bedre disse 
forholdene har kommunene satt krav om begrensninger for vannstandsvariasjoner i Tisleifjorden 
og Flyvatn. Det er da pekt på datofesting av fyllingstidspunkter på sommerstid for magasinene, 
med spesielt fokus på Tisleifjorden. Vinterstid mener kommunene at det i Tisleifjorden kun skal 
forekomme tapping og ikke fylling av magasinet i tiden 1. desember til 15. mars, deretter skal 
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Tisleifjorden fylles så tidlig som mulig på våren. Flyvatn skal fylles snarest mulig etter 1. juni. 
Under prosessen har Vestre Slidre og Vang kommuner endret syn i saken. De er ikke lenger enige 
i at Tisleifjorden skal ha prioritet ved oppfylling, og vil derfor at dette punktet ikke tas med som et 
krav.  

FBR påpeker igjennom revisjonsdokumentet at kravene er så strenge at de vil begrense 
utnyttelsesmuligheten av fastsatte reguleringshøyder. I kommentar til høringsuttalelsene påpekte 
FBR at virkningene av reguleringene i Åbjøravassdraget ikke har gått utover det man forutsatte 
ved konsesjonstidspunktet og at vassdragsmyndighetene bør være tilbakeholden med å sette krav 
om magasinrestriksjoner, der det ikke innebærer klare miljømessige fordeler. Spesielt endringer 
som innebærer risiko for redusert flomdempingsmulighet og tap av kraftproduksjon. FBR mener 
at kravene som er stilt, ikke vil gi de ønskede virkningene med tanke på å forbedre forholdene i 
vassdraget. Det gjøres oppmerksom på at det i Åbjøravassdraget uansett vil være tilsiget som er 
avgjørende for når magasinene vil kunne fylles.  

FBR fremhever også at det er en økning i uregulerbar småkraft, som igjen fører til økt 
betydning av regulerbar vannkraft som middel til å balansere kraftsystemet. Tisleifjorden og 
Flyvatn er av betydningen for flomdempingen i systemet. Ev. tappe og fyllingsrestriksjoner vil 
begrense muligheten til å benytte magasinene til flomdemping. I den forbindelse viser FBR til en 
hendelse fra 1967 der flommen fra Åbjøra ble, ved hjelp av nedtappede magasiner, redusert med 
ca. 200 m3/s sammenlignet med det den ville vært med naturlig vannføring. 

Reguleringen av Åbjøravassdraget har blitt innarbeidet over flere tiår og forsøkt tilpasset 
allmennheten, samtidig som regulanten skal ivareta samfunnets kraftbehov. Ifølge OEDs retnings-
linjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer påpekes det at et viktig hensyn er 
i hvilken grad de nye vilkårene eller endrede vilkårene gir mulighet for vesentlig forbedring. Om 
foreslåtte magasinrestriksjoner er aktuelle, kommer an på områdets verdi og potensial, tiltakets 
virkning på berørt verdi, hvor stort produksjonstapet blir og kostnadene knyttet til endringen. De 
aktuelle verdiene som er berørt av Åbjørareguleringen er i hovedsak knyttet til friluftsliv, landskap, 
fisk og fiske. I vassdrag som Åbjøra, bestående av flere reguleringsmagasin, som drenerer ned til 
ett kraftverk, vil en begrensning i reguleringsmulighetene for et magasin, kunne påvirke hele 
reguleringssystemet. 

 
Tisleifjorden 

 
Bilde 1. Ortofoto Tisleifjorden. 
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Tisleifjorden er det største magasinet i Åbjøravassdraget, med en reguleringskapasitet på 
123,3 millioner m3. Her er det stilt omfattende krav både sommer og vinter, noe som begrenser 
mulighetene til fleksibilitet og utnyttelsen i så stor grad at det er usikkert om det ligger innenfor 
det som er mulig å endre i en konsesjon, jf. OEDs retningslinjer.  

Under høringsrunden ble kravene om magasinrestriksjoner i Tisleifjorden støttet av Golsfjellet 
Utmarkslag. Golsfjellet Utmarkslag gjør i tillegg oppmerksom på at de er eier av reguleringsplanen 
for drift av en isbane på Tisleifjorden. Denne isbanen er ifølge Utmarkslaget viktig for eksistens-
grunnlaget for to av overnattingsbedriftene på Golsfjellet. Utmarkslaget ytrer derfor ønske om at 
Tisleifjorden kun tappes og ikke heves i perioden ca. 1. desember til 25. mars, da banen opp-
arbeides og driftes. Golsfjellet Utmarkslag påpeker at områdene rundt Tisleifjorden har utviklet 
seg til et attraktivt friluftsområde med mange overnattingsbedrifter og hytter. Utmarkslaget mener 
at Tisleifjorden har fått en betydelig verdi både som landskapselement og for friluftsliv. 
Utmarkslaget mener derfor at reguleringsregimet bør endres slik at Tisleifjorden får prioritet ved 
oppfylling av magasinene i vassdraget.  

Til kravene om at det kun skal forekomme tapping og ikke oppfylling av Tisleifjorden i perioden 
1. desember – 15. mars, samt at magasinet skal holdes nær HRV resten av året, kommenterer FBR 
at magasinet i de fleste år ikke kan benyttes ned mot LRV. Magasinet vil bli lite fleksibelt og det 
vil bli reduserte muligheter til å bruke magasinet som flomdemping. Det vil forekomme krafttap 
både ved større flomtap samt tvungen tapping dersom vannstanden i magasinet ikke kan heves i 
perioden 1. desember – 15. mars. I tillegg til redusert fleksibilitet og mulighetene til flomdemping, 
har FBR beregnet samlet produksjonstap med disse vilkårene til 34,8 GWh/år i regulerbar kraft. 
Dette stemmer overens med NVEs egne beregninger. 

NVE har merket seg at det i det opprinnelige kravet fra kommunene, ble det presisert at 
Tisleifjorden skal fylles på et så tidlig tidspunkt som mulig på våren, uten at det oppstår negative 
virkninger videre oppover vassdraget. NVE vil til dette bemerke at dersom Tisleifjorden vil få 
prioritet vil det med stor sannsynlighet oppstå negative virkninger videre oppover i vassdraget. 
NVE legger også vekt på at Vang og Vestre Slidre kommuner har endret sitt syn til kravet om at 
Tisleifjorden må ha oppfyllingsprioritet om våren, da dette vil påvirke ovenforliggende magasiner 
negativt. Disse to kommunene ønsker nå å ikke endre manøvreringsregimet til fordel for Tisleifjorden. 
 

 
Figur 3.   Vannstandsutvikling i Tisleifjorden med nytt krav og dagens regime, for tørt, normalt 

og vått år. Periode 1990–2010. 
 



26 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 1 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

NVE legger vekt på at Tisleifjorden er det største magasinet i dette reguleringssystemet 
(123,3 millioner m3) og at dette magasinet krever et betydelig tilsig dersom det skal fylles opp 
tidligere om våren/sommeren. En slik justering vil kreve endringer både i måten kraftverket 
driftes på og hvordan ovenforliggende magasiner reguleres. NVE merker seg at produksjonstapet, 
dersom foreslåtte magasinrestriksjoner for Tisleifjorden tas til etterretning, er beregnet til 
34,8 GWh/år. Dersom Tisleifjorden får oppfyllingsprioritet om våren, vil dette påvirke ovenfor-
liggende magasiner negativt ved at disse får en senere oppfylling sommerstid. Ovenforliggende 
magasiner har mindre nedbørfelt og mindre reguleringsvolum. Dersom disse magasinene tappes 
til fordel for Tisleifjorden, vil flere grunne områder bli tørrlagt i lengre perioder sommerstid. NVE 
merker seg at de sterkeste interessene ved Tisleifjorden er av lokal karakter, samtidig betyr 
Tisleifjorden mye for flomdemping, i tillegg til at reguleringen i dette magasinet gir fleksibilitet i 
kraftsystemet og i tillegg til kraftproduksjon av regulerbar kraft. Disse interessene er av stor 
regional og nasjonal samfunnsmessig betydning. NVE mener at ulempene ved magasin-
restriksjoner er store og av nasjonal og regional betydning, samtidig som de positive virkningene 
for allmenne interesser er usikre og i hovedsak av lokal karakter. 

 
Flyvatn  

 
Bilde 2. Ortofoto Flyvatn. 

 
Flyvatn ligger oppstrøms Tisleifjorden og har en magasinkapasitet 57,5 millioner m3. Dette 
magasinet er et grunnere magasin med relativt likt areal og like allmenne kvaliteter som 
Tisleifjorden. Flyvatn er det eneste magasinet som allerede har fyllingsrestriksjoner i dagens 
eksisterende konsesjonsvilkår. Dette konsesjonsvilkåret sier at dersom tilsiget gjør det mulig, skal 
Flyvatn være fylt til 1. juli og holdes der til 1. oktober. For Flyvatn er kravet fra kommunene at 
magasinet skal fylles så raskt som mulig etter 1. juni. 

FBR gjør i revisjonsdokumentet oppmerksom på at dersom en skal sikre oppfylling i Flyvatn 
innen 1. juni vil dette føre til et gjennomsnittlig krafttap på 14 GWh/år for Åbjøra og Bagn kraftverk. 
FBR påpeker også at det i dag ikke er anledning til å tappe annet enn alminnelig lavvannføring fra 
Flyvatn sommerstid. Til dette vil NVE bemerke at kommunenes krav ikke gjelder oppfylling innen 
1. juni men er utformet slik «Flyvatn bør fylles snarest mulig etter 1. juni». NVE mener at dette i 
praksis vil være relativt likt dagens vilkår for Flyvatn. Grunke sameie, påpeker at Flyvatn er et grunt 
vann, og dersom oppfyllingen i magasinet blir forskjøvet vil dette påvirke både landskapsbildet og 
friluftslivet rundt Flyvatn.  
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Figur 4. Vannstandsutvikling i Flyvatn med nytt krav der det skal magasinet skal tappes til fordel 

for Tisleifjorden sammenlignet dagens regime, for tørt, normalt og vått år. 
Periode 1990–2010. 

 
Som det er påpekt fra FBR og Grunke Sameie, har NVE merket seg de grunne partiene i deler 

av Flyvatn som tørrlegges når magasinet senkes ned mot LRV. Når en ser på revisjonskrav, 
opplysninger som kom fram under NVEs befaring, høringsuttalelser og revisjonsdokument, virker 
det for NVE at reguleringsregimet for dette magasinet fungerer godt slik det er i dag. NVE kan 
derfor ikke se at en skal endre magasinrestriksjonene for dette magasinet, dersom det ikke fører 
til særlig store miljømessige fordeler for andre deler av vassdraget. NVE vil også bemerke at 
dersom Flyvatn tappes til fordel for Tisleifjorden vil dette føre til lengre perioder med tørrlagte 
reguleringssoner utover sommeren enn det som er tilfelle i dag (jf. figur 4). På bakgrunn av dette 
mener NVE at det ikke er særlige grunner til å endre manøvreringsrestriksjonen for dette 
magasinet.  

 
Storevatn 

Storevatn er det minste magasinet 13,3 (millioner m3), som vil kunne behjelpe oppfylling av 
Tisleifjorden. Storevatn renner via Nøra ned til Tisleifjorden og er et rent senkningsmagasin. For 
å tappe dette magasinet er det etablert en vanntunnel ned til Tisleifjorden. I likhet med Flyvatn, 
har Storevatn flere grunne partier som tørrlegges når magasinet senkes ned mot LRV. Enkelte år 
vil det sannsynligvis gå langt ute på sensommeren før dette magasinet fylles, dersom det skal 
tappes til fordel for Tisleifjorden.  

Vestre Slidre kommune sammen med Vestre Slidre fjellstyre påpeker at Storevatn er viktig 
både for fiske og friluftsliv. De ber derfor NVE legge vekt på de negative konsekvensene for 
allmenne interesser langs Storfjorden, dersom manøvreringsreglementet skulle bli endret til 
fordel for Tisleifjorden. 
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Bilde 3. Ortofoto Storevatn. 

 
 

 Figur 5.  Vannstandsutvikling i Storevatn med nytt krav der det skal magasinet skal tappes til 
fordel for Tisleifjorden sammenlignet dagens regime, for tørt, normalt og vått år. 
Periode 1990–2010. 
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NVE merker seg at Storevatn i likhet med de andre magasinene i Åbjøravassdraget er viktig 
for fiske og friluftsliv. Dersom Tisleifjorden skal få prioritet ved oppfylling vil det kunne slå negativt 
ut for Storevatn. Storevatn er et relativt grunt magasin sammenlignet med de andre magasinene, 
med en stor vannoverflate sammenlignet med magasinkapasiteten. Virkningene på landskaps-
bildet ved Storevatn, vil i deler av året kunne bli store, dersom i Tisleifjorden skal få oppfyllings-
prioritet (se figur 5 for endringer i fyllingsregime). NVE mener at fordelene ved å tappe Storevatn 
til fordel for Tisleifjorden er små sammenlignet med de landskapsmessige ulempene for Storevatn.  
 
Helin 

 
Bilde 4. Ortofoto Helin. 

 
Helin er et senkningsmagasin som reguleres med 2 meter, og ligger lengst vest og opp i 
vassdraget. Helin har en reguleringskapasitet på 18,6 millioner m3 og har det minste nedbørfeltet 
(56,9 km2) av magasinene i Åbjøravassdraget. Dersom Tisleifjorden skal få prioritet ved oppfylling 
har FBR beregnet at Helin, i tørrår, ikke vil kunne fylles opp til HRV. Med kravene om at 
Tisleifjorden skal ha prioritet vil Helin, i normalår, nå HRV først i september. I tillegg vil det ta 5–6 
uker senere å nå HRV -1 enn i dag.  

NVE legger også vekt på at Helin ble varig vernet i 1973 sammen med Nordre Syndin. 
Vernegrunnlaget omfattet to større vann på ca. 900 meters høyde med tilhørende nedbørfelt, der 
botanikk og fauna inngår som viktig deler av vernet. Helin blir i vernet beskrevet som en 
vindeksponert klarvannsjø med en relativ rik bunnvegetasjon med en høy bunndyrproduksjon. 
Helin er også kjent for å inneha relativt stor ørret av god kvalitet. 
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Figur 6. Vannstandsutvikling i Helin med nytt krav der det skal magasinet skal tappes til fordel 

for Tisleifjorden sammenlignet dagens regime, for tørt, normalt og vått år. 
Periode 1990–2010. 

 
På bakgrunn av vernet og interessene rundt og i Helin, mener NVE at det ikke er mulig å endre 

reguleringsregimet i Helin, til fordel for Tisleifjorden. En forsinket fylling vil påvirke landskap, 
friluftsliv og biologisk mangfold negativt. NVE legger vekt på at reguleringsregimet for Helin ikke 
skal endre seg i negativ retning, i og med at denne delen av vassdraget er varig vernet. 

 
Ølsjøen/Bløytjern 

 
Bilde 5. Ortofoto Ølsjøen/Bløytjern/Pardisfjorden. Tisleia kommer inn midt på fra venstre i bildet. 
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Flere grunneiere og brukere, som har interesser knyttet til Ølsjøen/Bløytjern påpeker endringer 
i reguleringsregimet av Ølsjøen/Bløytjern/Pardisfjorden, etter at maskineriet i Åbjøra kraftverk 
ble byttet ut på begynnelsen av 2000-tallet. Dette omfatter hyppigere vannstandsendringer i tillegg 
til at magasinet oftere blir liggende ned mot LRV i lengre perioder, noe som er uheldig, da Ølsjøen 
er svært langgrunn. Dette har ifølge høringspartene slått uheldig ut for både landskap og friluftsliv. 
Båtbruken i enkelte deler av magasinet har blitt vanskeligere, da båtene må dras gjennom 20–40 
meter med tørrlagte bunnområder før de kommer ned til vannkanten. Det blir påpekt at endringen 
har medført tørrlegging av store arealer, samt begroing av terrestriske planter der det normalt er 
vann. Dette mener noen av høringsinstansene er uheldig både for bunndyr og fisk. Endringen i 
reguleringsregimet har også ført til endringer erosjonsmessig, med forandringer i sand-
transporten og stadig endringer av grunnområdene. Det er av den grunn ytret et sterkt ønske om 
at Ølsjøen ligger nærmest mulig HRV i sommerhalvåret. 

Ølsjøen/Bløytjern er inntaksmagasinet til Åbjøra kraftverk og er et mindre magasin 
(8,1 millioner m3) i dette systemet. Ut fra høringsprosessen virker reguleringsregimet å ha endret 
seg i dette magasinet, etter at nytt kraftverk ble satt i drift 28.11.2002. Det er særlig Ølsjøen som 
er sterkt påvirket av reguleringen, da dette vatnet er et svært langgrunt. NVE mener at raske 
vannstandsendringer i magasinet, fører til uheldige virkninger både på landskap, friluftsliv, erosjon 
og biologisk mangfold. I tillegg fører lav vannstand sommerstid til at området fremstår som 
skjemmende og mindre attraktivt for friluftsliv. NVE mener det er av betydning for flere allmenne 
interesser at vannføring i Ølsjøen holdes på et akseptabelt nivå gjennom sommersesongen og at 
raske vannstandsendringer bør unngås. NVE har derfor bedt FBR i e-post av 8. november 2017 om 
å redegjøre for virkninger for manøvreringen av Åbjøravassdraget ved en ev. innføring av 
begrensninger i sommervannstand i magasinet Ølsjøen/Bløytjern. FBR har besvart NVEs 
forespørsel i brev av 21.12.2017 (200901562-71). FBR opplever selv at det er fra -1,5 meter under 
HRV og lavere at allmenne interesser begynner å bli berørt, og særlig i perioden fra begynnelsen 
av juli til midten av august. FBR fremhever at Ølsjøen/Bløytjern er et relativt lite magasin som går 
raskt å fylle, derfor er det viktig å ha mulighet til å senke magasinet lavere når prognosene viser 
høyt tilsig for å unngå vanntap. I FBR sitt brev vises det til at de i løpet av de siste 18 årene har 
holdt seg innenfor 0–1,5 meter under HRV i sommerperioden juli–august. Selv om vilkår med 
begrensninger for tapping i sommersesongen ser greit ut, vil FBR gjøre oppmerksom på at en slik 
restriksjon vil føre til at selskapet må planlegge med en buffer, både med tanke på å ikke bryte 
reglementet og for å unngå vanntap. Selskapet vil derfor miste mye av fleksibiliteten i magasinet 
både med tanke på å kunne levere systemtjenester, samt å kunne avse vann til Begna i tørre 
perioder. FBR har beregnet at en sommervannstand på HRV -1,5 m vil føre til et vanntap på om lag 
1,4 GWh for kraftverkene samlet, og årlig redusert produksjon i Åbjøra kraftverk på 1,1 GWh. FBR 
gjør også oppmerksom på at magasinrestriksjoner i Ølsjøen/Bløytjern vil føre til at det må foretas 
større variasjoner i Tisleia, noe som ikke er ønskelig av allmenne hensyn, særlig med tanke på at 
ev. magasinrestriksjoner vil sammenfalle med perioden da fritidsfiske og bruken av elva er på sitt 
mest intense.  

NVE har kontrollert vannføringskurver og registrerer at sommervannstanden allerede ligger 
innenfor HRV -1,5 meter med noen få unntak. NVE kan derfor ikke se at en slik restriksjon vil føre 
til vesentlige forbedringer.  

NVE har gjennom prosessen også fått inntrykk av at det er noe uenighet i synet på om 
vannstanden i Ølsjøen har blitt tappet under LRV, ut over det FBR har fått tillatelse til. Tapping 
under LRV uten en midlertidig tillatelse vil i så fall være brudd på konsesjonsvilkårene. 

NVE mener at FBR i dette tilfellet kan bedre de lokale forholdene med økt fokus på rutiner for 
varsling, samt at allmennheten enkelt kan kontrollere at selskapet holder seg innenfor fastsatte 
reguleringsgrenser. For at allmennheten enkelt skal kunne kontrollere om vannstanden ligger 
innenfor tillatelsen, foreslår NVE at det settes opp målestaver og informasjonsskilt som er lett 
tilgjengelig for allmennheten også i Ølsjøen og Pardisfjorden, dersom dette ikke er gjort.  
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Oppsummering 

Dagens manøvrering har tilpasset seg over år og har blitt godt innarbeidet. Det er ikke kjent at 
eksisterende praksis har ført til store miljømessige konsekvenser. Dersom Tisleifjorden skal få 
oppfyllingsprioritet er det særlig Flyvatn, Storevatn og Helin det vil gå utover. Enkelte år vil det 
sannsynligvis ikke være mulig å fylle de ovenforliggende magasinene til HRV før tappesesongen 
setter i gang igjen. NVE mener at de negative konsekvensene ved senere oppfylling i sommer-
perioden for Storevatnet (13,3 millioner m3), Flyvatn (57,5 millioner m3) og Helin (18,6 millioner m3) 
samlet sett er større enn fordelen ved en raskere oppfylling av Tisleifjorden (123,3 millioner m3).  

NVE er kjent med at Åbjøra kraftverk er en viktig leverandør av tjenester som bidrar til stabilitet 
i kraftsystemet ved leveranse av regulerbar kraft og frekvensregulering. NVE legger derfor stor 
vekt på at det fortsatt skal være betydelig fleksibilitet i magasinene også etter revisjonsprosessen. 
I Åbjøravassdraget er Tisleifjorden et veldig viktig magasin både til flomdemping og til å levere 
vann til Åbjøra kraftverk når det er behov. 

 
Minstevannføring 

Eksisterende utbygging har ført til at både Åbjøra og Nøra har fått redusert sin vannføring. Vannet 
i Åbjøra går via rør ned til kraftstasjonen og vannet i Nøra blir, i deler av året, overført via en tunell 
ned til Tisleifjorden.  

Elvene Tisleia, Flya og Nøra har ikke fått redusert mengden vann gjennom året, men selve 
vannføringsregimet er endret sammenlignet med naturlig tilstand, ved at vannet blir holdt igjen i 
ovenforliggende magasiner og overført til nedenforliggende magasiner ved behov.  

Kravstillerne mener, at det av hensyn til fisk og friluftsliv, må innføres minstevannføring i Nøra 
fra Storevatn og i Åbjøra fra Bløytjern. Under høringsprosessen ble det også ytret ønske om økt 
minstevannføring i Tisleia, Flya og Buaråni. 

Sett bort fra Åbjøra, er det ikke foreslått noen tallfestede minstevannføringsslipp i for de ulike 
elveavsnittene. FBR har for Tisleia og Flya lagt fram et slipp på 2 m3/s vinterstid og 3 m3/s som et 
eksempel på økt slipp for Tisleia og 1 m3/s vinter og 2 m3/s sommer i Flya. Under NVEs 
sluttbefaring virket høringsinstansene til å være positive til det foreslåtte slippet. NVE har derfor 
lagt disse tallene til grunn i vår vurdering ved økt minstevannføringsslipp i Tisleia og Flya. 

 
Åbjøra 

FBR mener at det ikke er grunnlag for å pålegge slipp av minstevannføring for Åbjøra, da dette vil 
gi et betydelig produksjonstap uten tilsvarende miljømessige fordeler. Fallet er på 442 meter og 
som et eksempel, vil et slipp på 2 m3/s tilsvare et tap på 60 GWh årlig. Det påpekes i 
revisjonsdokumentet at Åbjøra er ei bratt og storsteinet elv (bilde 1) som er lite tilgjengelig. For å 
få noen effekt, som oppleves som tilnærmet naturlig, må det slippes betydelige mengder med vann.  

FBR mener at situasjonen for naturmiljøet har tilpasset seg forholdene i Åbjøra, da vassdraget 
har vært delvis tørrlagt i 60 år. Det kan heller ikke utelukkes at slipp av minstevannføring vil kunne 
føre til nye ulemper som frostrøyk og kjøving vinterstid. 

Kommunene har kommet med et konkret forslag til minstevannføringsslipp for Åbjøra. 
Kommunene mener at det må slippes minimum 1,0 m3/s i sommersesongen og 0,5 m3/s i vinter-
sesongen. Kommunene har fått, ved hjelp av egne konsulenter, beregnet et ev. tap til 7 GWh/år 
med dette slippet. 

Argumentene for å slippe minstevannføring i Åbjøra er knyttet til flere allmenne interesser. Det 
påpekes at Åbjøra innehar store naturkvaliteter både med tanke på landskap som fosser og elvejuv, 
og biologiske verdier knyttet til gammelskog og svært fuktige skogsmiljøer. Det er også tatt opp 
at det må slippes minstevannføring i Åbjøra, med tanke på gjerdeeffekt for beitedyr. På den andre 
siden blir det påpekt at slipp av minstevannføring i Åbjøra er et skritt i feil retning, da dette vil 
medføre ytterligere gjennomstrømning i Ølsjøen/Bløytjern med tilhørende erosjonsproblemer og 
senere oppfylling. 
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Bilde 1. Nedstrøms dam Bløytjern. 

 
NVE har merket seg at Åbjøra ikke er med i vedlegg 2 for godkjente regionale planer for 

planperiode 2016–2021. I og med at Åbjøra kraftverk utnytter et fall på 442 meter, vil selv mindre 
slipp utgjøre relativt store utslag på kraftproduksjonen. Høringsinstansene er delt i synet på om 
det skal slippes minstevannføring på denne strekningen. Enkelte brukere av Ølsjøen/Bløytjern er 
bekymret for at slipp av minstevannføring til Åbjøra vil medføre ytterligere gjennomstrømning i 
Ølsjøen/Bløytjern med tilhørende erosjonsproblemer og senere oppfylling. Dette har kommet til 
uttrykk både gjennom høringsrunden og NVEs sluttbefaring. NVE er oppmerksom på at slipp av 
minstevannføring vil kunne påvirke både vannstanden i magasinene og drift av kraftverket, 
avhengig av størrelsen på slippet. Naturvernforbundet påpeker at Åbjøra innehar store natur-
verdier og ber om at det settes vilkår om en vesentlig økning av minstevannføring i elva. Som nevnt 
ovenfor har kommunene foreslått at det av hensyn til landskap og miljø slippes 1,0 m3/s i sommer-
sesongen og 0,5 m3/s i vintersesongen. Kommunene har gjennom Hydrologiservice beregnet et 
produksjonstap på 7 GWh årlig med dette slippet. FBR har på sin side beregnet et tap på 17 GWh 
årlig, dersom dette legges til grunn. NVE har kontrollert tallene og kommer fram til samme 
resultat som FBR (17 GWh årlig). Ifølge revisjonsdokumentet er alminnelig lavvannføring for 
Åbjøra i uregulert tilstand beregnet til 1,3 m3/s, mens middelvannføringen er beregnet til 
17,87 m3/s. FBR har beregnet et tap tilsvarende 60 GWh årlig dersom det slippes 2 m3/s. Dette 
tilsvarer i overkant av 11 prosent av dagens produksjon i Åbjøra kraftverk. Når NVE skal se på 
mulighetene for slipp av minstevannføring skal vi veie fordeler og ulemper ved et gitt slipp og 
fordelene må veie mer enn ulempene. Et viktig hensyn er at minstevannføringsslippet gir 
muligheter for vesentlige miljøforbedringer, uten at ulempene i form av krafttap, forsynings-
sikkerhet, kostnader og andre negative virkninger for regulanten og samfunnet blir for store.  

NVE er enig med Naturvernforbundet i at vannføringen i Åbjøra må økes vesentlig hvis slippet 
skal ha noe effekt. NVE er også enige i at det sannsynligvis vil være positivt for fuktkrevende arter 
og naturtyper dersom det slippes minstevannføring. Åbjøra er bratt og storsteinet på store deler 
av strekningen, og NVE mener derfor at det må et betydelig minstevannføringsslipp til for at det 
skal få noen vesentlig effekt for friluftsliv, landskap og miljø. Se bilde 2 under. 
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Bilde 2. Åbjøra oppstrøms Mønabrue. 
 

Vassdraget har delvis vært tørrlagt i 60 år og en må anta at det er etablert en stabil naturtilstand, 
som har tilpasset seg dagens vannregime. Selv om virkningene ved slipp av minstevannføring 
sannsynligvis vil være positive for vanntilknyttede organismer mener NVE at slipp av tilstrekkelig 
minstevannføring ikke kan forsvare krafttapet som vil følge, dersom en skal være sikker på at 
vannføring vil føre til vesentlige miljøforbedringer. NVE legger også vekt på at en vesentlig del av 
dette tapet vil være vinterkraft. I tillegg vil ovenforliggende magasiner bruke lengre tid på å fylles 
om sommeren siden en del av vannet må benyttes til å opprettholde vannslippet, noe som vil slå 
uheldig ut for de allmenne interessene knyttet til reguleringsmagasinene. 

 
Nøra 

Nøra renner fra Storevatn og ned til Tisleifjorden, en strekning på ca. 650–700 meter. Når 
vannstanden i Storevatn ligger på LRV og vannstanden i Tisleifjorden samtidig ligger på HRV, er 
det ca. 75 cm høydeforskjell på vannspeilet i de to ulike magasinene. 

Nøra er registrert som en sterkt modifisert vannforekomst og er med i vedlegg 2 i de regionale 
vannforvaltningsplanene. Tiltak for å bedre forholdene for fisk vil være slipp av miljøbasert 
vannføring sommer og vinter. Vannforekomsten har som miljømål godt økologisk potensial innen 
2027. 

Ifølge Fylkesmannen er ikke Nøra like viktig biotop for fisk som Flya og Tisleia, men mener 
likevel det bør slippes minstevannføring for å ivareta vanntilknyttede organismer. FBR viser på sin 
side til at Storevatn er et senkningsmagasin. Slipp av minstevannføring vil ikke være mulig uten 
etablering av pumpestasjon. En sikker pumpestasjon, som fungerer etter hensikten, vil ifølge FBR 
kreve betydelige ressurser. Alternativet til pumpestasjon vil være at magasinet ikke lenger 
benyttes som reguleringsmagasin. 
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Bilde 3. Nøra, nedre del. 

 
Dersom en skal unngå store tekniske inngrep over en lengre elvestrekning, er eneste mulighet 

å bygge pumpestasjon oppe ved Storevatn, for å sikre vann i Nøra hele året. Bygging av en slik 
stasjon krever betydelige ressurser og krav til driftssikkerhet. Dersom pumpene faller ut, vil 
vassdraget tørrlegges og fisk og andre vannlevende organismer som har etablert seg på 
strekningen, vil kunne bli liggende tørt. NVE merker seg at Nøra ikke har like stor verdi som de 
andre regulerte elvestrekningene i Åbjøravassdraget, særlig med tanke på fisk. I motsetning til de 
andre elvene, som renner mellom de ulike reguleringsmagasinene, mener NVE at ulempene som 
følge av store tekniske inngrep ved etablering av slipp av minstevannføring i Nøra, er større enn 
fordelene.  

 
Tisleia 

Fylkesmannen i Buskerud gjør oppmerksom på at Tisleia innehar en relativt god fiskebestand og 
er viktig med tanke på fiske og rekreasjon. Det er derfor viktig å sikre tilfredsstillende 
minstevannføring, som må ses i sammenheng med akseptabelt vanndekt areal, særlig i 
oppfyllingsfasen til Tisleifjorden.  

Med tanke på å ivareta landskap, fisk og fiske er det gjennom revisjonsprosessen fremmet 
forslag om minstevannføringsslipp på hhv. 2 m3/s vinterstid og 3 m3/s sommerstid. Økt minste-
vannføringsslipp til Tisleia vil påvirke Tisleifjorden noe. Bakdelen med et minstevannføringsslipp 
som foreslått, er at man i gjennomsnitt vil få 30 cm lavere vannstand i Tisleifjorden i sommer-
halvåret. 
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Bilde 4. Tisleia nedstrøms bru. Vannføring 1,2 m3/s. 
 

Samtidig vil en slik restriksjon medføre bedre demping i Tisleifjorden før flomperioder på 
sommer og høst. I figur 1 sammenlignes vannføringskurver med dagens praktiserte slipp med 
vannføringskurver ved endret slipp av minstevannføring. Slipp av minstevannføring tilsvarende 
2 m3/s vinterstid og 3 m3/s sommerstid på denne strekningen vil ifølge FBR ha minimal virkning 
på produksjonen, samtidig som NVE vurderer at økt vannføring vil være svært positivt for fisk, 
fiske og landskapsbildet. NVE mener at fordelene med økt minstevannføring i Tisleia er større enn 
ulempene.  

 

 
Figur 7. Magasinutvikling med minstevannføring på 2 m3/s vinter og 3 m3/s sommer. 
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Figur 8. Tisleifjorden med dagens minstevannføringsslipp på 1 m3/s. 

 
Flya 

Når det gjelder Flya, så innehar denne elva en viktig biotop for rekrutteringen av ørret til 
Tisleifjorden, derfor bør det sikres tilstrekkelig med vannføring slik at overlevelse hos fisk og 
oppvekstområdene blir ivaretatt. 

Et økt minstevannføringsslipp på hhv. 1 m3/s vinterstid og 2 m3/s sommerstid fra Flyvatn til 
Flya vil derimot kunne medføre noe lavere vannstand i Flyvatn enkelte år. For vannstandsnivå i 
Flyvatn se figur 9. 
 

 
Figur 9. Magasinutvikling med minstevannføring på 1 m3/s vinter og 2 m3/s sommer. 
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Slipp av minstevannføring i Flya vil ifølge FBR ha minimal virkning på produksjonen samtidig 
som NVE vurderer at økt vannføring vil være positivt for fisk, fiske og landskapsbildet. NVE 
mener derfor at fordelene med økt minstevannføringsslipp i Tisleia er større enn ulempene. 

 
Buaråni 

 
Bilde 5. Buaråni nedstrøms dam. Elva er kanalisert i nytt løp, da Helin er et senkningsmagasin. 

 

 
Bilde 6. Buarånis opprinnelig utløp fra Helin.  

 
Buaråni renner ut fra Helin og ned til Flyvatn. Like nedstrøms Helin renner det betydelig uregulert 
nedbørfelt inn i Buaråni. Minstevannføringsslipp på denne strekningen vil derfor bare ha særlig 
betydning på strekningen fra Strøoset til Koltjern, en strekning på om lag 300 meter, samtidig som 
økt minstevannføring vil kunne føre til senere oppfylling av Helin.  
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NVE mener at dagens praktiserte minstevannføringsslipp på 100 l/s fungerer godt, og at økt 
minstevannføringsslipp ikke vil veie opp for ulempene ved senere oppfylling av Helin. 

 
Samlet konklusjon for elvestrekningene 

FBR har ingen motforestillinger til å øke minstevannføringsslippet til Flya og Tisleia. For Buaråni 
mener NVE at dagens praktiserende minstevannføringsslipp på 100 l/s bør tas inn i konsesjonen 
som et vilkår. FBR ønsker ikke slipp av minstevannføring i Nøra da Storevatn er et senknings-
magasin og slipp av minstevannføring her vil kreve betydelige ressurser for å kunne etablere et 
sikkert minstevannføringsarrangement. Dersom det skal slippes minstevannføring i Åbjøra 
tilsvarende kommunenes forslag vil det ifølge FBR gi et beregnet tap på 17 GWh årlig i regulerbar 
kraft. 

NVE mener at fordelene med slipp av minstevannføring i Nøra og Åbjøra ikke overstiger 
ulempene og at disse slippene ikke vil gi en klar miljøgevinst.  

Selv om minstevannføring i Buaråni, Flya og Tisleia i seg selv ikke var tatt med i det 
opprinnelige revisjonskravet er NVE enig med de høringspartene som mener det bør slippes en 
sesongtilpasset minstevannføring på disse strekningene. Dette er også i tråd med godkjent 
regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken for planperiode 2016–2021. Tisleia er 
med på vedlegg 2, som en vannforekomst med miljømål 2021. I dag praktiseres et minstevann-
føringsslipp på 0,1 m3/s i Buaråni, 0,5 m3/s i Flya og 1,0 m3/s i Tisleia. NVE mener at fastsetting 
av et sesongtilpasset minstevannføringsslipp i både Flya og Tisleia vil være positivt både for fisk, 
fiske og landskap. NVE legger vekt på at fastsetting av økt minstevannføringsslipp vil føre til 
minimalt med krafttap og samtidig kunne føre til noe bedre flomdemping i magasinene.  

 
Fiskepassasjer og habitatforbedrende tiltak 

Kravstillerne mener at elveløp må restaureres og at det må etableres fisketrapp ved utløpet av 
dammen i Tisleifjorden for å bedre forholdene for fisk. I tillegg bør det etableres terskler i Nøra, 
Tisleia, Åbjøra og i osen mellom Ølsjøen og Bløytjern. Krav om terskel mellom Ølsjøen og 
Bløytjern er også stilt for å bedre forholdene i forbindelse med erosjon, isforhold og landskap, 
særlig i Ølsjøen. 

FBR er positive til å bidra med å forbedre forholdene for naturlig rekruttering av ørret. De er 
ikke fremmed for at det kan være tiltak som kan bedre den naturlige rekrutteringen i vassdraget. 
De mener imidlertid at ei fisketrapp i Tisleifjord dam vil være omfattende og kan bli svært 
kostnadskrevende. I tillegg vil det bli en betydelig utfordring å få fisketrappen til å fungere etter 
hensikten ettersom Tisleifjorden reguleres med 11,5 meter. FBR mener at utsett av stamfisk er et 
avbøtende tiltak som kompenserer for installasjoner som hindrer gytevandringen. Etter høring av 
revisjonsdokumentet frafaller kommunene kravet om kunstig elveløp/fisketrapp ved 
Tisleidammen. Vang kommune påpeker at det er viktig å få tilbake gytemulighetene for ørret i 
utløpselva til Helin og har derfor ytret ønske om å etablere en fiskepassasje i kanalutløpet av Helin. 

FBR mener at terskler i Nøra og Åbjøra vil ha liten verdi. Det er ikke tilførsel av vann i Nøra 
vinterstid og vannfylte terskler uten gjennomstrømning vil sannsynligvis bunnfryse vinterstid. Når 
det gjelder Åbjøra er det bratt store deler og flomvannføringene kan komme opp i 150–200 m3/s, 
dette må ev. terskler kunne tåle. FBR mener at kostnadene ved slike tiltak ikke overstiger nytten. 
For elvestrekningene mellom reguleringsmagasinene minner FBR om at elvene er populære 
fiskeelver slik de framstår i dag. Det advares om at ev. terskler kan føre til nye problemer som økt 
isgang og optimale forhold for ørekyte. FBR mener i utgangspunktet at det ikke er behov for 
etablering av terskler, men dersom det skal etableres terskler eller andre biotopforbedrende tiltak 
må dette vurderes nøye på forhånd. Kravet om terskler i Åbjøra blir i høringsrunden omformulert 
til å gjelde nedre deler av Åbjøra i de flatere partiene. Dette støttes opp i Åbjøra utmarkslag sin 
uttalelse. Fylkesmannen i Buskerud mener at det bør vurderes å etablere terskler i Tisleia for 
bedre overlevelse av fisk og gi et bedre vannmiljø. 

Ved Reguleringen av Ølsjøen/Bløytjern med Pardisfjorden, ble Bløytjern hevet med 6,3 meter 
og Ølsjøen og Pardisfjorden hevet med 1 meter. I tillegg ble det lagt til rette for at Ølsjøen og 
Pardisfjorden kunne senkes med 2 meter ved hjelp av å bygge en kanal mellom vannene. Vedlagt 
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revisjonsdokumentet ligger tillatelsen til å regulere Ølsjøen og Bløytjern med 3,0 meter mellom 
kote 748,75 moh. og 745,75 moh. Pardisfjorden er regnet som en del av Ølsjøen også før 
oppdemmingen. FBR gjør oppmerksom på at den tidligere terskelen var en midlertidig fangdam 
som ble etablert i 1964. Fangdammen ble satt opp for å kunne utvide kanalen mellom Ølsjøen og 
Bløytjern slik at den fikk større kapasitet og det ble mulig å benytte hele reguleringshøyden i 
Ølsjøen.  

Knut Grøndalen kjenner til at terskelen i Ølsjøkanalen er rester etter en forbedring av kanalen. 
Han påpeker likevel at en mindre terskel i kanalen vil gjøre store utslag i Ølsjøen, han foreslår at 
en kan kompensere med økt tverrsnittareal i kanalen dersom en bygger en slik terskel. 
Vestringsbygda utmarkslag viser til historikken angående kanalutgraving og manglende 
terskelbygging, noe de mener har resultert i skadelige og ulovlige nedtappinger av Ølsjøen. 
Utmarkslaget påpeker at Ølsjøen under dagens forhold enkelt kan tappes 1,5–2 meter under 
laveste regulerte vannstand. 

Arne Hedemann mener at det skal etableres en terskel mellom Ølsjøen og Bløytjern, slik at 
Ølsjøen og Paradisfjorden ikke skal kunne tappes mer enn maksimalt 1,5 meter. I regulerings-
konsesjon meddelt ved kongelig resolusjon av 21.1.1949 er det gitt tillatelse til å regulere Ølsjøen 
med 3 meter.  

FBR forstår høringspartene slik at det kun kreves en midlertidig terskel slik at ikke Ølsjøen 
kan tappes under LRV ved midlertidige nedtappinger ved nødvendig vedlikehold og utbedringer. 
Selskapet er ikke negativ til en slik terskel.  

Under NVEs sluttbefaring fikk NVE inntrykk av at det er knyttet mye historikk og ulike 
oppfatninger av forholdene rundt og i Ølsjøen/Bløytjern. Særlig gjelder dette forholdene til en 
terskel mellom Bløytjern og Ølsjøen. Ølsjøen er en svær grunn sjø, og selv mindre nedtappinger 
blottlegger store arealer. NVE mener FBR bør sikre at allmennheten og særlig brukere av vatnet 
får god informasjon ved de mest brukte områdene rundt reguleringsmagasinet. Normalt skjer 
dette ved opplysningsskilt og etablering av målepunkter, som er tilgjengelig for alle. Dersom 
selskapet har fått tillatelse til å gå under LRV kreves det at det gis god informasjon til berørte 
parter. Dette er normalt vilkår som også blir satt i en ev. midlertidig tillatelse. Dersom en slik 
terskel ikke er til hinder eller fører til fare for båttrafikk mellom magasinene mener NVE at det 
kan være positivt for Ølsjøen at det etableres en terskel mellom Ølsjøen og Bløytjern slik at kun 
Bløytjern og ikke hele magasinet tappes under LRV ved ev. midlertidige avvik fra LRV.  

Når det gjelder å etablere en terskel slik at Ølsjøen ikke kan tappes mer enn 1,5 meter så vil 
NVE vise til OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer. Ifølge 
disse er det bare konsesjonsvilkårene som kan revideres og ikke selve konsesjonen. Høyeste og 
laveste regulerte vannstand står fast. NVE kan derfor ikke foreslå å endre reguleringshøyden i 
Ølsjøen.  

NVE er av den oppfatning at fisket i vassdraget er godt per dags dato og at miljøeffekten av nye 
terskler er usikre. Det finnes flere eksempler på at terskelbygging gir mer optimale forhold for 
ørekyte, noe som er lite ønskelig i gode ørretvassdrag. Det er også knyttet usikkerhet til om 
etablering av terskler vil kunne gi uønskede effekter som opphopning av is under isgang og 
sedimentering. I tillegg kan etablering av nye tekniske installasjoner i deler av vassdraget som i 
dag fremstår som urørt være uheldig. NVE vil likevel gjøre oppmerksom på at det gjennom 
modernisering av konsesjonsvilkår vil bli gitt hjemmel til å pålegge terskler dersom det viser seg 
å være nødvendig. Etablering av terskler må i så fall gjøres etter konkrete vurderinger med hjelp 
av fagekspertise. 

 
Fiskeutsettinger og fiskeribiologiske undersøkelser 

Kravstillerne mener at det må settes vilkår om fiskeribiologiske undersøkelser, samt utsetting av 
2-årig fisk. 

FBR mener at kravet om fiskeundersøkelser og utsetting av fisk i hovedsak er oppfylt. Ifølge 
FBR er det gjennomført fiskeundersøkelser de siste årene som dokumenterer gode bestander av 
ørret med god kvalitet i Åbjøravassdraget. Når det gjelder elva Åbjøra kan ikke FBR se behovet for 
fiskeundersøkelser her.  
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Fylkesmannen i Buskerud ønsker at det settes i gang tiltak for å redusere abborbestanden. 
Arne Hedemann gjør oppmerksom på at tiltakshaver, ifølge konsesjonen, er pålagt å sette ut 
150 000 ørretyngel hvert år i vassdraget. Ifølge Hedemann ble utsettingene stoppet da det var nok 
fisk i vassdraget. Han ønsker av den grunn at pengene som ble benyttet til fiskeutsettinger nå skal 
gå til andre naturfremmende tiltak i området.  

FBR gjør oppmerksom på at det i dag settes ut 10 000 toårig ørret av Åbjørastammen, dette har 
ført til at abborbestanden gradvis har sunket mens ørretbestanden har økt. Undersøkelser viser at 
det fortsatt er betydelig naturlig rekruttering av ørret av god kvalitet i vassdraget. 

I forbindelse med revisjonen av vilkår vil det bli satt vilkår lik gjeldende standard 
naturforvaltningsvilkår. Vilkårene vil gi miljøforvaltningen hjemmel til å kunne pålegge 
miljøundersøkelser, fiskeutsetting osv. Et eventuelt pålegg vil først kunne gis etter en konkret 
kost/nytte vurdering av hjemmelshaver. NVE er av den oppfatning at naturfremmende tiltak vil 
bli ivaretatt gjennom å endre de gamle vilkårene til moderne naturforvaltningsvilkår. 

NVE er ansvarlig myndighet for oppfølging av de reviderte vilkårene. Dette gjelder med unntak 
av vilkår om naturforvaltning, hvor ansvaret for oppfølging ligger under Fylkesmannen, eller 
Miljødirektoratet når det gjelder anadrom fisk. Flere av vilkårene gir hjemmel til å kunne pålegge 
avbøtende tiltak og undersøkelser etter behov.  

Som hovedregel ligger myndigheten til å gi pålegg om tiltak som endrer vannføring, vannstand 
og fysiske forhold i elver og innsjøer/magasiner til NVE. Det samme gjelder hydrologiske pålegg 
der vannføringsmålinger er sentralt.  

Fylkesmannen/Miljødirektoratet har myndighet til å pålegge nødvendige undersøkelser 
knyttet til ferskvannsbiologi, plante- og dyreliv og friluftsliv. Det gjelder også kompenserende tiltak 
som utlegging av gytegrus, fiskeutsetting og andre tiltak som ikke påvirker de hydrologiske eller 
fysiske forholdene.  

Pålegg om tiltak eller undersøkelser må være knyttet til skader som er forårsaket av 
kraftutbyggingen. Kostnadene for gjennomføring må være rimelige i forhold til skadeomfang og 
nyttevirkning.  

I en del tilfeller kan formålet med tiltak være sammensatt. Dersom det er uklart hvem som har 
ansvar for å gi pålegg, må dette avklares mellom de respektive myndigheter. Det vil likevel være 
naturlig å samarbeide om utformingen av tiltak som krever samordning eller når det er behov for 
utvidet kompetanse. 

 
Erosjon 

Kravstillerne mener at det av hensyn til erosjon må settes restriksjoner, som datofesting av 
fyllingstidspunkter og grenser for vannstandsvariasjoner, for reguleringen i Tisleifjorden og 
Flyvatn. I tillegg bør det framskaffes kjøredata for Åbjøra kraftverk før og etter 1991 samt etablere 
terskel i Ølsjøen. 

FBR påpeker at erosjon forekommer fra tid til annen, men at dette er en naturlig prosess som 
forekommer i alle vassdrag. I Ølsjøen/Bløytjern vil erosjon forekomme, som følge av 
lastvariasjoner i Åbjøra kraftverk. I ovenforliggende magasiner kan erosjonen skyldes utvasking, 
som følge av bølgeslag og elver/bekker som graver på lav vannstand. FBR viser til at det er gjort 
noen tiltak i enkelte deler av vassdraget for å bedre på problemet. FBR mener at det i 
Åbjøravassdraget, ikke er erosjonsproblemer av nevneverdig betydning utover det en kan forvente 
å finne i et regulert vann. FBR mener at det generelt er få erosjonsskader som følge av 
reguleringene. 

Også i noen av høringsuttalelsene påpekes det at enkelte deler av vassdraget har fått påført 
erosjonsskader som følge av reguleringene. Dette gjelder bl.a. erosjonsskader på ei halvøy der 
Tisleia renner inn i Tisleifjorden og rundt noen øyer i Tisleifjorden pga. bølgeutvasking ved lav 
vannstand. Det er rettet et ønske om at disse områdene må plastres med stein.  

FBR påpeker at flere av de erosjonsskadene som er tatt opp i høringsrunden er privatrettslige 
forhold som allerede er gjort opp i forbindelse med skjønn. 

Med bakgrunn i den informasjon NVE har i dag, om omfanget av erosjonsproblemene i 
Åbjøravassdraget, anbefaler ikke NVE at det utarbeides noen omfattende erosjonssikringsplan. 
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Enkelte deler av vassdraget er noe mer utsatt enn andre. NVE vil derfor oppfordre konsesjonæren 
til dialog med berørte parter der det kan være nødvendig å gjøre tiltak mot erosjon. Foreslåtte 
konsesjonsvilkår (post 12) vil gi nødvendig hjemmel til å pålegge tiltak dersom NVE skulle finne 
det nødvendig på et senere tidspunkt. 

 
Isforhold 

Kravstillerne mener at usikker is må merkes og samtidig påpekes det at skyting/sprengning i 
forbindelse med isgang i Tisleia ned til Bløytjern vil kunne ha negativ virkning på fisk og bunndyr. 
Ifølge kommunene er det også et problem med økt frostrøyk etter reguleringen.  

I revisjonsdokumentet blir isforholdene i Åbjøravassdraget beskrevet. Tisleidalen kan bli svært 
kald vinterstid med temperaturer ned mot 40 minusgrader. Mellom Tisleifjorden og Ølsjøen 
renner elva relativt flat noe som fører til at det lett dannes sarr, bunnis og isdemmer i 
kuldeperioder. Når isdemmene brister fører dette til isgang, dette forekom også før reguleringen 
av Åbjøravassdraget. Fra 50-tallet iverksatte FBR sprengning av is for å unngå isgang. I perioden 
desember–februar gikk det med betydelige ressurser og sprengstoff til slik sprengning. I dag er 
denne virksomheten sterkt redusert av hensyn til bemanning, HMS og vannlevende organismer. 
Dette var 20–30 år gamle aktiviteter og FBR påpeker at de ikke ønsker å gjenoppta en slik praksis. 
I dag sprenges det bare ved noen få lokaliteter for å avhjelpe høy vannstand lokalt ved 
campingplassen som ligger ved elva. Under kuldeperioder søker FBR å holde vannføringen i 
Tisleia mest mulig stabil for å unngå oppstuving og isgang. En økt stabil minstevannføring 
vinterstid vil kunne slå positiv ut for dette fagtemaet. 

Når det gjelder merking av usikker is i reguleringsmagasinene, påpeker FBR at dette blir 
ivaretatt gjennom gjeldende regelverk. 

FBR mener at frostrøyk er et meget begrenset problem som er svært vanskelig å sette inn tiltak 
mot. Det påpekes at slipp av minstevannføring fra Bløyttjern vil kunne føre til nye frostrøyk-
problemer. 

Disse problemstillingene er ikke nevnt i særlig grad under høringsrunden.  
Når det gjelder merking av usikker is, mener NVE at dette blir ivaretatt gjennom gjeldende 

regelverk og NVEs tilsyn ved oppfølging av reguleringskonsesjoner. 
Isgang virker ikke å være i særlig konflikt med allmennheten, slik forholdene har blitt håndtert 

de siste årene. Jevn vanntilførsel i Tisleia i kuldeperioder virker å være et viktig tiltak for å unngå 
isgang. For NVE kan det virke som om dette er håndtert på en god måte under dagens forhold. Vi 
kan heller ikke se at dette problemet er så konfliktfylt at det må tas inn i manøvreringsreglementet.  

Frostrøyk forekommer i kaldt vær der vann er åpent og forekommer i de fleste vassdrag 
uavhengig om vassdrag er regulert eller ikke. NVE er gjennom revisjonsprosessen ikke blitt kjent 
med områder der frostrøyk kommer i konflikt med allmennheten. NVE kan derfor ikke se at det 
på nåværende tidspunkt kan stilles krav om tiltak som ev. kan redusere frostrøyk. NVE er derimot 
enig med FBR om at slipp av minstevannføring i Åbjøra vil kunne føre til frostrøyk på steder det i 
dag ikke forekommer. 

 
Forholdet til vannforskriften 

Kravene er ikke begrunnet med vannforskriften, men forholdene til vannforskriften har kommet 
inn som et viktig tema senere i prosessen. Vannforskriften vil være naturlig å kommentere i en 
revisjon.  

I Klima- og miljødepartementets godkjenning av regionalplan for vannforvaltning i vannregion 
Vest-Viken for planperiode 2016–2021 er det registrert to prioriterte vannforekomster som kan 
medføre krafttap med miljømål 2021. Den ene vannforekomsten ligger i Tisleia mellom 
Tisleifjorden og Vadset, mens den andre ligger i Nedre del av Tisleia. For Tisleia vil det være 
naturlig å sette krav om slipp av minstevannføring for å forbedre dagens økologiske potensial. 
Dersom det slippes vann fra dam i Tisleifjorden vil begge vannforekomstene forbedre sitt 
økologiske potensial. I tillegg er det registrert en vannforekomst med miljømål 2027, det er elva 
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Nøra som renner mellom Storevatnet og Tisleifjorden. For Nøra vil etablering av minstevann-
føringsslipp derimot være svært krevende, da det kan føre til betydelige ressursbruk ev. store 
inngrep. Se vurdering av minstevannføringsslipp i denne innstillingen.  

 
Kulturminner 

Et av kravene som er stilt av kommunene er krav om arkeologiske undersøkelser. Dette er også 
tatt opp i høringsrunden. Buskerud og Oppland fylkeskommuner påpeker at det ikke er 
gjennomført større arkeologiske registreringer i forbindelse med de opprinnelige konsesjonene. 
De mener derfor at det ikke er tilfredsstillende kunnskap om de kulturhistoriske forholdene rundt 
reguleringsmagasinene og at arkeologiske undersøkelser vil gi et svært viktig referansemateriale 
for resten av Hallingdalsregionen. Fylkeskommunene er bekymret for at vedvarende erosjon og 
nedbryting av bølger, og slitasje fra is i reguleringssonen vil føre til at en på sikt mister muligheten 
til å oppdage viktig kunnskap. 

NVE vil vise til at det i en revidert konsesjon vil fastsettes standardvilkår om automatisk fredete 
kulturminner herunder krav om innbetaling av engangsbeløp til kulturminnevern i vassdrag 
(sektoravgift). NVE mener at moderne standardvilkår vil ivareta fylkeskommunens mulighet til å 
sette i gang registreringer av kulturminner rundt og i reguleringsmagasinene. 

 
Andre forhold 

Kommunene krever også at det etableres utsettingsplasser for småbåter i Ølsjøen/Bløytjern; 
Tisleifjorden, Flyvatn og Helin. I mange magasiner har regulanten lagt til rette for tilkomst med 
båt for allmennheten ved ulike vannstander. NVE påpekte under befaring at dersom det skal settes 
krav om tilrettelegging av utsettingsplasser er dette for å gi allmennheten lettere tilgang. Gjennom 
høring og NVEs befaring virket det ikke som om det er et ønske å lette tilgangen med båt for 
allmennheten uten at det blir kontrollert av rettighetshaverne til fisket. NVE vil påpeke at dersom 
en skal tilrettelegge for en enkelt gruppe vil dette være av privatrettslig karakter og må løses 
partene seg imellom.  

Kommunene ber om at bestemmelsen om fløtning videreføres. Ifølge FBR opphørte fløtning i 
Begnavassdraget i 1970. I dag er det andre muligheter til å frakte tømmer og behovet for fløtning 
er borte. Dette er et vilkår som NVE vanligvis foreslår at tas ut ved modernisering av vilkår 
gjennom vilkårsrevisjon. NVE kan heller ikke i denne saken se behovet for å videreføre 
bestemmelsen om fløtning.  

 
Privatrettslige forhold 

Golsfjellet Utmarkslag drifter Løypenettet på Golsfjellet. Utmarkslaget planlegger å anlegge 
kunstsnøanlegg i området. Utmarkslaget er klar over at dette er en privatrettslig sak, men påpeker 
at konsesjonen må være utformet slik at FBR ikke kan hindre et slikt uttak. NVE vil påpeke at 
rettighetene til et slikt uttak vil være av privatrettslig karakter og må ordnes partene imellom. NVE 
vil likevel gjøre oppmerksom på vannressurslovens § 8: 

 
«ingen må iverksette vassdragstiltak som kan være til nevneverdig skade eller ulempe for noen 
allmenne interesser i vassdraget eller sjøen, uten at det skjer i medhold av reglene i § 12 eller §	15, 
eller med konsesjon fra vassdragsmyndigheten. Vassdragsmyndigheten kan i forskrift eller i det 
enkelte tilfelle fastsette at tiltak utenfor vassdraget som kan ha påtakelige virkninger for et 
vassdrag, må ha konsesjon. I så fall gjelder også lovens øvrige regler om vassdragstiltak unntatt 
adgangen etter § 18 til å begjære forhåndsavgjørelse av om tiltaket er konsesjonspliktig. Dersom et 
vassdragstiltak som går inn under første ledd må iverksettes straks for å hindre vesentlig skade, 
skal det gis melding til vassdragsmyndigheten så snart som mulig. Vassdragsmyndigheten kan om 
nødvendig gi pålegg om utførelsen og om retting.»  

 
Dersom utmarkslaget skal etablere et nytt vannuttak vil det være omfattet av vannressursloven. 

De aller fleste vannuttak vil kunne føre til visse konsekvenser for et vassdrag og må få vannuttaket 
vurdert av NVE etter vannressurslovens § 8. 



44 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 1 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

NVE vil også vise til vårt vedtak av 25.1.2010 om revisjon der vi viser til at krav knyttet til 
glattkjøringsbane på Tisleia og forholdet til tamreindrift er av privatrettslig karakter og vil ikke tas 
hensyn til i en revisjon. 
 
NVEs konklusjon 
NVE anbefaler at det innføres nye og moderne standard konsesjonsvilkår for reguleringen av 
Åbjøravassdraget. Vilkårene vil gi myndighetene hjemmel til å pålegge relevante avbøtende tiltak. 
NVE vil anbefale slipp av minstevannføring i Buaråni på 0,1 m3/s hele året, i Flya på 2,0 m3/s i 
perioden 1.7–1.11 og 1,0 m3/s resten av året og i Tisleia 3,0 m3/s i perioden 1.7–1.11 og 2,0 m3/s 
resten av året. 

NVE vil ikke anbefale å endre fyllingsbestemmelser for reguleringsmagasinene i vassdraget, eller 
slipp av minstevannføring i Åbjøra og Nøra. Når det gjelder fiskebiologiske tiltak og forebygging av 
videre erosjon så er det bestemmelser om dette i de foreslåtte nye vilkårene.  
 
Merknader til nye konsesjonsvilkår 

Generelt 

Gjeldende konsesjonsvilkår ble gitt ved kgl.res. av 21.1.1949, 3.6.1949, 15.2.1957 og 21.8.1959. NVE 
foreslår at vilkårene samles i to vilkårssett og generelt oppdateres i tråd med standardvilkår og 
med lov om endring i konsesjonslovgivningen for vannkraft (LOV 2017-06-21-101). Dette betyr at 
ordlyden i mange av vilkårene endres og suppleres, men også innføring av enkelte nye vilkår, og 
fjerning av uaktuelle eller overflødige vilkår.  

Vilkårsposter fra de gamle vilkårene som foreslås fjernet i sin helhet er post 2 om hjemfall da 
konsesjonen er gitt på ubegrenset tid. Videre foreslås postene 6 til 11 og post 13 fjernet i kgl.res. 
av 21.1.1949, 3.6.1949 og 15.2.1957 da disse postene angikk bruk av norske funksjonærer og 
arbeidere til anlegg og drift, om bruk av norske varer ved bygging og drift, om at forsikring skal 
tegnes i norsk selskap, om arbeidernes lønn mv., om legehjelp for arbeiderne, om arbeidernes 
husrom, om erstatning til vedkommende fattigkommune. Postene 6 til 11 og 13 anses uaktuelle og 
er ikke del av moderne standardvilkår. For kgl.res. av 21.8.1959 gjelder dette postene 6, 7, 9, 10 og 
11. Videre foreslås å fjerne post 14 i kgl.res. av 21.1.1949 og 15.2.1957 som angår næringsfond da 
fondet skulle betales til kommunene innen reguleringene ble tatt i bruk. 

I tillegg foreslås å fjerne post om å avgi vann til fløtning. For kgl.res. av 21.1.1949 og 15.2.1957 
gjelder dette post 24, for kgl.res. av 3.6.1949 gjelder dette post 22, og for kgl.res. av 21.8.1959 
post 20. 

 
Post 1 Konsesjonstid og revisjon  
(tidligere post 1) 

Bestemmelse om vilkårsrevisjon står ikke i någjeldende vilkår, og NVE foreslår at dette settes inn. 
Vi foreslår å fjerne bestemmelse om begrenset konsesjonstid angående eierskap til de utbygde 
fallene for andre enn staten eller norske kommuner, da det pr. i dag ikke er noen slike eiere. Videre 
vil dette reguleres i ervervskonsesjonen som slike eventuelle eiere må søke om. Bestemmelsen 
anses dermed å være overflødig. Nevnte endringer er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 2 Konsesjonsavgifter  
(tidligere post 3) 

Økonomiske vilkår omfattes normalt ikke av en vilkårsrevisjon, og konsesjonsavgiftene foreslås 
videreført med kr 0,50 pr. nat.hk. til staten og kr 3,00 pr. nat.hk. til kommunen, i tråd med vilkårene 
vedtatt ved kgl.res. 25.01.1957. Satsene er for tiden på henholdsvis kr 9,30 til stat (pr. 01.01.2013) 
og kr 57,02 til kommunen (pr. 01.01.2014). Oppjustering av årlige konsesjonsavgifter skjer etter 
de til enhver tid gjeldende regler. 

Bestemmelsene om tvangsinndrivelse og forsinkelsesrente foreslås endret i tråd med moderne 
standardvilkår. Videre foreslås å ta med bestemmelse om at avgiftene avsettes til et kommunalt 
fond, også i tråd med moderne standardvilkår. 
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Post 3 Konsesjonskraft  
(tidligere post 22 i kgl.res. av 21.1.1949 og 15.2.1957, post 20 i kgl.res. av 3.6.1949, og post 18 i 
kgl.res. av 21.8.1959) 

Teksten i tidligere post foreslås oppdatert i tråd med moderne standardvilkår.  
NVE foreslår å beholde bestemmelsen om at berørte kommuner 30 år etter at opprinnelig 

konsesjon ble gitt, og etter Kongens beslutning, kan få ytterligere konsesjonskraft til dekning av 
kommunenes behov. For kgl.res. av 21.1.1949 og 15.2.1957, post 20 i kgl.res. av 3.6.1949 forslår vi 
å beholde bestemmelsen om at kraften leveres etter en maksimalpris beregnet til å dekke 
produksjonsomkostningene.  

Kgl.res. av 21.8.1959 er gitt etter 1959. Her vil Olje- og energidepartementets beregnede 
kraftpris gjelde. 

NVE vil i tillegg foreslå å beholde bestemmelsen om at oppsagt kraft ikke senere kan forlanges 
avgitt.  

Endelig foreslås å beholde bestemmelsen om at staten kan kreve tildelt inntil 5 % av kraften, 
som er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 4 Kontroll med betaling av avgift mv.  
(tidligere post 4) 

Posten er i hovedinnhold beholdt, men har fått mer moderne språk. 
 

Post 5 Byggefrister mv.  
(tidligere post 5) 

Det foreslås at fristen for oppstart av byggearbeid utvides fra 2 til 5 år, og at fristen for fullføring 
etter søknad kan utvides med ytterligere 5 år. Endringene er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 6 Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift mv.  
(tidligere post 25 i kgl.res av 21.1.1949 og kgl.res. av 15.2.1957, post 23 i kgl.res. av 3.6.1949, og 
post 21 i kgl.res. av 21.8.1959) 

Posten er i hovedinnhold beholdt, men har fått mer moderne språk. Begrensningen i 
konsesjonærens plikt knyttet til vanskeligheter og utgifter foreslås fjernet fra bestemmelsen, i tråd 
med moderne standardvilkår. 

I de konsesjonene dette gjelder foreslås bestemmelsen om varsling av Landsforeningen for 
naturfredning ved ødeleggelser av dyre- og plantearter, naturforekomster og steder med 
vitenskapelig eller historisk betydning fjernet da bestemmelsen ikke lenger anses aktuell. 

 
Post 7 Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.  
(tidligere post 17 og post 25 i kgl.res. av 21.1.1949 og kgl.res. av 15.2.1957, post 15 og 23 i kgl.res. 
av 3.6.1949, og post 14 og 21 i kgl.res. av 21.8.1959) 

Myndighet for godkjennelse av planer og tilsyn foreslås lagt til NVE, istedenfor til «vedkommende 
departement». Dette er i tråd med moderne standardvilkår.  

Det foreslås videre inntatt bestemmelser om kommunens uttalerett angående anleggsveier, 
massetak og overskuddsmasser, om plikt for konsesjonær til å skaffe seg varig råderett over tipper 
og andre områder, om konsesjonærens plikt til opprydding, om at hjelpeanlegg kan pålegges 
planlagt slik at de senere blir til nytte for allmennheten, og at NVE kan gi pålegg om nærmere 
gjennomføring etter denne posten. Dette er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 8 Naturforvaltning  
(tidligere post 15 i kgl.res. av 21.1.1949 og kgl.res. av 15.2.1957, post 14 i kgl.res. av 3.6.1949, og 
post 13 i kgl.res. av 21.8.1959) 

Det foreslås innført moderne standardvilkår om naturforvaltning, med bestemmelser om at 
Miljødirektoratet kan pålegge konsesjonæren å gjennomføre tiltak av hensyn til fisk, plante- og 
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dyreliv, og pålegge konsesjonæren å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser, til å dekke 
utgifter til ekstra oppsyn i anleggstiden, og til å dekke utgifter til kontroll og tilsyn etter denne 
posten.  

Tidligere aktive pålegg/bestemmelser etter gamle vilkår (post 15,14 og 13) gjelder fortsatt selv 
om de etter moderne standardvilkår er spesifisert. Nytt vilkår gir imidlertid hjemmel til å endre/ 
fjerne gjeldende pålegg, eller gi nye der man mener det er nødvendig. 

Det foreslås inntatt egen bestemmelse om å ta vare på og gjøre kompenserende tiltak for 
friluftsliv. Bestemmelsen er ny og i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 9 Automatisk fredete kulturminner 

Det foreslås inntatt bestemmelser om automatisk fredete kulturminner, og herunder krav om 
innbetaling av engangsbeløp til kulturminnevern i vassdrag (sektoravgift). Det vises til 
«Retningslinjer for bruk av sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag» fastsatt av Miljøvern-
departementet 08.06.2010. Opprinnelig reguleringskonsesjoner er tidsubegrenset, er uten vilkår 
om kulturminner og ble gitt før 1960, og faller slik sett inn under retningslinjene, jf. punkt 2 i 
retningslinjene. 

NVE vil beregne den endelige avgiften når vilkårene er revidert. 
 

Post 10 Forurensning mv.  

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår.  
 

Post 11 Veier, ferdsel mv.  
(tidligere post 12 i kgl.res. av 21.1.1949, kgl.res. av 15.2.1957, kgl.res. av 3.6.1949, og post 11 i 
kgl.res. av 21.8.1959) 

Posten videreføres i hovedtrekk, men med et mer moderne språk.  
Tidligere henvisning til «bygdefolkets interesser» og at ev. tvist kan avgjøres i forbindelse med 

skjønn etter vassdragsreguleringsloven anses som overflødig, og det vises til nevnte lovs § 30. 
Dette er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 12 Terskler mv. 

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår. 
 

Post 13 Rydding av reguleringssonen  
(tidligere post 16 i kgl.res av 21.1.1949 og kgl. res. av 15.2.1957) 

Vi foreslår at bestemmelsen blir supplert og konkretisert, og at NVE gis myndighet til å gi pålegg 
etter bestemmelsen, alt i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 14 Manøvreringsreglement mv.  
(tidligere post 19 i kgl.res. av 21.1.1949 og kgl.res. av 15.2.1957, post 17 i kgl.res. av 3.6.1949, og 
post 15 i kgl.res. av 21.8.1959) 

Tidligere bestemmelse om at manøvreringen skal forestås av en norsk statsborger foreslås fjernet 
da den ikke lenger anses aktuell. Bestemmelsen om tvangsmulkt ved brudd på reglementet 
foreslås fjernet da slike reaksjonsbestemmelser samles i de nye vilkårenes post 19, se 
kommentarer til denne posten nedenfor. Endringene er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 15 Hydrologiske observasjoner, kart mv.  
(tidligere post 20 i kgl.res. av 21.1.1949 og kgl.res. av 15.2.1957, post 18 i kgl.res. av 3.6.1949, og 
post 16 i kgl.res. av 21.8.1959) 

Posten samsvarer i hovedsak med tidligere bestemmelse. Men det foreslås at «anleggets eier» 
erstattes med «konsesjonæren» og at «departementet» erstattes med «NVE» i tråd med moderne 
standardvilkår. Videre foreslås at bestemmelser om merking av reguleringshøyder tas inn i ny post 14. 
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Vedrørende tidligere bestemmelsen i tidligere om merking av reguleringsgrenser se post 16 
nedenfor. 

Tidligere bestemmelse om at kopier av konsesjonærens kart over anleggene skal tilstilles 
Norges Geografiske Oppmåling foreslås fjernet. 

 
Post 16 Registrering av minstevannføring, krav om skilting og merking 

Tidligere post 20 i kgl.res. av 21.1.1949 og kgl.res. av 15.2.1957, post 18 i kgl.res. av 3.6.1949, og 
post 16 i kgl.res. av 21.8.1959 har bestemmelse om merking av oppdemmingshøyder og tapnings-
grenser (HRV og LRV), og samme bestemmelse står i tidligere manøvreringsreglement. Dette 
foreslås strøket i vilkårene og står kun i forslag til revidert reglement, i tråd med dagens 
standardvilkår. 

I ny post 15 foreslås inntatt bestemmelser om registrering av minstevannføring, skilting og 
merking mer generelt, i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 17 Etterundersøkelser 

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår.  
 

Post 18 Militære foranstaltninger  
(tidligere post 18 i kgl.res. av 21.1.1949 og kgl.res. av 15.2.1957, post 16 og i kgl.res. av 3.6.1949) 

Posten samsvarer i hovedsak med tidligere post 18 og 16. Men det foreslås at «konsesjonæren» 
settes inn istedenfor «anleggets eier», og at «reguleringsanleggene» settes inn istedenfor 
«damanlegget», i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 19 Luftovermetning 

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår. 
 

Post 20 Kontroll med overholdelsen av vilkårene  
(tidligere post 19 og 26 i kgl.res. av 21.1.1949 og kgl.res. av 15.2.1957, post 17 og 24 i kgl.res. av 
3.6.1949, og post 15 og 23 i kgl.res. av 21.8.1959) 

Det foreslås inntatt bestemmelser om mulighet for tilbaketrekning av konsesjon i tilfelle gjentatte 
eller fortsatte overtredelser av enkelte vilkårsposter, at NVE kan pålegge tvangsmulkt i tilfelle 
overtredelse av bestemmelser fastsatt i eller i medhold av lov eller i konsesjonsvilkår, eller at det 
kan ilegges overtredelsesgebyr, bøter eller fengselsstraff etter vassdragsreguleringsloven §§ 24 
og 25. Dette er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 21 Tinglysing  
(tidligere post 27 i kgl.res. av 21.1.1949 og kgl.res. av 15.2.1957, post 25 i kgl.res. av 3.6.1949, og 
post 23 i kgl.res. av 21.8.1959) 

Posten foreslås i hovedsak videreført, men med en mer moderne språkdrakt. Bl.a. foreslås at 
«tinglag» erstattes av «rettskretser» og at «vedkommende regjeringsdepartement» erstattes av 
«Olje- og energidepartementet». Dette er i tråd med moderne standardvilkår. 
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Endringer i vilkår 
 

Nye vilkår (Poster 1–21) Kgl.res. 
21.1.1949 
Kgl.res. 

15.2.1957 

Kgl.res. 
3.6.1949 

Kgl.res. 
21.8.1959 

1.   Konsesjonstid og Revisjon 1 1 1 
2.   Konsesjonsavgifter 3 3 3 
3.   Konsesjonskraft 22 20 18 
4.   Kontroll med betaling av avgift mv. 4 4 4 
5.   Byggefrister 5 5 5 
6.   Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift 25 23 21 
7.   Godkjenning av planer 17 og 25 15 og 23 14 og 21 
8.   Naturforvaltning 15 14 13 
9.   Automatisk fredete kulturminner ny ny ny 
10. Forurensning ny ny ny 
11. Veier, ferdsel mv. 12 12 11 
12. Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjons- 
      sikring 

ny ny ny 

13. Rydding av reguleringssonen ny 12 11 
14. Manøvreringsreglement 19 17 15 
15. Hydrologiske observasjoner 20 18 16 
16. Registreringer og skilting 20 18 16 
17. Etterundersøkelser ny ny ny 
18. Militære foranstaltninger 18 16 ny 
19. Luftovermetning ny ny ny 
20. Kontroll og sanksjoner 19 17 15 
21. Tinglysning 27 25 23 

 
 

Merknader til nytt manøvreringsreglement 
Foreslåtte reglementet får generelt en mer moderne språkdrakt. Videre foreslås å fjerne tidligere 
post 5 om at manøvreringen foretas av en norsk statsborger. 
 
Post 1 

NVE anbefaler at høydegrunnlaget blir konvertert til NN2000. NVE har vært i kontakt med 
regulant med tanke på dette temaet og vil be om at høydegrunnlaget oppdateres.  
 
Post 2 

Det anbefales at det settes vilkår om slipp av minstevannføring i Buaråni på 0,1 m3/s hele året, i 
Flya på 2,0 m3/s i perioden 1.7–1.11  og  1,0 m3/s resten av året og i Tisleia 3,0 m3/s i perioden 
1.7–1.11 og 2,0 m3/s resten av året. 

NVE anbefaler å videreføre bestemmelser om oppfylling av Flyvatn samt å videreføre at 
tappeluker ved Storevatn stenges ved vårflommens inntreden og holdes stengt inntil lavvanns-
periodens begynnelse. 

NVE anbefaler å stryke bestemmelse om slipping av vann av hensyn til fløtning, da 
bestemmelsen anses uaktuell. 
 
Post 3 (Tidligere post 3 og 4) 

Tidligere poster 3 og 4 anbefales samlet i en post, noe som er i tråd med moderne reglementer. 
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Post 4 (tidligere post 6)  

Postene videreføres i hovedtrekk som tidligere. 
 
Øvrige merknader 

Privatrettslige spørsmål 

Privatrettslige spørsmål som angår de enkelte eiendommer eller rettigheter som ble berørt av 
reguleringen, ble løst ved tidligere inngåtte minnelige avtaler og offentlig skjønn. Eventuelle 
ytterligere spørsmål av privatrettslig art må løses direkte mellom konsesjonæren og de respektive 
grunneierne, via minnelige avtaler eller rettslig prosess." 

 
 
III. Høringsuttalelser til NVEs innstilling og regulantens merknader  

I e-post datert 2. juli 2019 fra Grunke sameie heter det: 
 

"Grunke Sameie vil under henvisning til innstilling fra NVE av 19. desember 2018, presisere at 
Flyvatn er blitt fylt opp til HRV ca. 1. juni hvert år. Denne praksisen har vart i over 60 år. 

Flyvatn er et grunt vann og store deler av vannet vil være tørrlagt inntil oppfylling har funnet 
sted. Flyvatn er i dag et godt fiskevann. Dersom kravet om at Tisleifjorden skal prioriteres tas til 
følge, vil dette kunne påvirke ørretbestanden i Flyvatn negativt. 

Allmennheten og hytteeiere vil heller ikke kunne bruke Flyvatn til fiske og rekreasjon 
mens oppfylling av Tisleifjorden finner sted. 

Vi ber derfor at det ikke blir gjort noen endringer i den oppfyllingspraksisen som har blitt 
praktisert for Flyvatn i over 60 år. Grunke Sameie ber om at oppfylling av Tisleifjorden ikke gis 
prioritet foran oppfylling av Flyvatn. Grunke Sameie støtter kravet fra Vestre Slidre kommune."  

 
I e-post datert 27. august 2019 fra Golsfjellet Fisk SA heter det: 
 

"Viser til hyggelig felles befaring 5. juni 2019 angående revisjon av konsesjonsvilkår.  
Under møtet på Åbjøra kraftstasjon i forkant av befaringen, kom det frem at regulanten ønsker 

å endre kjøremønsteret for Tisleifjorden, slik at de i fremtiden skal holde vannstanden i fjorden 
tilnærmet permanent på HRV minus en meter. Dette ble begrunnet med at de vil benytte 
Tisleifjorden, og den alene som flomdempende magasin. Dette er svært uheldig for bruken av 
Tisleifjorden, for Golsfjellet generelt og for fisken og næringsdyrene i fjorden. 

Gol kommune har cirka 2800 hytter inklusive stølsbuer. Flere av disse ligger i direkte 
tilknytning til Tisleifjorden, og ett stort antall hytter har utsikt ned mot fjorden og bruker den aktivt 
til rekreasjon i form av bading og/eller fisking. I tillegg kommer flere hoteller og fjellstuer. I Ulnes 
(Valdres) og Lykkja (Hemsedal) er det også svært mange hytter som direkte eller indirekte blir 
berørt av lav vannstand. Disse kommer altså i tillegg.  

Av vannene som er berørt av reguleringen, er det Tisleifjorden som uten tvil har flest 
eiendommer og følgelig brukere i området rundt. Tisleifjorden er også godt kjent i fiskemiljøet, og 
er utvilsomt det vannet som trekker flest kjøpere av vårt fiskekort.  

Vi mener at byrden med flomdemping må fordeles noe på de andre vannene, slik at regulanten 
ikke behøver å holde Tisleifjorden alene, en hel meter under HRV. Det bør ikke være noe større 
problem for f.eks. Flyvatn å dele på denne byrden ved at man f.eks. kunne holde 30–50 cm under 
HRV også her. Det samme for Storevatn og Helin, men vi har forstått at det kan være noe mindre 
nytte (volum-messig), samt tekniske forhold som gjør disse vannene noe mindre aktuelle – men, 
fortsatt burde det kunne vurderes om man kan fordele byrden også her.  

Se vedlagte oversikt over vannstander, som viser at Flyvann har blitt holdt over HRV – altså 
overfylt i hele sommer. 
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Tisleifjorden har hovedsakelig blitt holdt en meter eller mer under HRV. Dette har medført at 
flere brygger og båtdrag har blitt liggende inne på land, og dermed gjort bruk av båt enda 
vanskeligere. Tilgjengeligheten for fiske i fra båt har følgelig blitt redusert.  

Gruntvannsområder rammes, og det blir ytterligere redusert biologisk produksjon av nærings-
dyr i strandsonene. Det har også betydning for det estetiske, når man får store tørrlagte og steinete 
strandsoner.  

Dersom vi ikke skulle få medhold i at fjorden bør holdes høyere enn HRV minus 1 meter, og 
fjorden hovedsakelig skal holdes på dette nivået i fremtiden, bør det vurderes å tilrettelegge for en 
revegetasjon av strandsonen som blir tørrlagt. Vegetasjon ned mot vannlinjen vil også være positivt 
for fisken som vil kunne beite av insektlivet langs vannkanten. 

Til sist nevnes også at ved en såpass inngripende endring i reglementet, burde det pålegges 
plikt til regulanten å erstatte ytterligere skadevirkninger som kommer som følge av endringen 
ovenfor oss som blir berørt. 

 Ved en ev. fordeling av byrden med flomdemping ser vi imidlertid ikke grunn til å ta med 
punktet over. 

 Vi viser ellers til vår tidligere innsendte merknad datert 3/7 2016 (Sendt NVE 5/7 2016), og 
tidligere innsendte merknader fra Gol Utmarkslag og Gol kommune, som tar opp de samme 
problemene (også vedlagt)." 

  
 
IV. Departementets bemerkninger 

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 
Revisjonen gjelder gitte reguleringskonsesjoner i Åbjøravassdraget. Etter krav fra Gol, Vestre Slidre, 
Vang, Hemsedal og Nord-Aurdal kommuner, åpnet NVE i januar 2010 revisjon av konsesjonsvilkår for 
reguleringen av vassdraget. Det er gitt fire reguleringstillatelser;  
 
 regulering av Åbjøravassdraget gitt ved kgl.res. 21.1.1949,  
 regulering av Helin gitt ved kgl.res. 3.6.1949,  
 regulering av Flyvatn gitt ved kgl.res. 15.2.1957 og  
 ytterligere regulering av Tisleifjorden gitt ved kgl.res. 21.8.1959. 

 
Åbjøravassdraget er om lag 60 km langt og er et sidevassdrag i Begnavassdraget. Nesten hele 

vassdraget ligger høyere enn 800 moh. og har et samlet nedbørfelt på 837,4 km2. Vassdraget er kun 
utbygd med ett kraftverk, Åbjøra kraftverk, men har fem reguleringsmagasin; Helin, Flyvatn, 
Storevatn, Tisleifjorden og Ølsjøen/Bløytjern. Tisleifjord kraftverk er imidlertid bygget inn i 
damkonstruksjonen for den regulerte Tisleifjorden. Kraftverket utnytter et fall på 10 meter og 
produserer kun når det tappes vann for bruk i Åbjøra kraftverk. I tillegg er fem elvestrekninger 
omfattet av revisjonen; Buaråni, Flya, Nøra, Tisleia og Åbjøra. Regulanten (konsesjonæren) er 
Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR). 

Etter en lovendring av vassdragsreguleringsloven i 1992, jf. Ot.prp. nr. 50 (1991–92), ble det 
mulighet for at vilkårene i tidligere gitte tidsubegrensede konsesjoner kunne revideres 50 år etter 
konsesjonstidspunktet. Fra 19. juni 2022 kan alle tidligere gitte konsesjoner kreves revidert. Denne 
revisjonsbestemmelsen følger nå av vassdragsreguleringsloven § 8 tredje ledd.  

En revisjon gir i utgangspunktet adgang til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som er 
oppstått som følge av reguleringen, men eldre vilkår kan også bli modernisert og vilkår som ikke 
lenger er uaktuelle, kan bli slettet. Det er kun konsesjonsvilkårene som kan revideres. Rammene for 
selve konsesjonen, for eksempel reguleringshøyden eller konsesjonsgitte overføringer kan ikke 
endres ved en revisjon. Det vil normalt være 30 år til neste revisjonsmulighet, jf. vassdragsregulerings-
loven § 8 første ledd første punktum. 

Det er knyttet lokale friluftslivsinteresser til alle reguleringsmagasinene, og revisjonskravene går 
i hovedsak på magasinrestriksjoner, minstevannføring og andre tiltak som kan ivareta landskap og 
friluftsliv på en bedre måte enn i dag. Høringsinstansene representerer ulike deler av vassdraget og 
ulike fagområder. Ettersom reguleringen av Åbjøravassdraget berører et relativt stort geografisk 
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område og omfatter flere magasin og elvestrekninger, vil enkelte ønskede endringer gi positive 
effekter i deler av vassdraget, men samtidig kunne virke negativt for andre deler.  

FBR viser til at flere av kravene kan påvirke omfanget av kraftproduksjon, muligheten for 
flomdemping og forsyningssikkerhet. De ulike tiltakene og mulige restriksjonene må derfor vurderes 
ut fra hva som samlet sett antas å kunne gi en positiv effekt for de allmenne interessene uten å gå for 
mye på kostnad av reguleringenes hovedformål, dvs. kraftproduksjon.  

Åbjøra kraftverk er det eneste kraftverket beliggende i vassdraget. Kraftverket eies av Skagerak 
Kraft AS, og utnytter fallet mellom Bløytjern og Aurdalsfjorden (nederste del av vassdraget). 
Kraftstasjonen ligger i fjell og stod ferdig i 1951, men i 2002 ble en ny kraftstasjon tatt i bruk. Den nye 
stasjonen har én francisturbin med en effekt på 94 MW. Årsproduksjonen er om lag 558 GWh. Det er 
imidlertid flere kraftverk beliggende nedstrøms i Begna og Drammenselva som nytter vann fra 
Åbjøravassdraget.  
 
2. NVES INNSTILLING  
NVE sendte innstilling til Olje- og energidepartementet i desember 2018.  

NVE anbefaler at det for konsesjonene fastsettes nye, moderne standardvilkår etter vassdrags-
reguleringsloven som gir ansvarlige myndigheter hjemmel til å pålegge relevante avbøtende tiltak. 
NVE mener det ikke er grunnlag for å pålegge særlige bestemmelser ut over hva som følger av dagens 
reglement om magasinrestriksjoner. NVE anbefaler enkelte økte eller nye minstevannføringsslipp 
utover dagens krav, men foreslår ellers at øvrige miljøkrav kan ivaretas gjennom standardvilkårene. 
Alle konsesjonene er gitt før 1960, og det anbefales derfor vilkår om sektoravgift til kulturminner i 
regulerte vassdrag.  
 
3. GENERELLE AVVEININGER VED REVISJON 
Vannkraften representerer en betydelig miljøpåvirkning i norske vassdrag. Ved eldre utbygginger ble 
natur og miljø ikke vektlagt på samme måte som i dag. Det vil i årene fremover være nødvendig å 
intensivere arbeidet med å revidere miljøvilkår for eksisterende utbygginger for å sikre en helhetlig 
forvaltning av vannkraftressursene. I en revisjonssak skal det foretas en avveining mellom fordeler og 
ulemper ved nye eller endrede vilkår. Et viktig hensyn i avveiningen av nye eller endrede vilkår er i 
hvilken grad disse vilkårene gir muligheter for vesentlige miljøforbedringer. Vurderingen ved revisjon 
er ikke den samme som ved en ny vannkraftkonsesjon. For nye inngrep skal det gjøres en sammen-
ligning av et omsøkt inngrep sett opp mot eksisterende tilstand før inngrepet er foretatt. Det relevante 
sammenligningsgrunnlaget ved en revisjon blir imidlertid et allerede utbygd kraftanlegg sett opp mot 
anlegget med foreslåtte avbøtende tiltak.  

Om slike tiltak er aktuelle i den enkelte revisjonssak vil bero på en vurdering av berørte områders 
verdi og potensiale, de avbøtende tiltakenes virkning på berørt verdi og tiltakenes produksjonstap og 
kostnad. Aktuelle tema for verdivurdering av et berørt område i revisjonssammenheng vil i første 
rekke være friluftsliv og landskapsopplevelse, fisk og fiske og naturmangfold (utvalgte naturtyper og 
prioriterte arter). På den annen side vil et viktig hensyn være i hvilken grad de nye eller endrede vilkår 
vil medføre redusert krafttilgang for samfunnet sett opp mot hensynet til forsyningssikkerhet og 
behovet for fornybar energi, i tillegg til kostnaden ved tiltaket for konsesjonæren. En svekket 
kraftbalanse kan skape behov for annen alternativ produksjon. Et integrert kraftmarked og flere 
utenlandsforbindelser har synliggjort verdien som ligger i vannkraften og dens regulerbarhet. Dette 
har ført til at mange kraftanlegg driftes annerledes enn da konsesjonen ble gitt, for eksempel med 
mer variabel vannføring. Det er i dag også større fokus på klimaendringer og behovet for fornybar 
energi. Revisjon av konsesjonsvilkår vil derfor måtte vurderes i lys av et endret miljø-, klima- og 
energiregime. Miljøforbedringer som kan oppnås gjennom strengere vilkår og mindre fleksibilitet i 
vannkraftkonsesjonene må veies opp mot tapt kraftproduksjon, reguleringsevne og evne til 
flomhåndtering 

I Meld. St. 25 (2015–2016) "Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030" gis det en bred gjennom-
gang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Den legger 
frem energipolitikken mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i 
sammenheng. Behovet og verdien av reguleringsevne og fleksibilitet forventes å øke i årene som 
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kommer, i takt med omstillingen i energisystemet i Norge og i landene rundt oss. Kraftsystemet vil 
bli mer utsatt for større, raskere og mer uforutsigbare svingninger i produksjon, forbruk og i kraftflyt 
mellom Norge og utlandet. En økende andel uregulerbar fornybar kraft i det nordiske markedet og 
nedleggelser av termiske kraftverk gjør at evnen til hurtig regulering av den eksisterende 
produksjonen blir enda viktigere. I dag er det få andre kilder til slik fleksibilitet enn den regulerbare 
vannkraften. 

Forarbeidene til revisjonsbestemmelsen som ble vedtatt ved lovendringen i 1992, jf. Ot.prp. nr. 50 
(1991–92), legger fortsatt gjeldende føringer for hva det er relevant å ta hensyn til ved en revisjon. Av 
forarbeidene fremgår det at pålegg ikke skal medføre vesentlig produksjonstap for konsesjonæren og 
at hensynet til opprettholdelse av kraftproduksjon og reguleringsevne skal veie tungt. Vannkraftverk 
med magasiner og reguleringsevne er viktig for forsyningssikkerheten i Norge da de gir det norske 
kraftsystemet stor fleksibilitet. Denne fleksibiliteten har høy samfunnsøkonomisk verdi. Stor 
variasjon i nedbør og i tilsig gjør magasinkapasiteten verdifull, siden forbruket varierer ulikt med 
tilsiget. Den regulerbare vannkraften kan tilpasses markedets og energisystemets løpende behov over 
år, sesonger, timer og sekunder, i tillegg til at store vannkraftanlegg har en gunstig effekt på 
stabiliteten i kraftsystemet. 

Statnett skal som systemansvarlig etter forskrift om systemansvaret i kraftsystemet § 4 sørge for 
frekvensreguleringen og sikre momentan balanse i kraftsystemet til enhver tid, samt utarbeide og 
distribuere informasjon om forhold i kraftsystemet som er av betydning for kraftmarkedet og om 
forhold som er av betydning for den generelle leveringskvaliteten. Statnett har i brev datert 20. mai 
d.å. kommet med en uttalelse om Åbjørarevisjonen. I uttalelsen heter det bl.a.: 
 

"Vi ser det som viktig å ivareta helheten og unngå isolert behandling av enkeltsaker. Samtidig kan 
summen av flere vilkårsendringer få andre konsekvenser enn hver enkelt sak for seg. Statnett 
ønsker i tillegg å gi innspill på hver enkelt revisjon for kraftverk av spesiell betydning for 
kraftsystemet. Fokus vil være å tydeliggjøre hvilken rolle kraftverkene har i dagens systemdrift og 
hvilke egenskaper som systemansvarlig benytter seg av i form av for eksempel spesialregulering/ 
frekvensregulering. 

Kraftsystemet utsettes kontinuerlig for påvirkninger som kan forstyrre balansen. For å sikre 
den momentane kraftbalansen anskaffer Statnett ulike typer system- og balansetjenester for opp- 
og nedregulering av produksjon og forbruk. Tilstrekkelig og sikker tilgang på slike tjenester er 
avgjørende for driftssikkerheten. 

Videre kan det enkelte kraftverks lokasjon spille en avgjørende rolle for å håndtere spesifikke 
nettutfordringer. Flaskehalser oppstår når nettet ikke har kapasitet til å overføre den kraft-
mengden det er behov for å overføre, og en stor andel av reguleringene er knyttet til flaskehalser 
i nettet. Reservene som anskaffes må være tilgjengelige og gi forventet respons."  

 
Statnetts vurdering av Åbjøra kraftverk i denne sammenheng er følgende: 
 

"Det norske kraftsystemet er avhengig av fleksibel vannkraft, og vi forventer at fleksibiliteten blir 
viktigere og mer verdifull i framtiden. Vilkår som begrenser kraftverkenes manøvrerings-
muligheter har konsekvenser og kostnader utover tap av energiproduksjon. Statnett som system-
ansvarlig er opptatt av at konsekvensene av strengere vilkår for kraftverkene blir fullt ut forstått 
før det fattes beslutninger om nye vilkår. 

Åbjøra kraftverk er et vannkraftverk som bidrar til fleksibilitet i det norske kraftsystemet. 
Kraftverket bidrar til å balansere kraftsystemet via deltagelse i flere ulike markeder for 
balansetjenester. Kraftverket er forholdsvis nytt, har en teknisk spesifikasjon og en, per i dag, 
fleksibilitet, som gjør at det kan bidra med bl.a. primær-, sekundær- og tertiærreserver i lengre 
perioder. 

Statnett anser fleksibiliteten til Åbjøra kraftverk som spesielt viktig pga. kraftverkets 
lokalisering. Elspotområdet NO1 har et betydelig forbruk (underskuddsområde) og et begrenset 
antall kraftverk med god magasinkapasitet, noe som gir eksisterende magasinfleksibilitet i dette 
området ekstra verdi. En god fordeling av system- og balansetjenester mellom de forskjellige 
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elspotområdene er viktig for å ivareta et stabilt kraftsystem og systemansvarliges mulighet til å 
balansere systemet på en effektiv måte.  

Østlandet (elspotområde NO1) er det området i Norge med høyest forbruk og lavest tilgang på 
regulerbar produksjon, og det har i lang tid vært mindre tilgjengelige reserver i dette område enn 
det som er ønskelig. Tilgangen på reserver er viktig for å kunne håndtere ubalanser og feil som 
oppstår innenfor et område." 

 
Det opplyses at i tillegg til at NO1 har utfordringer rundt tilgjengeligheten av tertiærreserver, har 

området også begrenset tilgang på sekundærreserver. Per dags dato er det, fra NO1, kun Åbjøra 
kraftverk som er kvalifisert for å delta i sekundærmarkedet. Statnett har forstått det slik at NVEs 
innstilling/forslag til nye konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement for Åbjøravassdraget neppe vil 
påvirke kraftverkets evne til å levere tjenester for å balansere kraftsystemet i nevneverdig grad, og 
stiller seg derfor bak NVEs innstilling.  

Ved å innføre standardvilkår vil revisjonssakene i stor grad kunne reduseres til vurderinger knyttet 
til endringer i manøvreringsreglementet, herunder minstevannføring og magasinrestriksjoner, i de 
vassdragene der det er aktuelt. Det er stor variasjon mellom ulike vassdrag og magasiner. Skader og 
ulemper for miljø og samfunn som er store i et vassdrag behøver ikke være det i andre med samme 
type inngrep. Siden det er stor variasjon mellom ulike vassdrag og magasiner vil også virkninger og 
nytte av ulike tiltak variere. Departementet viser til OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjon for 
vassdragsreguleringer (mai 2012) om at pålegg om minstevannføring og magasinrestriksjoner kun 
skal fastsettes "hvor spesielle hensyn tilsier det". Det må tas i betraktning at alle skjerpelser i 
utgangspunktet medfører dyrere kraftproduksjon og en økonomisk belastning for konsesjonæren. 
For eldre reguleringer der anlegget for lengst er nedskrevet, vil det likevel kunne være grunn til å gå 
lenger ved revisjonen enn ved nyere konsesjoner.  
 
4. KUNNSKAPSGRUNNLAGET FOR ÅBJØRAVASSDRAGET 
Revisjonsdokumentet ble sendt på høring i november 2011. Dokumentet presenterer en liste over de 
utførte utredningene og undersøkelsene som er utført i vassdraget fra 1947 og frem til 2010. Det er 94 
utredninger, og dette viser at kunnskapsgrunnlaget for Åbjøravassdraget er ganske omfattende. 
Vassdraget har vært regulert i mange år, og reguleringenes virkninger er derfor godt kjent. 
Fylkesmannen i Oppland (nå: Fylkesmannen i Innlandet) mener likevel at revisjonsdokumentet ikke 
gir tilstrekkelig informasjon til å belyse fordeler og ulemper med de ulike forslagene til endringer i 
reglementet, og at det dermed er i strid med naturmangfoldlovens krav om tilstrekkelig kunnskaps-
grunnlag. Fylkesmannen mener dette gjør det vanskelig å oppfylle kravet om miljøforsvarlige 
teknikker og driftsmetoder (naturmangfoldloven § 12).  

Fylkesmannen uttaler at de klart ser at krav om svært tidlig magasinfylling vil legge sterke 
begrensninger på muligheten til å utnytte magasinvolumene, og at dette vil få konsekvenser for 
kraftproduksjonen. Fylkesmannen bemerker imidlertid at revisjonsdokumentet ikke belyser 
konsekvensene for kraftproduksjonen av mindre endringer i bestemmelsene om fyllingstidspunkt i 
magasinene. For å skaffe et godt beslutningsgrunnlag for revisjonen, bør konsekvensene ved ulike 
datoer dokumenteres. Først da vil dette gi en mulighet til å avveie fordeler og ulemper ved å innføre 
ulike bestemmelser om magasinfylling. Fylkesmannen mener at det er grunn til å se nærmere på 
bestemmelsene om krav til magasinfylling og tapping av magasinene i vassdraget for å avveie 
hensynet mellom kraftproduksjon, flomdemping og miljø, og mellom kryssende miljøhensyn.  

I e-post datert 9.12.19 har departementet bedt Fylkesmannen eventuelt beskrive mer konkret hva 
som ønskes vurdert/dokumentert fra konsesjonærens side slik at kunnskapsgrunnlaget også etter 
Fylkesmannens oppfatning vil kunne være tilfredsstillende. I e-post datert 29.1.2020 fra Fylkesmannen 
heter det:  
 

"I e-posten fra OED etterspørres det en konkretisering av de mangler ved kunnskapsgrunnlaget 
vi påpekte i vår høringsuttalelse.  

De mangler vi etterlyser er en nærmere belysning av muligheten for å unngå brå vannstands-
endringer i Tisleia elv fra Tisleifjorden og hvilke konsekvenser ev. restriksjoner på hastigheten i 
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vannføringsendringer fra Tisleifjorden vil medføre for kraftproduksjonen. I tillegg påpekte vi at 
revisjonsdokumentet burde belyse bedre, mulige kombinasjoner av bestemmelser knyttet til 
fylling av magasinene uten at det gir tap av kraftproduksjon av betydning." 

 
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges til grunn som retningslinjer i saksbehandlingen. 

Kravet til kunnskapsgrunnlag skal stå i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på 
naturmangfoldet, jf. naturmangfoldloven § 8. I likhet med NVE bemerker departementet at en revisjon 
av konsesjonsvilkår for eksisterende reguleringer, ikke medfører tillatelse til noen nye inngrep som 
kan påvirke natur og miljø negativt. En revisjonssak skal ikke være noen ny konsesjonsbehandling av 
tiltaket, og kravet til nytt kunnskapsgrunnlag og utredningsbehov er derfor begrenset. Departementet 
bemerker at det ved revisjon fastsettes vilkår med hjemmel for NVE og andre fagmyndigheter til i 
ettertid å pålegge konsesjonæren både miljøforbedrende tiltak og å utføre og/eller bekoste visse 
miljøundersøkelser av områder som berøres av reguleringen.  

Det foreligger godkjent vannforvaltningsplan for Vest-Viken med miljømål for Åbjøravassdraget 
og vassdraget er prioritert i den nasjonale revisjonsrapporten (NVE-rapport 49/2013). Dette har ligget 
til grunn for NVEs vurdering, og vil også være retningsgivende for departementets tilråding.  

Etter departementets vurdering inneholder revisjonsdokumentet tilstrekkelig informasjon ut fra 
sakens størrelse og kompleksitet. Kunnskapsgrunnlaget her oppfyller etter departementets mening 
de krav som stilles i slike saker, jf. OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår.  

Departementet hadde befaring 5. og 6. juni 2019. På befaringen deltok konsesjonær, grunneiere, 
representanter fra alle kommunene, andre berørte fagmyndigheter og representanter fra ulike 
interessegrupper.  
 
5. FAKTA OM VASSDRAGET 
Åbjøravassdraget er om lag 60 km langt og er et høytliggende vassdrag som ligger i kommunene Gol, 
Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og Nord-Aurdal. Vassdraget har et samlet nedbørfelt på 837,4 km2. 
Vassdraget er utbygd med kun ett kraftverk, Åbjøra kraftverk, eid av Skagerak Kraft AS, men har fem 
reguleringsmagasin. Det er som nevnt innledningsvis gitt fire konsesjoner for reguleringen av 
vassdraget. Hovedkonsesjonen for regulering av Åbjøravassdraget ble gitt FBR i 1949. Konsesjonen 
ga også tillatelse til regulering av Storevatn, Tisleifjorden og Ølsjøen med Bløytjern. Senere samme 
år fikk FBR konsesjon til regulering av Helin. Konsesjon for regulering av Flyvatn ble meddelt i 1957, 
og fulgt opp med tillatelse for ytterligere regulering av Tisleifjorden i 1959.  

Tisleifjorden er det største magasinet i Åbjøravassdraget med en reguleringskapasitet på 
123,3 mill. m3. De ovenforliggende magasinene har mindre nedbørfelt og mindre reguleringsvolum. 
Oppstrøms Tisleifjorden ligger Flyvatn. Flyvatn er det eneste magasinet som har fyllingsrestriksjoner 
i dagens manøvreringsreglement. Flyvatn skal være fylt innen 1. juli og holdes der til 1. oktober 
dersom tilsiget gjør det mulig. Storevatn som ligger ovenfor, er det minste magasinet, og er et rent 
senkningsmagasin. Lengst vest og opp i vassdraget ligger senkningsmagasinet Helin. Helin ble varig 
vernet i 1973 sammen med Nordre Syndin. I og med denne delen av vassdraget er vernet, må det 
legges vekt på at reguleringsregimet ikke skal endre seg i negativ retning for dette magasinet. 
Ølsjøen/Bløytjern er inntaksmagasinet til Åbjøra kraftverk, og er et lite magasin i dette systemet. 
Ølsjøen er særlig påvirket av reguleringen ettersom dette vannet er svært langgrunt.  

Dagens manøvrering av vassdraget har tilpasset seg over mange år, og det er ikke kjent at 
eksisterende praksis har ført til store miljømessige konsekvenser.  
 
6. DEPARTEMENTETS VURDERING AV INNKOMNE KRAV 

6.1 Magasinrestriksjoner  
Kravet om magasinrestriksjoner står sentralt i mange vilkårsrevisjoner. Om magasinrestriksjoner er 
aktuelt beror på områdets verdi og potensial, tiltakets virkning på berørt verdi, hvor stort 
produksjonstapet blir og kostnadene knyttet til de nødvendige endringene. I vassdrag som Åbjøra, 
bestående av flere reguleringsmagasin som alle drenerer til ett kraftverk, vil magasinbegrensning i 
ett magasin kunne påvirke hele reguleringssystemet. I Åbjøravassdraget vil naturlig tilsig uansett 
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være det avgjørende for når magasinene vil kunne fylles, da det ikke finnes noe stort høytliggende 
magasin som det kan tappes fra.  
 
Ølsjøen/Bløytjern/Paradisfjorden 
Ølsjøen/Bløytjern er inntaksmagasinet til Åbjøra kraftverk. Dammen er om lag 750 m lang og består 
av en betongdam og fyllingsdammer på hver side av betongdammen. Magasinet består av opprinnelig 
tre vann; Ølsjøen/Paradisfjord og Bløytjern. Ølsjøen og Paradisfjorden er hevet 1 m og senket 2 m i 
forhold til naturlig vannstand, mens Bløytjern tidligere lå 6,3 m under dagens LRV. Vannene ble ved 
reguleringen sammenbundet med kanaler for å knytte dem sammen til ett magasin og for å sikre 
tappekapasiteten frem til kraftverksinntaket. Det er særlig Ølsjøen som er sterkt påvirket av 
reguleringen, jf. ovenfor. Magasinet har et lite volum og stor gjennomstrømning. Under smelte-
perioden om våren er tilsiget tidvis så høyt at man må slippe vann forbi kraftverket. Av den grunn 
senkes vannstanden i magasinet til LRV i løpet av april, og holdes lav i den perioden det forventes at 
snøsmeltingen skal starte, dvs. frem til medio mai. Normalt nyttes denne perioden til revisjon og 
vedlikehold på kraftanleggene.  

Flere brukere som har interesser knyttet til Ølsjøen/Bløytjern påpeker at det har skjedd endringer 
i reguleringsregimet her etter at Åbjøra kraftverk ble oppgradert i 2005. Ifølge flere høringsparter har 
det blitt hyppigere vannstandsendringer og magasinet blir oftere og i lengre perioder, liggende ned 
mot LRV. Dette slår uheldig ut for både landskap og friluftsliv. Båtbruken i enkelte deler av magasinet 
er også blitt vanskeligere, da båtene må dras gjennom tørrlagte bunnområder før de kommer ned til 
vannkanten. Det hevdes at endringen i reguleringsregimet også har ført til erosjonsmessige 
endringer. Det er av den grunn ytret et sterkt ønske om at Ølsjøen skal ligge nærmest mulig HRV i 
sommerhalvåret. 

NVE mener det er av betydning for flere allmenne interesser at vannføring i Ølsjøen holdes på et 
akseptabelt nivå gjennom sommersesongen, og at raske vannstandsendringer bør unngås. NVE ba 
FBR å redegjøre for virkninger for manøvreringen av Åbjøravassdraget ved en eventuell innføring av 
begrensninger i sommervannstand i magasinet Ølsjøen/Bløytjern.  

Åbjøra kraftverk bidrar til stabilitet i kraftsystemet ved leveranse av regulerkraft og frekvens-
regulering. Regulanten fremhever at Ølsjøen/Bløytjern er et relativt lite magasin som går raskt å fylle. 
Et inntaksmagasin med så lite volum vil derfor få merkbare vannstandsvariasjoner. For å unngå 
vanntap er det av den grunn viktig å ha mulighet til å senke magasinet lavere når prognosene viser 
høyt tilsig. FBR viser til at de i løpet av de siste 18 årene har holdt seg innenfor 0–1,5 meter under 
HRV i sommerperioden juli–august. Vilkår med begrensninger for tapping i sommersesongen vil føre 
til at selskapet må planlegge med en buffer, både for ikke å bryte reglementet og for å unngå vanntap. 
Selskapet vil på den måten miste mye av fleksibiliteten i magasinet når det gjelder å kunne levere 
systemtjenester, samt å kunne avse vann til Begna i tørre perioder. Variasjonene kan forbedres ved å 
variere tappingen fra Tisleifjord i takt med produksjonen i Åbjøra. Dette er imidlertid ikke ønskelig av 
allmenne hensyn, fordi magasinrestriksjoner vil sammenfalle med perioden da fritidsfiske og bruken 
av elva er på sitt mest intense i denne delen av Åbjøravassdraget. En slik form for tapping har derfor 
aldri vært praktisert. 

Det er viktig at vannføringen i Ølsjøen holdes på et akseptabelt nivå for allmenne interesser og 
raske vannstandsendringer bør derfor unngås. NVE mener at FBR må øke fokus på varslingsrutiner, 
samt forbedre muligheten for allmennheten å kunne kontrollere de fastsatte reguleringsgrensene. 
NVE foreslår derfor at det settes opp målestaver og informasjonsskilt som er lett tilgjengelige for 
allmennheten. NVE har kontrollert vannføringskurver og konstaterer at sommervannstanden med få 
unntak har ligget innenfor HRV -1,5 m. Departementet antar at en fastsatt restriksjon neppe vil føre til 
store forbedringer, og slutter seg her til NVEs forslag.  
 
Tisleifjorden 
Reguleringene påvirker mange allmenne interesser, og kommunene har i denne saken stilt krav om 
begrensninger for vannstandsvariasjoner i Tisleifjorden og Flyvatn. Kommunene mente opprinnelig 
at det ikke skal forekomme fylling av magasinet i Tisleifjorden i perioden fra 1. desember til 15. mars. 
Et av de viktigste kravene var at magasinet skulle få førsteprioritet ved oppfylling om våren, frem til 
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HRV -2 meter. Tisleifjorden er et samlemagasin og har betydelig større nedbørfelt og regulerings-
kapasitet enn de ovenforliggende magasiner. Raskere fylling på våren/sommeren i Tisleifjorden vil 
derfor kreve betydelig tilsig og endret regulering for å oppnå dette. En slik reguleringsendring vil gå 
på bekostning av fylling av andre ovenforliggende magasiner. Vestre Slidre og Vang kommuner har 
derfor endret syn i løpet av revisjonsprosessen, og har frafalt et slikt tidligere fyllingskrav for 
Tisleifjorden.  

Golsfjellet Fisk SA mener at regulanten ønsker å endre kjøremønsteret for Tisleifjorden slik at 
vannstanden i fjorden i fremtiden skal holdes tilnærmet permanent på HRV -1 m. Begrunnelsen er at 
Tisleifjorden, og kun dette magasinet, skal nyttes som flomdempende magasin. Golsfjellet Fisk SA 
mener at dette i så fall vil være svært uheldig både for bruken av Tisleifjorden, for Golsfjellet generelt 
og for fisken og næringsdyrene i fjorden. De viser til at Gol kommune har om lag 2800 hytter inklusive 
stølsbuer, flere hoteller og fjellstuer. Flere av disse ligger i direkte tilknytning til Tisleifjorden, og et 
stort antall hytter har utsikt ned mot fjorden. Fjorden brukes aktivt til rekreasjon i form av bading 
og/eller fisking. I Ulnes (Valdres) og Lykkja (Hemsedal) er det også svært mange hytter som direkte 
eller indirekte blir berørt av lav vannstand. Tisleifjorden er også utvilsomt det vannet som trekker flest 
kjøpere av deres fiskekort. Når det gjelder flomdemping mener Golsfjellet Fisk SA at oppgaven med 
flomdemping må kunne fordeles noe på de andre vannene slik at vannstanden i Tisleifjorden 
forhåpentligvis kan holdes noe høyere og mer stabil. Golsfjellet Fisk SA mener bl.a. at Flyvatn bør 
kunne holdes 30–50 cm under HRV.  

Fylkesmannen etterlyser er en nærmere belysning av muligheten for å unngå brå vannstands-
endringer i Tisleia elv fra Tisleifjorden og hvilke konsekvenser eventuelle restriksjoner på hastigheten 
i vannføringsendringer fra Tisleifjorden vil medføre for kraftproduksjonen, jf. e-post datert 29.1.2020. 

NVE legger vekt på at Tisleifjorden er det største magasinet i dette reguleringssystemet og at 
magasinet krever et betydelig tilsig dersom det skal fylles opp tidligere om våren/sommeren. Dersom 
Tisleifjorden får oppfyllingsprioritet om våren, vil det påvirke ovenforliggende magasiner negativt ved 
at disse får en senere oppfylling sommerstid. Flere grunne områder i disse andre magasinene vil med 
det bli tørrlagt i lengre perioder sommerstid. Samtidig betyr Tisleifjorden også mye for flomdemping, 
i tillegg til at reguleringen i dette magasinet gir fleksibilitet i kraftsystemet. Dersom man setter krav 
om at det kun skal forekomme tapping og ikke oppfylling av Tisleifjorden i perioden 1. desember – 
15. mars, samt at magasinet skal holdes nær HRV resten av året, mener FBR at magasinet i de fleste 
år i realiteten ikke kan benyttes ned mot LRV. Magasinet vil med dette bli lite fleksibelt og det vil bli 
reduserte muligheter til å nytte magasinet til flomdemping. Det vil forekomme krafttap både ved 
større flomtap, samt at det må foretas tvungen tapping dersom vannstanden ikke kan heves i denne 
vinterperioden. FBR har beregnet samlet produksjonstap med slike vilkår til nær 35 GWh/år i 
regulerbar kraft. NVE har bekreftet disse beregningene.  

Manøvreringspraksis i dag er at det som hovedregel slippes alminnelig lavvannføring fra 
Tisleifjorden etter tappesesongens slutt. Magasinet når vanligvis HRV -1 innen 1. juli, og det holdes 
normalt en dempningskapasitet på HRV -1. NVE mener at endring i reguleringen av dette magasinet 
kan få store ulemper av regional og nasjonal betydning, samtidig som fordelene for de allmenne 
interesser vil være usikre og dessuten kun av lokal betydning. NVE anbefaler derfor ingen endringer 
når det gjelder reguleringen av dette magasinet.  

Departementet bemerker at vatnet i seg selv og området rundt Tisleifjorden har en svært viktig 
betydning for lokalbefolkningen, hyttebeboere og for friluftslivet med aktiviteter som bading, båtliv 
og fisking. På den annen side er fleksibiliteten i reguleringen av dette magasinet viktig for både flom-
demping og kraftproduksjon. I e-post 13.11.2019 ba departementet regulanten vurdere muligheten for 
å benytte Flyvatn noe mer aktivt i flomdempingsøyemed i tråd med forslaget fra Golsfjellet Fisk SA. I 
e-post datert 20.11.2019 svarte FBR: 
 

"Forslaget innebærer etter vårt syn at noen usikre fordeler for brukerne av Tisleifjorden, byttes 
med nye og betydelig større ulemper for brukerne av Flyvatn – og Flya.  

Det er imidlertid ikke opplagt at mindre endringer i fyllingstidspunkt er negativt for kraft-
produksjon. Raskere oppfylling og høyere vannstand i Tisleifjorden betyr tidligere uttapping, øket 
fallhøyde og lengre brukstid i Tisleifjord kraftverk.  
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Flyvatn og spesielt Tisleifjorden, er viktige magasin for flomdempning i Tisleia og Begna. 
Sjøenes overflate ved HRV er betydelige og omtrent like store.  

Ved å nytte Flyvatn sitt selvreguleringsmagasin over HRV «spares» Tisleifjorden for en til-
svarende flomstigning og avløpsøkning, og dette magasinets store volum kan nyttes mer effektivt. 

Det er FBRs klare mening og erfaring at den beste måten å benytte Flyvatn og Tisleifjorden til 
flomdempning på, er fortsatt å følge etablert praksis."   

 
Departementet legger til grunn at regulanten etterstreber å nå kote HRV -1 innen 1. juli og deretter 

holde vannstanden så stabilt som mulig i den viktigste friluftslivsperioden. Konsesjonæren må likevel 
ha mulighet til nedtapping dersom det er nødvendig av flomhensyn eller spesielle situasjoner i 
kraftsystemet. I likhet med NVE tilrår derfor departementet heller ingen endringer i reglementet.  

Når det gjelder ulemper ved brå vannføringsendringer i Tisleia har departementet undersøkt 
hvordan Tisleifjorden manøvreres i dag. FBR opplyser at de har en praksis der de søker å nedregulere 
vannføringen i Tisleia trinnvis, spesielt når vannføringen i utgangspunktet er lav, mindre enn ca. 5–
10 m3/s. Departementet foreslår å ta inn en formulering om at "Alle endringer i tapping fra Tisleifjorden 
skal skje gradvis" i manøvreringsreglementet, for å ivareta jevn nedtapping av hensyn til fisk i Tisleia 
også i fremtiden.  

Dersom Tisleifjorden ikke kan holdes høyere enn HRV -1, mener Golsfjellet Fisk at det bør 
vurderes en revegetasjon av strandsonen som er og forblir, tørrlagt. De viser til at vegetasjon ned mot 
vannlinjen også vil være positivt for fisken som vil kunne beite av insektlivet langs vannkanten. 
Departementet bemerker at et slikt miljøtiltak kan bli vurdert og pålagt av ansvarlig fagmyndighet i 
medhold av standardvilkårene.  
 
Flyvatn 
For Flyvatn er revisjonskravet at magasinet skal fylles "så raskt som mulig etter 1. juni". NVE 
bemerker at dette er ganske likt dagens vilkår om at Flyvatn i alle år skal "fylles innen 1. juli så sant 
tilløpet gjør det mulig". Departementet er enig i dette. Grunke sameie viser til at Flyvatn nær alle år 
fylles om lag 1. juni. Selv om det er et grunt vann hvor store deler av vannet er tørrlagt innen oppfylling 
har funnet sted, bemerker sameiet at Flyvatn er et godt fiskevatn.  

Vannstandsmålinger viser at Flyvatn har ligget over HRV deler av sommeren 2019. I e-post datert 
13.12.19 ga FBR departementet en forklaring på hvorfor reguleringen fortsatt bør praktiseres på 
denne måten:  
 

"Dammen ved Flyvatn er bygget med et 110 m langt fast betongoverløp på HRV, og to mindre 
tappeluker. Etter at magasinet er fylt opp om sommeren, er kravet at vannstanden ikke skal komme 
under HRV. Flyvatn har et svært stort nedbørfelt på over 400 km2 og man er avhengig av overløpet 
for å avlede tilsiget om sommeren når magasinet er fullt. Dette er grunnen til at man alltid vil ligge 
med varierende «overhøyde», og regulanten mener det er vanskelig å praktisere dette annerledes. 
Under flom er lukene altfor små til å monne i tappingen. I perioden 1. juni til 1. oktober i årene 
2009–2018 har den gjennomsnittlige «overhøyden» gjennom sommeren vært om lag 18 cm, som 
tilsvarer om lag 17 m3/s vannføring over overløpet. I samme periode har gjennomsnittlig tapping 
gjennom lukene vært om lag 5 m3/s, dvs. totalt gjennomsnittlig avløp på om lag 22 m3/s. Overløpet 
er bygget for å tåle stor flomvannføring, så damsikkerheten er således ivaretatt, men dammen er 
nå under rehabilitering for å imøtekomme damforskriftens krav. Det tappes alltid gjennom lukene, 
men ifølge regulanten er det overløpet som sørger for at avløpet til Flya skjer i takt med det 
naturlige tilsiget når magasinet er fullt, og at elvestrekningen mellom dammen og Veslevatn ikke 
er tørr. En økt minstevannføring fra Flyvatn vil ikke ha vesentlig å si i denne sammenheng, siden 
tilsiget om sommeren så godt som alltid er større." 

 
Departementet legger etter dette til grunn at det beste er at manøvreringsrestriksjonen, slik den 

følger av dagens bestemmelse, ikke endres.  
 



58 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 1 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

Storvatnet og Helin 
For de øvre magasinene, Storvatnet og Helin, vil primært tilsiget fra nedbørfeltet være avgjørende for 
oppfyllingen. Tapping fra disse magasinene kan ikke bli etterfylt fra noen ovenforliggende magasiner. 
Storevatn er det minste magasinet som vil kunne bidra til oppfylling av Tisleifjorden. Storevatn er et 
rent senkningsmagasin og renner ned til Tisleifjorden via Nøra. Storevatn har flere grunne partier 
som tørrlegges når magasinet senkes ned mot LRV. Vestre Slidre kommune påpeker at Storevatn er 
viktig for både fiske og friluftsliv, og dersom manøvreringsreglementet skulle bli endret til fordel for 
Tisleifjorden, vil dette få negative konsekvenser for allmenne interesser langs Storfjorden. NVE mener 
at fordelene ved å tappe Storevatn til fordel for Tisleifjorden er små sammenlignet med de 
landskapsmessige ulempene dette ville medføre for Storevatn. NVE foreslår derfor ingen slik tapping.  

Helin er et senkningsmagasin som reguleres med 2 meter. Dette magasinet ligger lengst vest og 
opp i vassdraget. Ettersom denne delen av vassdraget er vernet, må det legges vekt på at 
reguleringsregimet ikke skal endre seg i negativ retning for dette magasinet. Helin er kjent for å ha 
relativt stor ørret av god kvalitet. På grunnlag av vernet og de allmenne interessene rundt og i Helin, 
mener NVE det ikke er mulig å endre reguleringsregimet i Helin til fordel for Tisleifjorden. 
Departementet er enig i dette.  
 
6.2 Krav om vannslipp 
Formålene med minstevannføringer er mange, alt fra å opprettholde en mindre vannføring for å sikre 
et visst livsmiljø for akvatiske planter og dyr, til mer kompliserte vannføringsregimer for å sikre 
bestemte arter. Minstevannføringer kan også ha som hensikt å forbedre landskaps- og vassdrags-
elementer, som for eksempel fosser, eller for å bedre resipientforholdene. I enkelte regulerte vassdrag 
er det relativt store og uregulerte restfelt som sørger for vann slik at behovet for vilkår om 
minstevannføring er begrenset. Noen elver vil imidlertid ha behov for minstevannføring gjennom hele 
året for å avbøte skader og ulemper, mens andre igjen vil kunne klare seg med sommervannføring i 
tillegg til biotopjusterende tiltak. Minstevannføringer kombineres ofte med habitatjusterende tiltak 
som terskler, der selv begrensede vannmengder kan gi store miljøforbedringer. I andre tilfeller vil det 
måtte slippes mye vann for å oppnå en ønsket miljøeffekt. Produksjonstap som følge av skjerpede vilkår 
om minstevannføring vil kunne få betydning for landets kraftbalanse. Dette tapet må derfor veies opp 
mot den miljømessige vinningen. 

Reguleringen av Åbjøravassdraget har medført til at både elvene Åbjøra og Nøra har fått redusert 
vannføring. Vannet i Åbjøra går i rør ned til kraftstasjonen og deler av året blir vannet i Nøra overført 
via tunell ned til Tisleifjorden. De øvrige elvestrekningene har ikke fått redusert mengden vann 
gjennom året, men vannføringene er endret sammenlignet med naturlig tilstand ved at vannet holdes 
igjen i ovenforliggende magasiner. Eksisterende konsesjoner inneholder krav til minstevannføring ut 
fra Helin (i Buaråni), fra Flyvatn (i Flya) og fra Tisleifjord (i Tisleia). Det er reist krav om at disse 
vannslippene økes.  
 
Åbjøra 
Åbjøra elv (nederste del av vassdraget) er 6,3 km lang og går fra Bløytjern til Aurdalsfjorden. 
Strekningen har et fall på om lag 430 m. Det er i dag ingen minstevannføring fra Bløytjern. Det er reist 
krav om 0,5 m3/s i perioden 1. september – 31. mai, og 1 m3/s i perioden 1. juni – 31. august. Det 
påpekes at Åbjøra innehar store naturkvaliteter med fosser og elvejuv og biologiske verdier knyttet til 
både gammelskog og fuktige skogsmiljøer. Minstevannføring vil forbedre miljøforholdet generelt for 
fuktkrevende arter, fisk og andre akvatiske organismer og et vannslipp vil selvsagt være positivt for 
landskapsbildet. Minstevannføring er også ønskelig som gjerdeeffekt for beitedyr.  

Når det gjelder slipp av minstevannføring til Åbjøra er høringsinstansene delt i oppfatning, da et 
vannslipp vil kunne medføre både positive og negative konsekvenser. Et slipp vil kunne gi negative 
effekter for reguleringen av ovenforliggende magasin. Vannslipp i Åbjøra vil også kunne medføre 
ytterligere gjennomstrømning i Ølsjøen/Bløytjern som både kan øke erosjonsproblemene og gi 
magasinet en senere oppfylling. FBR mener det ikke er grunnlag for å pålegge slipp av minstevann-
føring for Åbjøra, da dette vil gi et betydelig produksjonstap uten å oppnå tilsvarende miljømessige 
fordeler.  
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I og med Åbjøra kraftverk utnytter et fall på 442 meter, vil selv mindre vannslipp utgjøre relativt 
store utslag på kraftproduksjonen. Med kommunenes forslag til minstevannsslipp har FBR beregnet 
et tap på 17 GWh pr. år. NVE har kommet frem til samme resultat. Det påpekes også at Åbjøra er ei 
bratt og storsteinet elv, og at det må slippes betydelige mengder med vann for å få noen synlig effekt. 
Vassdraget har vært delvis tørrlagt i 60 år, og naturtilstanden har tilpasset seg dagens vannregime. 
Selv om minstevannføring vil være positivt for biologi og landskap, er det usikkert om en minstevann-
føring her vil kunne gi vesentlige miljøforbedringer som kan forsvare dette krafttapet, som for en 
vesentlig del også vil være vinterkraft. En konsekvens vil også være at ovenforliggende magasin vil 
bruke lengre tid på å fylles om sommeren dersom en del av vannet må benyttes til å opprettholde 
vannslippet. NVE mener at fordelene med slipp av minstevannføring i Åbjøra ikke overstiger 
ulempene og at miljøgevinsten med et vannslipp her er usikkert.  

Departementet slutter seg til NVEs vurdering og anbefaler ikke minstevannføringsslipp i Åbjøra.  
Enkelte grunneiere mener det er blitt vesentlig mindre vann i elven sammenlignet med den første 

tiden etter reguleringen startet opp. Gjerdeeffekten for beitedyr er i dag helt borte på denne 
strekningen. Departementet finner at dette er privatrettslige forhold, men bemerker at dersom 
forholdene har endret seg vesentlig etter skjønn ble avholdt og erstatning for disse ulempene ble gitt, 
kan grunneierne ta dette opp med regulanten og diskutere eventuell oppsetting av gjerde eller annet 
som kan avbøte problemene uten å måtte slippe vann.  
 
Nøra 
Nøra renner fra Storevatn og ned til Tisleifjorden. Elvestrekningen er om lag 640–700 m. Nøra er 
registrert som en sterkt modifisert vannforekomst og har som miljømål GØP (godt økologisk 
potensial) innen 2017. Tiltak for å bedre forholdene vil være slipp av vannføring sommer og vinter. 
Fylkesmannen vurderer ikke Nøra som en like viktig biotop for fisk som Flya og Tisleia, men mener 
likevel det bør være et vannslipp i elva av hensyn til vanntilknyttede organismer.  

FBR viser til at Storevatn er et senkningsmagasin. Slipp av minstevannføring vil derfor ikke være 
mulig uten etablering av pumpe. En slik installasjon vil være ressurskrevende. Det vil også stille krav 
til driftssikkerhet, slik at ikke pumpene faller ut og vassdraget brått tørrlegges. NVE mener at 
ulempene med de tekniske inngrep som vil være nødvendig for å få dette til, er større enn fordelene 
med et minstevannslipp i dette vassdraget. Departementet er enig i NVEs vurdering og tilrår ikke 
slipp av minstevannføring i Nøra. 

Som del av Opplandsprosjektet er det kommet forslag fra Olav Wollebæk i Lykkja om enkelte tiltak 
for å bedre gyteforhold i Nøra. Departementet legger til grunn at disse tiltakene vurderes og eventuelt 
følges opp av Fylkesmannen i medhold av naturforvaltningsvilkåret, men da uten pålegg om vannslipp.  
 
Tisleia 
Tisleia er en 17 km lang elvestrekning med nedbørfelt mellom Tisleifjord og Ølsjøen. Fylkesmannen 
i Buskerud (nå Fylkesmannen i Viken) har påpekt at elva innehar en ganske god fiskebestand og at 
strekningen er viktig med tanke på fiske og rekreasjon. Det er derfor viktig å sikre tilfredsstillende 
minstevannføring og et akseptabelt vanndekt areal, særlig sett hen til oppfyllingsfasen til Tisleifjorden.  

Fra Tisleifjord slippes det i dag minst 1 m3/s, men sjelden mindre enn 2 m3/s. Vannføringen måles 
i målestasjon rett nedstrøms Tisleifjord. Gjennom revisjonsprosessen er det fremmet forslag om 
minstevannføringsslipp på henholdsvis 2 m3/s vinterstid og 3 m3/s sommerstid. Økt minstevann-
føringsslipp til Tisleia vil påvirke Tisleifjorden i noen grad, og ulempen med et slikt økt vannslipp, er 
at det vil bli gjennomsnittlig 30 cm lavere vannstand i Tisleifjorden i sommerhalvåret. Tisleifjord er et 
viktig magasin både til flomdemping, og for å ta imot tilsig i nedbørsperioder dersom Åbjøra kraftverk 
ikke klarer å holde unna. Økt minstevannføring fra Tisleifjord vil kunne medføre bedre demping i 
Tisleifjorden før flomperioder på sommer og høst.  

Økt slipp av minstevannføring som er foreslått, vil ifølge FBR ha minimal virkning på 
produksjonen. NVE vurderer at økt vannføring vil være svært positivt for fisk, fiske og for 
landskapsbildet. Tisleifjordmagasinet bidro vesentlig til å sikre vannføring i Tisleia og Begna under 
tørkeperioden sommeren 2018.  
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Departementet finner at fordelene med økt minstevannføring i Tisleia er større enn ulempene og 
tilrår økt minstevannføring i den størrelsesorden som foreslått. Regulanten bes være oppmerksom på 
at det ikke oppstår brå vannstandsendringer i Tisleia som følge av vannslippet.  
 
Flya 
Flya er en om lag 3 km lang elvestrekning fra Flyvatn til Tisleifjord. Fra Flyvatn slippes i dag en 
minstevannføring. Vannføringen beregnes ut fra lukeåpning og vannstand, og for uttapping benyttes 
det en tappekulvert med to tappeluker. Tapping fra Flyvatn starter som regel medio oktober og det 
tappes jevnt gjennom sesongen. Ved tappesesongens slutt, som regel senest 1. mai, slippes minimum 
alminnelig lavvannføring, dvs. om lag 0,5–1 m3/s. Flyvatn fylles vanligvis innen 1. juni. Etter gjeldende 
manøvreringsreglement skal, som nevnt ovenfor, Flyvatn fylles innen 1. juli så sant tilløpet gjør det 
mulig. 

Flya er en viktig biotop for rekrutteringen av ørret til Tisleifjorden. Det bør derfor sikres 
tilstrekkelig vannføring for overlevelse hos fisk og for at oppvekstområdene blir ivaretatt. Det foreslås 
en økt minstevannføring på hhv. 1 m3/s fra 1. november – 30. juni og 2,0 m3/s resten av året. En økt 
minstevannføring vil kunne medføre "noe lavere vannstand i Flyvatn enkelte år", men dette vil ifølge 
FBR få minimal virkning på kraftproduksjonen. Noe lavere vannstand i Flyvatn på grunn av økt 
minstevannføring vil i enkelte situasjoner innebære høyere vannstand i Tisleifjorden. Departementet 
bemerker at dette er i tråd med hva enkelte interessenter ved Tisleifjorden ønsker. NVE vurderer at 
økt vannføring vil være positivt for fisk, fiske og det generelle landskapsbildet og mener fordelene 
med økt minstevannføringsslipp i Flya er større enn ulempene. Departementet er enig i at økt 
minstevannføring på denne elvestrekningen er et viktig tiltak av hensyn til ørreten. Det er ikke 
kommet frem opplysninger som tilsier at det av den grunn vil bli vanskelig å fylle magasinet innen 
1. juli og holde det fylt slik reglementet tilsier.  

Departementet slutter seg derfor til NVEs vurdering og tilrår økt minstevannføring som foreslått.  
 
Buaråni 
Buaråni renner ut fra Helin og ned til Flyvatn. Like nedstrøms Helin renner det et betydelig uregulert 
nedbørfelt inn i Buaråni. NVE mener at dagens praksis på minstevannføringsslipp på 100 l/s fungerer 
godt, og at økt vannslipp kun vil få betydning på en kort strekning som ikke vil veie opp for 
konsekvensen ved senere oppfylling av Helin. Ettersom Helin er varig vernet, må det legges vekt på 
at reguleringsregimet ikke skal endre seg i negativ retning for dette magasinet. Departementet slutter 
seg til med dette til NVEs forslag og tilrår ikke økt minstevannføringsslipp i Buaråni. Det tilrås 
imidlertid at dagens praksis fastsettes i reglementet.  
 
6.3 Fiskepassasjer og habitatforbedrende tiltak (terskler) 
Det er reist revisjonskrav om at elveløp bør restaureres. Tidlig i revisjonsprosessen ble det også reist 
krav om etablering av fisketrapp ved utløpet av dammen i Tisleifjorden for å bedre forholdene for fisk. 
Det er av samme årsak ønske om etablering av terskler i flere av elvene, bl.a. en terskel mellom 
Ølsjøen og Bløytjern.  

En fisketrapp i Tisleifjord ville ifølge FBR blitt omfattende og svært kostnadskrevende. Med 
Tisleifjordens regulering på 11,5 m, ville det også blitt en utfordring å få en fisketrapp her til å fungere 
godt. Kommunene frafalt kravet om fisketrapp etter høring av revisjonsdokumentet. FBR mener 
utsetting av stamfisk er et bedre kompenserende tiltak. Vang kommune påpeker imidlertid at det er 
ønske om å gjenskape gytemulighet for ørret i utløpselva til Helin ved at det etableres en fiskepassasje 
i kanalutløpet.  

FBR mener også at terskler i Nøra og Åbjøra vil ha liten verdi. Ettersom det ikke er tilførsel av 
vann i Nøra vinterstid, vil vannfylte terskler derfor kunne bunnfryse. Åbjøra er stedvis bratt og har til 
tider store flomvannføringer, og det må derfor bygges solide terskler her for å kunne tåle slike 
vannføringer. FBR mener at kostnadene for slike tiltak ikke overstiger nytten. FBR mener eventuelle 
terskler også kan føre til problemer med økt isgang og skape mer optimale forhold for ørekyte. Kravet 
om terskler i Åbjøra er underveis i prosessen endret til å gjelde nedre deler av Åbjøra hvor det er 
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flatere partier. Fylkesmannen i Buskerud (nå Fylkesmannen i Viken) mener det også bør vurderes 
terskler i Tisleia for å oppnå bedre vannmiljø her.  

Bløytjern er hevet med 6,3 m og Ølsjøen/Paradisfjorden med 1 m. Det er også lagt til rette for at 
Ølsjøen kunne senkes med 2 m ved hjelp av en kanal mellom vannene. Det ligger i dag en gammel 
terskel i Ølsjøen. Dette er rester av en fangdam som ble bygget i 1964 for å utvide kanalen mellom 
Ølsjøen og Bløytjern slik at hele reguleringshøyden i Ølsjøen kunne utnyttes. FBR er ikke negativ til 
å bygge en terskel som kan benyttes ved nødvendig vedlikehold og utbedringer slik at ikke hele 
Ølsjøen må tappes ned under slike vedlikeholdsperioder. Ølsjøen er svært grunn og selv mindre 
nedtappinger blottlegger store arealer. NVE bemerker derfor at FBR bør sikre at brukere av vatnet 
får god informasjon ved å sette opp opplysningsskilt på steder som er mest brukt og ha målepunkter 
som er tilgjengelig for alle. Dersom en terskel ikke vil være til hinder eller føre til fare for båttrafikk 
mellom magasinene, mener NVE at det kan etableres en terskel mellom Ølsjøen og Bløytjern, slik at 
ikke hele magasinet må tappes under LRV ved midlertidige situasjoner som krever nedtapping. Selve 
reguleringshøyden i Ølsjøen kan ikke endres ved revisjon. Departementet forutsetter at regulanten 
ser nærmere på dette terskelprosjektet i dialog med NVE. Rester av den gamle fangdammen bør 
uansett fjernes og ryddes opp i både av hensyn til miljøet og av hensyn til sikkerhet for folk som ferdes 
på vannet. Det forutsettes at NVEs miljøtilsyn vurderer om og på hvilken måte et slikt opprydnings-
prosjekt lar seg gjennomføre.  

NVE mener ellers at fisket i vassdraget er godt pr. i dag og at miljøeffekten av nye terskler andre 
steder er usikker (fare for opphoping av is, sedimentering og bedrede forhold for ørekyte). NVE vil 
imidlertid få hjemmel til å pålegge biotopjusterende tiltak gjennom fastsetting av et moderne 
standardvilkår som omhandler dette, jf. forslag til vilkår post 12. NVE kan i medhold av dette vilkåret 
pålegge konsesjonæren å utarbeide en terskelplan der behovet for bygging av konkrete terskler 
vurderes nærmere. Når det gjelder Vang kommunes ønske om etablering av fiskepassasje i kanalut-
løpet ved Helin, er også dette noe ansvarlige fagmyndigheter, dvs. Miljødirektoratet (Fylkesmannen) 
og NVE, kan pålegge nærmere utredning av og eventuelt pålegge et konkret tiltak i medhold av de 
nye standardvilkårene, jf. vilkårene post 8 (Naturforvaltning) og post 12 (Biotopjusterende tiltak). 
 
6.4 Fiskeutsettinger og fiskeribiologiske undersøkelser  
Fiskeribiologiske undersøkelser samt utsetting av fisk, er også tema blant revisjonskravene for 
Åbjøravassdraget.  

FBR viser til allerede gjennomførte fiskeundersøkelser og at tiltaket om utsetting av fisk er godt 
ivaretatt. FBR mener at undersøkelser gjennomført de siste årene, dokumenterer gode bestander av 
ørret av god kvalitet i Åbjøravassdraget. FBR setter også ut 10 000 toårig ørret i året av Åbjøra-
stammen, og dette har medført at abborbestanden har sunket og ørretbestanden har økt. Det er også 
betydelig naturlig rekruttering av ørret i vassdraget. 

Det vil bli fastsatt standardvilkår om naturforvaltning, jf. vilkårene post 8. Dette vilkåret gir 
Miljødirektoratet hjemmel for å pålegge både konkrete miljøtiltak for eksempel utlegging av gytegrus 
og fiskeutsetting, og å bekoste diverse undersøkelser knyttet til plante- og dyreliv og friluftsliv i 
områder som er berørt av reguleringen. Departementet finner at fisk og andre biologiske forhold i 
vassdraget vil bli tilfredsstillende ivaretatt ved fastsetting av et slikt hjemmelsvilkår. Departementet 
presiserer at aktive pålegg eller bestemmelser som følger av dagens vilkår, for eksempel dagens krav 
om fiskeutsetting, gjelder frem til Miljødirektoratet eventuelt gir pålegg om nye eller endrede tiltak 
om de samme forhold.  

Det er viktig at de ulike pålegg om biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprenskinger og 
fiskebiologiske tiltak fremstår som ryddige og klare for konsesjonæren. Ansvarsforholdet når det 
gjelder de ulike pålegg om miljøtiltak, må derfor avklares i dialog mellom NVE og Miljødirektoratet. 
Departementet bemerker at disse fagmyndighetene gjennom årene har etablert en god praksis når 
det gjelder tiltak som innebærer en delvis overskridende myndighet og som krever en viss 
kompetansedeling og samarbeid mellom etatene.  
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6.5 Erosjon og isforhold 
Erosjon fremkommer fra tid til annet i vassdraget. I Ølsjøen/Bløytjern er dette en naturlig konsekvens 
som følge av lastvariasjoner i Åbjøra kraftverk. I ovenforliggende magasiner kan erosjon skyldes 
utvasking som følge av bølgeslag. FBR mener det ikke er spesielle erosjonsproblemer i Åbjøra-
vassdraget og viser til at det også er utført enkelte erosjonstiltak.  

Ut fra den informasjonen NVE har pr. i dag, anbefales det ikke at det utarbeides noen omfattende 
erosjonssikringsplan. Fastsetting av standardvilkår om terskler, biotopjusterende tiltak og erosjons-
sikring, jf. vilkårene post 12, gir NVE nødvendig hjemmel til å pålegge tiltak dersom dette skulle bli 
nødvendig på et senere tidspunkt. Departementet kan ikke se at det er fremkommet noen ny 
informasjon som nødvendiggjør konkrete tiltak nå, og slutter seg til NVEs anbefaling. Enkelte deler 
av vassdraget er imidlertid noe mer utsatt enn andre, og NVE oppfordrer konsesjonæren til dialog 
med berørte interessenter der det kan være nødvendig å utføre noen tiltak. 

Når det gjelder isforholdene i Åbjøravassdraget, er dette beskrevet i revisjonsdokumentet. 
Tisleidalen kan bli svært kald vinterstid, og i kuldeperioder dannes det lett sarr, bunnis og isdemmer 
på partier der elva renner flatt. Tidligere brukte konsesjonæren sprengning av is for å unngå isgang, 
men i dag er denne virksomheten sterkt redusert. Det er ikke ønskelig å gjenoppta en slik praksis. 
FBR ønsker å holde vannføringen i Tisleia mest mulig stabil for å unngå oppstuving og isgang. NVE 
er enig i at jevn vanntilførsel i Tisleia i kuldeperioder kan være et viktig tiltak for å unngå isgang. NVE 
kan imidlertid ikke se at problemet er så stort at dette må tas inn i manøvreringsreglementet, men at 
dette ser ut for å bli håndtert tilfredsstillende med dagens praksis. NVE finner heller ikke at det kan 
stilles krav om tiltak som kan redusere frostrøyk selv om dette kan være et problem enkelte steder og 
trolig kan bli noe økende med slipp av minstevannføring i vassdraget. Frostrøyk er naturlig 
forekommende i alle vassdrag, og det er ikke kommet frem opplysninger om at noen områder ved 
dette vassdraget er spesielt utsatt. Departementet er enig i dette og slutter seg her til regulantens og 
NVEs vurdering.  
 
6.6 Kulturminner 
Tidligere Buskerud og Oppland fylkeskommuner har påpekt at det ikke er gjennomført større 
arkeologiske registreringer i forbindelse med reguleringskonsesjonene. De mener derfor det ikke er 
tilfredsstillende kunnskap om de kulturhistoriske forholdene rundt reguleringsmagasinene. 
Fylkeskommunene er bekymret for at erosjon og slitasje fra is vil føre til at en mister muligheten til å 
gjøre slike registreringer.  

Konsesjoner for regulerte vassdrag med opprinnelig konsesjonstidspunkt før 1960 fikk ikke 
fastsatt vilkår om kulturminner, og disse faller derfor innenfor den etablerte ordningen med 
sektoravgift til kulturminnevern. Retningslinjer for sektoravgiftsordningen er fastsatt av daværende 
Miljøverndepartementet i 2010, og senere redigert, i samarbeid med Olje- og energidepartementet. 
Alle reguleringskonsesjonene i Åbjøravassdraget er gitt før 1960 og faller således innunder ordningen. 
Konsesjonæren skal derfor betale sektoravgift for alle fem reguleringsmagasinene. Sektoravgiften 
beregnes til 7000,- kr pr. GWh magasinkapasitet (2006-kroner). Beløpet indeksjusteres på vanlig måte. 
NVE beregner og innkrever sektoravgiften. Sektoravgiften som innbetales er imidlertid ikke 
øremerket dette vassdraget, men midlene kan benyttes til arkeologiske undersøkelser i ethvert 
regulert vassdrag i landet hvor det er åpnet revisjonssak. Forvaltningen og prioritering for bruk av 
disse midlene ivaretas av Riksantikvaren i medhold av de fastsatte retningslinjene.  

For øvrig gjelder kulturminnelovens regler om undersøkelsesplikt ved etablering av nye fysiske 
tiltak i vassdraget. Dersom det viser seg at tiltaket kan virke inn på automatisk fredete kulturminner, 
skal melding sendes ansvarlig kulturminneforvaltning (her Fylkeskommunen) og arbeidet stanses. 
Bestemmelsene tas inn i de reviderte vilkårene post 9.  
 
6.7 Forholdet til vannforskriften 
Regionalplaner for vannforvaltning har status som regional plan etter plan- og bygningsloven, og skal 
"legges til grunn" for behandlingen av revisjonssakene, men de er ikke bindende. I godkjente 
regionalplaner for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken (perioden 2016–2021), er det registrert to 
prioriterte vannforekomster som kan medføre krafttap med miljømål 2021. Begge vannforekomstene 
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ligger i Tisleia. Departementet tilrår økt minstevannføringsslipp i denne elva. Dersom det slippes mer 
vann fra Tisleifjorden, vil begge disse forekomstene forbedre sitt økologiske potensial.  

Det er også registrert en vannforekomst (SMVF) i Nøra som renner mellom Storevatn og 
Tisleifjorden med miljømål GØP i 2027. Miljømålet GØP er "elastisk" – dvs. det er summen av 
realistiske tiltak. På denne elvestrekningen tilrås imidlertid ikke minstevannføringsslipp da en slik 
slippanordning vil være krevende å få til i et rent senkningsmagasin. Bedrede miljøforhold må derfor 
forsøkes nådd ved hjelp av andre tiltak, men uten at det slippes mer vann. Dersom man ved revisjon 
kommer til at det ikke er realistisk å slippe vann, kan miljømålet fortsatt settes til GØP, dersom det er 
et fungerende økosystem der. Ved rullering av vannforvaltningsplanene må regionen selv vurdere hva 
de skal sette målet til i neste periode. 
 
6.8 Andre forhold 
Det er fremmet enkelte krav som berører enkelte grupper eller særinteresser, for eksempel 
utsettingsplasser for småbåter, drifting av skiløyper, glattkjøringsbane på magasin og tamreindrift. 
Dette anses som privatrettslige forhold som holdes utenfor revisjonssaken.  
 
7. DEPARTEMENTETS OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Departementet slutter seg til NVEs anbefaling om å fjerne utdaterte konsesjonsvilkår og at det 
innføres nye standardvilkår etter vassdragsreguleringsloven. I likhet med NVE mener departementet 
at de vesentligste forhold i de opprinnelige konsesjonene ivaretas ved innføring av dagens 
standardvilkår og slutter seg til NVEs forslag. Det fastsettes minstevannføring i Buaråni, i Flya og 
Tisleia. Det foreslås ingen magasinrestriksjoner sammenlignet med dagens praksis. 

Departementet tilrår at revisjonen av Åbjøravassdraget fastsettes på de vilkår som følger vedlagt, 
jf. departementets merknader nedenfor.  
 
 
V. Departementets merknader til konsesjonsvilkårene 

Reguleringskonsesjonene for Åbjøravassdraget har i dag flere separate vilkårssett. NVE foreslår to 
nye vilkårssett; ett for konsesjonen for regulering av Åbjøra (januar 1949), konsesjonen for regulering 
av Helin (juni 1949) og konsesjonen for regulering av Flyvatn (1957) og ett for konsesjonen for 
ytterligere regulering av Tisleifjorden (august 1959). 

Konsesjonene er gitt på ubegrenset tid og vilkår om hjemfall fjernes. Vilkår om bruk av norske 
funksjonærer og arbeidere, bruk av norske varer og forsikring i norsk selskap er ikke i tråd med 
gjeldende norsk rett og tas ut. Vilkår om arbeidernes lønn, husrom og legehjelp og erstatning til 
fattigkommune ivaretas enten av andre lover i dag eller er ikke lenger relevante, og tas også ut. 
Vilkåret om ytterligere reguleringer i vedkommende vassdrag er heller ikke del av moderne 
standardvilkår. Likeledes fjernes vilkåret om andre fall- og brukseieres rett til å anvende det regulerte 
driftsvannet. Dette følger direkte av vassdragsreguleringsloven § 25 og vilkåret anses derfor 
overflødig. Vilkåret om utbetaling av næringsfond fjernes, jf. konsesjonene fra januar 1949 og 1957, da 
dette skulle utbetales til kommunene innen reguleringene ble tatt i bruk. Vilkåret om å avgi vann til 
tømmerfløting fjernes fra alle konsesjonene. Fløtning i vassdraget opphørte for mange år siden, og 
vilkåret er ikke lenger relevant.  
 
Konsesjonstid og revisjon, jf. vilkårene post 1 
Bestemmelsen om begrenset konsesjonstid for andre enn staten eller norske kommuner, tas ut av 
gjeldende vilkår da det pr. i dag ikke finnes private eiere. Konsesjonen gis på ubegrenset tid. 
Bestemmelsen om at vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år tas inn. 
 
Konsesjonsavgifter, jf. vilkårene post 2 
Ved ren revisjon endres normalt ikke de økonomiske vilkårene. Konsesjonsavgiftene videreføres 
derfor uendret. Oppjustering av årlige konsesjonsavgifter skjer uansett hvert femte år etter de til 
enhver tid gjeldende regler. Ordlyden i vilkåret er ellers endret og tilpasset gjeldende lovtekst. 
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Avgiften avsettes særskilt for hver kommune til et fond, som anvendes etter bestemmelse av 
fylkestinget eller kommunestyret, og midlene skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet 
i distriktet. Avgiften skal betales av de enkelte vannfalls- eller brukseiere som utnytter den regulerte 
vannføringen.  
 
Konsesjonskraft, jf. vilkårene post 3 
I tråd med prinsippet om at de økonomiske vilkårene normalt ikke endres ved revisjon, videreføres 
de gjeldende bestemmelsene om kraftpris for konsesjonene gitt i 1949 og 1957. Konsesjonen for 
ytterligere regulering av Tisleifjorden er gitt i august 1959. For konsesjoner gitt etter lovendringen av 
10. april 1959 trådte i kraft, gjelder OEDs beregnede kraftpris. Departementet foreslår at ordlyden 
oppdateres til dagens alminnelig vilkår om OED-pris. Det innebærer ingen materielle endringer 
sammenlignet med eksisterende (NVEs forslag). 
 

«Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall vannkraft-
verk i hele landet. Skatter beregnet av kraftproduksjonens overskudd ut over normalavkastningen 
inngår ikke i selvkostberegningen. Departementet skal hvert år fastsette prisen på kraften levert 
kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger.» 

 
For begge vilkårssett beholdes bestemmelsen om at oppsagt kraft ikke senere kan forlanges avgitt.  
Konsesjonskraft som skal avgis til kommunene er inntil 10 %, jf. vregl. § 22 første ledd. Av tidligere 

tilsvarende bestemmelse i vregl. § 12 nr. 15 femte ledd fulgte det at størrelsen på bestemt konsesjons-
kraft kunne tas opp til fornyet vurdering etter 30 år. Ved en slik vurdering kunne det fastsettes en 
høyere prosentsats for avstått konsesjonskraft når det var nødvendig av hensyn til alminnelig 
forsyning. Dagens konsesjonsvilkår i reguleringskonsesjonene for Åbjøra er utformet i tråd med 
denne bestemmelsen. Ved lovendringen i 1959 ble begrensningen av de spesielle forsyningsbehov 
fjernet. Ved en ny lovendring i forbindelse med vedtakelsen av energiloven i 1990, ble bestemmelsen 
igjen endret:  
 

"Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny prøvelse etter 20 år".  
 

Samme ordlyd er videreført i dagens vregl. § 22 sjuende ledd og departementet tilrår at denne 
bestemmelsen tas inn i det reviderte vilkåret. Ved en inkurie har NVE i merknadene til konsesjons-
vilkårene skrevet at 30-årsregelen og bestemmelsen om ytterligere konsesjonskraft beholdes, men i 
NVEs forslag til vilkår er 20-årsregelen derimot tatt inn. Vilkårsteksten oppdateres ellers i tråd med 
ordlyden i moderne standardvilkår og gjeldende lovbestemmelser.  
 
Byggefrister mv., jf. vilkårene post 5 
Fristen for oppstart av eventuelt byggearbeid i medhold av konsesjonen utvides fra någjeldende 2 til 
5 år og arbeidet må fullføres innen ytterligere 5 år, jf. vassdragsreguleringsloven § 15. Begge frister 
kan forlenges av NVE.  
 
Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv., jf. vilkårene post 7 
Myndighet for godkjennelse av planer og tilsyn er tillagt NVE. Det nye standardvilkåret erstatter 
tidligere poster.  
 
Naturforvaltning, jf. vilkårene post 8 
Det innføres moderne standardvilkår med hjemmel til å pålegge tiltak for naturforvaltning og 
friluftsliv. Se merknader i pkt 5.1.4 ovenfor.  
 
Automatisk fredete kulturminner, jf. vilkårene post 9 
Det vises til departementets merknader ovenfor i pkt 5.1.6.  
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Manøvreringsreglement, jf. vilkårene post 14 
Gjeldende manøvreringsreglement for regulering av Åbjøravassdraget oppdateres i tråd med 
moderne standardvilkår, jf. departementets merknader til reglementet nedenfor.  
 
Registrering av minstevannføring, krav om skilting og merking, jf. vilkårene post 16 
Gjeldende konsesjoner har alle vilkår om merking av oppdemmingshøyder og tappegrenser. Dette er 
tatt inn i endret manøvreringsreglement. I ny post 16 tas inn bestemmelser om registrering av 
minstevannføring, skilting og merking i tråd med dagens standardvilkår. 
 
Kontroll og sanksjoner, jf. vilkårene post 20 
Vilkåret er oppdatert i henhold til dagens bestemmelser om kontroll, pålegg om retting, tvangsmulkt, 
tilbaketrekking av konsesjon, overtredelsesgebyr og straff, jf. vassdragsreguleringsloven kapittel 7 
§§ 31-36.  

Departementet slutter seg forøvrig til NVEs merknader og forslag til vilkår.   
 
 
VI. Departementets merknader til endret manøvreringsreglement  

Manøvreringsreglementet oppdateres i moderne språkdrakt. Bestemmelsen om at manøvreringen 
foretas av en "norsk statsborger", fjernes.  

NVE anbefaler at høydegrunnlaget oppdateres til NN2000. Departementet bad om oppdaterte 
målinger. I e-post av 22.1.2020 uttaler FBR:  
 

"Vi har målt inn og kjenner NN2000 høydene for Tisleifjord, Flyvatn og Bløytjern. Vi mangler for 
Storevatn og Helin, men vil få dem målt inn til sommeren. 

FBR bruker i dag NN1954 overalt i Begnavassdraget. Det ble godkjent av departementet og 
NVE i 1977. (Det var mange ulike høydegrunnlag i bruk før det.) 

NN1954 er gjennomført og innarbeidet i alle systemer, praktisk og gjenkjennelig. På 
opplysningsskilt ute kan allmennheten opplyses om differansen mellom NN1954 og NN2000. 

Omlegging til NN2000 i Åbjøra medfører at skalaer, skilt mv. må byttes, og datasystemer osv. 
korrigeres. Men i resten av Begnavassdraget vil NN1954 fortsatt være i bruk." 

 
Reglementet er oppdatert med nye kotehøyder etter NN2000 for alle magasinene, jf. 

konsesjonærens brev av 29. juni 2020.  
NVE har i post 2 foreslått følgende:  

 
Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføringer og vannstanden i ovenforliggende 
reguleringsmagasin er på sitt laveste tillatte nivå, skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket skal i slike 
tilfeller ikke være i drift.  

 
FBR foreslår at siste setning strykes og sier følgende i høringsuttalelse til innstillingen:  
 

"Vi forstår hensikten med denne bestemmelsen slik at når det ikke er magasinvann tilgjengelig 
(vannstand=LRV) og tilsiget er lavere enn minstevannføringskravet, så nyttes hele tilsiget til å 
opprettholde en vannføring svarende til tilsiget på de strekningene der det er fastsatt 
minstevannføring. 

Fra inntaksmagasinet Ølsjøen/Bløytjern er det ikke pålagt minstevannføring, og tilsiget kan 
uavhengig av vannstand i ovenforliggende magasiner, tappes gjennom Åbjøra kraftverk. 

Fra Tisleifjord er det ved vannstander ned mot LRV ikke mulig å tappe gjennom Tisleifjord 
kraftverk grunnet tekniske begrensninger. Da må vannføringen uansett slippes gjennom lukene. 
For øvrig har det ingen betydning for vannføringen i Tisleia om tilsiget slippes i luker eller i 
kraftverket. 

I de øvrige tre magasinene Helin, Flyvatn og Storevatn er det ikke kraftverk." 
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Her har det trolig ved en inkurie skrevet inn en standardsetning i NVEs forslag. Bestemmelsen er 

unødvendig i dette reglementet ettersom departementet følger NVEs anbefaling om å ikke slippe 
minstevannføring i Åbjøra. Setningen tas derfor ut. Departementet har utover dette ingen merknader 
og slutter seg til NVEs forslag til oppdatert og endret reglementet når det gjelder postene 1, 2 og 3.  

Departementet bemerker at ordlyden i post 4 må endres noe etter at vassdragsreguleringslovens 
bestemmelser ble revidert, jf. Prop. 117 L (2016–2017). Bestemmelser for manøvreringsreglement og 
hydrologiske observasjoner er nå fastsatt i vregl. § 16. Medfører vilkår om vannslipp og vannstands-
endringer skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige 
endringer i reglementet. Regelen er lovfestet i vassdragsreguleringsloven § 16 tredje ledd. Et 
reglement er konsesjonsvilkår som kan endres av Kongen eller departementet etter søknad fra 
vassdragsanleggets eier, jf. vregl. § 9.  
 
 

Olje- og energidepartementet 
 

t i l r å r: 
 
Reviderte vilkår for tillatelse til Foreningen til Bægnavassdragets Regulering for reguleringene i 
Åbjøravassdraget fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.  
 
 
Vedlegg 1 
 

Spesifikasjon av tillatelsene 
 
1. I medhold av lov 14. desember 1917 nr. 17 om regulering og kraftutbygging i vassdrag (vassdrags-

reguleringsloven) § 8 fastsettes reviderte vilkår for tillatelse til Foreningen til Bægnavassdragets 
Regulering til regulering av Helin, Flyvatn, Storevatn, Tisleifjorden og Ølsjøen/Bløytjern i Gol, 
Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og Nord-Aurdal kommuner, jf. vedlegg 2. 

2. I medhold av lov 14. desember 1917 nr. 17 § 8 fastsettes reviderte vilkår for tillatelse til Foreningen 
til Bægnavassdragets Regulering til ytterligere regulering av Tisleifjorden i Nord-Aurdal, 
Hemsedal og Gol kommuner, jf. vedlegg 3. 

3. Det fastsettes oppdatert manøvreringsreglement for regulering av Åbjøravassdraget, jf. vedlegg 4. 
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Vedlegg 2 
 

Vilkår 
for tillatelse etter vassdragsreguleringsloven til Foreningen til Bægnavassdragets Regulering 

til å foreta regulering av Helin, Flyvatn, Storevatnet, Tisleifjorden og Ølsjøen/Bløytjern i 
Vang, Vestre Slidre, Nord-Aurdal, Hemsedal og Gol kommuner 

(Fastsatt ved kgl.res. 22.1.2021. Erstatter tidligere vilkår gitt ved kgl.res. 21.1.1949 for regulering av 
Åbjøra, kgl.res. 3.6.1949 for regulering av Helin og kgl.res. 15.2.1957 for regulering av Flyvatn) 

 
1. 

(Konsesjonstid og revisjon) 
Konsesjonen gis på ubegrenset tid. 

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir 
revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått 
underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første ledd. 

Anleggene må ikke nedlegges uten Kongens eller Stortingets samtykke, jf. vassdragsregulerings-
loven § 10 annet ledd. 

Reguleringskonsesjonen, reguleringsanleggene eller andeler i reguleringsanleggene kan bare 
overdras i forbindelse med samtidig overdragelse av vannfall i samme vassdrag nedenfor anlegget. 
Det samme gjelder ved andre disposisjoner over konsesjonen, anleggene eller andeler i anleggene, 
herunder pantsettelse, arrest eller utlegg. 
 

2. 
(Konsesjonsavgifter) 

Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 0,50 pr. nat.hk. og de kommuner og fylkeskommuner 
som Kongen bestemmer på kr 3,00 pr. nat.hk. Satsene refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt 
ved kgl.res. av 21.1.1949 for regulering av Åbjøra, 3.6.1949 for regulering av Helin og 15.2.1957 for 
regulering av Flyvatn. 

Avgiften til fylkeskommunene og kommunene, fordeles mellom disse innbyrdes etter 
bestemmelse av NVE. Skjer det endringer i reguleringer, overføringer, kommunegrenser eller annet 
som i vesentlig grad kan påvirke delingsresultatet, kan ny fordeling foretas. Avgiften avsettes særskilt 
for hver kommune til et fond, som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller kommunestyret. 
Fondets midler skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktet. 

Satsen for konsesjonsavgifter skal justeres hvert 5. år, i tråd med gjeldende regler. 
Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven 

§ 3 første ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. 
Avgiften beregnes etter den økning av vassdragets lavvannføring som reguleringen antas å 

medføre utover den vannføringen som har vært påregnelig år om annet 350 dager i året. Ved 
beregningen legges det til grunn at magasinet utnyttes slik at vannføringen i lavvannsperioden blir så 
jevn som mulig. Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE. 

Beregningen av konsesjonsavgifter samordnes med beregning av konsesjonsavgifter for 
konsesjon etter vannfallrettighetsloven, jf. lov av 14. desember 1917 nr. 16 om konsesjon til rettigheter 
til vannfall mv. § 18. 

Avgiften skal betales av de enkelte vannfalls- eller brukseiere som utnytter den regulerte 
vannføringen. Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som den regulerte vannføringen tas i 
bruk. 
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3. 
(Konsesjonskraft) 

Det skal avstås til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av den 
for hvert vannfall innvunne økning av vannkraften beregnet etter reglene i § 14 annet ledd, jf. § 3 fjerde 
ledd. Avståelse og fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommunens behov til den alminnelige 
elektrisitetsforsyning. Avgitt kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn. 

Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 5 prosent av kraften til staten beregnet som i 
første ledd. Staten rår fritt over tildelt kraft. 

Plikten til å avstå kraft påhviler de enkelte vannfalls- eller brukseiere. Plikten til å avstå kraft inntrer 
etter hvert som den regulerte vannføringen tas i bruk. 

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi. 
Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens 

ledninger med brukstid ned til 5.000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften tas 
ut fra andres ledninger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og 
overføring av kraften ved uttak andre steder enn kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger 
betales av den som tar ut kraften. 

De enkelte vannfalls- eller brukseiere har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft 
uttas. Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og 
brukstidens fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen 
som ikke skyldes force majeure, må ikke skje uten departementets samtykke. Oppsagt kraft kan ikke 
senere forlanges avgitt. 

Kraften leveres etter en maksimalpris beregnet på å dekke produksjonsomkostningene – deri 
innbefattet 6 pst. rente av anleggskapitalen med tillegg av 20 %. Hvis prisen beregnet på denne måten 
vil bli uforholdsmessig høy, fordi bare en mindre del av den kraft vannfallet kan gi er tatt i bruk, kan 
dog kraften i stedet forlanges avgitt etter en maksimalpris som svarer til den gjengse pris ved bortleie 
av kraft i distriktet. Maksimalprisen fastsettes ved overenskomst mellom vedkommende departement 
og konsesjonæren eller i mangel av overenskomst ved skjønn. Denne fastsettelsen kan så vel av 
departementet som konsesjonæren forlanges revidert hvert 5. år. Hvis eieren leier ut kraft og kraften 
til kommune eller stat kan uttas fra kraftledning til noen av leietakerne, kan kommunen eller staten i 
ethvert tilfelle forlange kraften avgitt til samme pris og på samme vilkår som leierne av lignende 
kraftmengder under samme forhold. 

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny vurdering etter 20 år. 
 

4. 
(Kontroll med betaling av avgift mv.) 

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med 
vannforbruket, samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan med bindende virkning 
fastsettes av Olje- og energidepartementet. 
 

5. 
(Byggefrister) 

Arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble gitt og 
fullføres innen ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene medregnes ikke den tid som 
på grunn av ekstraordinære forhold (force majeure) har vært umulig å utnytte. 
 

6. 
(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift) 

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet 
og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, 
kulturminner mv., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av 
områdenes naturskjønnhet eller egenart. 
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7. 
(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.) 

Konsesjonæren plikter å legge fram detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og 
kostnadsoverslag for anleggene. Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold 
og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette 
dekkes av konsesjonæren. 

Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig 
skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand. 

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det 
økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig. 

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering 
av overskuddsmasser. 

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å 
gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post. 

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må 
være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift. 

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom 
det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget. 

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke. 
NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten. 

 
8. 

(Naturforvaltning) 
I 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet 
 

a. å sørge for at forholdene i Åbjøravassdraget er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig 
grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for 
fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig, 

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak, 
c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes 

slik at tap av fisk reduseres, 
d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes. 

 
II 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for 
plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst 
mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak. 

 
III 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste naturviten-
skapelige undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være arkiverings-
undersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser 
som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen. 
 

IV 
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at friluftslivets 
bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og 
regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og 
tilretteleggingstiltak. 
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V 
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste friluftslivs-
undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta 
i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte 
berøres av reguleringen. 
 

VI 
Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i 
anleggstiden. 
 

VII 
Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg 
gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren. 
 

9. 
(Automatisk fredete kulturminner) 

Når reviderte vilkår er fastsatt, skal konsesjonæren innen rimelig frist betale et engangsbeløp på 7000,- 
(2006-kroner) per GWh magasinkapasitet til kulturminnevern i vassdrag. Det innbetalte beløpet skal 
dekke utgifter til registreringer, undersøkelser, utgravinger, konservering og sikringstiltak, og 
omfatter alle automatisk fredete kulturminner innenfor områder som berøres av reguleringen. 

Arkeologiske arbeider skal foretas i den tiden magasinene likevel er nedtappet eller når 
vannstanden av andre årsaker er lav. Konsesjonæren må avtale med kulturminneforvaltningen 
(fylkeskommunen og eventuelt Sametinget) i god tid før en nedtapping av magasinene. 

Konsesjonæren skal også varsle kulturminneforvaltningen dersom det av andre årsaker er lav 
vannstand i magasinene slik at arkeologisk arbeid kan gjennomføres. 

Konsesjonæren skal ved fysiske tiltak i vann og på land, som for eksempel etablering av terskler 
og anleggsarbeid mv. i god tid på forhånd få undersøkt om tiltaket berører automatisk fredete 
kulturminner etter kulturminneloven §§ 3 og 9. 

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at tiltaket kan virke inn på automatisk fredete 
kulturminner, skal melding sendes kulturminneforvaltningen og arbeidet stanses, jf. kulturminne-
loven § 8 andre ledd. 
 

10. 
(Forurensning) 

Konsesjonæren plikter etter Fylkesmannens nærmere bestemmelse: 
 
a. å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med anlegget er påkrevet av hensyn til forurensnings-

forholdene i vassdraget. 
b. å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i berørte vassdragsavsnitt. 
 

11. 
(Veier, ferdsel mv.) 

Konsesjonæren plikter helt eller delvis å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av 
offentlige veier, broer og kaier, hvor disse utgifter antas å bli særlig øket ved anleggsarbeidet. Veier, 
broer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre NVE 
vedtar noe annet. 

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig 
bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige. 
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12. 
(Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring) 

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller 
vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, 
elvekorreksjoner, opprenskinger mv. for å redusere skadevirkninger. 

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker 
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste 
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette. 

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig. 
Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan som ivaretar både private og allmenne interesser i 

vassdraget. Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold, er tillagt NVE. 
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren. 
 

13. 
(Rydding av reguleringssonen) 

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder 
at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm høye. Ryddingen må utføres på 
snøbar mark. Avfallet fjernes. 

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker 
som er over 0,5 m høye. I rimelig grad kan NVE pålegge ytterligere rydding. Dersom vegetasjon over 
HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er 
angitt i denne posten. 

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført før første neddemming og bør så vidt mulig 
unngås lagt til yngletiden for viltet i området. 

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med 
dette dekkes av konsesjonæren. 
 

14. 
(Manøvreringsreglement) 

Det er fastsatt et manøvreringsreglement som setter grenser for vannstand og vannslipping, med 
bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av magasin skal skje. 
 

15. 
(Hydrologiske observasjoner) 

Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige 
for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten. 
 

16. 
(Registrering av minstevannføring, vannstand i reguleringsmagasin, krav om skilting og merking) 

Det skal etableres en måleanordning for registrering og dokumentasjon av minstevannføring. 
Løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på en 
sikker måte i hele anleggets levetid. 

Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt 
med opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan dette kan kontrolleres. NVE skal 
godkjenne skiltenes utforming og plassering. 

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av utbyggingen 
må markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres. 

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av 
hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene. 
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17. 
(Etterundersøkelser) 

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for 
berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det 
offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem 
som skal utføre dem. 
 

18. 
(Militære foranstaltninger) 

Ved damanlegget kan det treffes militære foranstaltninger for sprenging i krigstilfelle, uten at eieren 
har krav på erstatning for de ulemper eller rådighetsbegrensninger dette medfører. Konsesjonæren 
må uten godtgjørelse finne seg i den innskrenkning eller benyttelse av anleggene som er nødvendig 
og den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed. 
 

19. 
(Luftovermetning) 

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning 
i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise 
seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren 
etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere 
problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken. 
 

20. 
(Kontroll og sanksjoner) 

Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i 
medhold av vilkårene som NVE finner nødvendig. Utgifter med kontrollen kan kreves dekket av 
konsesjonæren. 

NVE kan kreve at konsesjonæren skal rette forhold som er i strid med loven eller vedtak fattet i 
medhold av loven. 

NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at en plikt som følger av loven eller vedtak i 
medhold av loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et 
engangsbeløp. Tvangsmulkten tilfaller statskassen. 

Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte over-
tredelser av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft), 5 (Byggefrister), 14 (Manøvrerings-
reglement) og 20 (Kontroll og sanksjoner). 

Ved gjentatte eller fortsatte overtredelser av spesielle konsesjonsbetingelser for de enkelte 
deltagere i reguleringen, mister vedkommende vannfalls- eller brukseiers retten til å bruke 
driftsvannet som er innvunnet ved reguleringen. 

NVE kan ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker 
til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av vassdragsreguleringsloven. 

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt overskrider 
konsesjonen eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med hjemmel i vassdrags-
reguleringsloven. 
 

21. 
(Tinglysing) 

Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses etter tinglysingsloven. 
Departementet kan ved enkeltvedtak bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som en 

heftelse på eiendommer hvor konsesjonen kan medføre en forpliktelse. 
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Vedlegg 3 
 

Vilkår 
for tillatelse etter vassdragsreguleringsloven til Foreningen til Bægnavassdragets Regulering 

til å foreta ytterligere regulering av Tisleifjorden i Nord-Aurdal, Hemsedal og Gol kommuner 
(Fastsatt ved kgl.res. 22.1.2021. Erstatter tidligere vilkår for konsesjon av 21.8.1959 for ytterligere 

regulering av Tisleifjorden) 
 

1. 
(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. 
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir 

revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått 
underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første ledd. 

Anleggene må ikke nedlegges uten Kongens eller Stortingets samtykke, jf. vassdrags-
reguleringsloven § 10 annet ledd. 

Reguleringskonsesjonen, reguleringsanleggene eller andeler i reguleringsanleggene kan bare 
overdras i forbindelse med samtidig overdragelse av vannfall i samme vassdrag nedenfor anlegget. 
Det samme gjelder ved andre disposisjoner over konsesjonen, anleggene eller andeler i anleggene, 
herunder pantsettelse, arrest eller utlegg. 
 

2. 
(Konsesjonsavgifter) 

Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 0,50 pr. nat.hk. og de kommuner og fylkeskommuner 
som Kongen bestemmer på kr 3,00 pr. nat.hk. Satsene refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt 
ved kgl.res. av 21.8.1959 for ytterligere regulering av Tisleifjorden. 

Avgiften til fylkeskommunene og kommunene, fordeles mellom disse innbyrdes etter 
bestemmelse av NVE. Skjer det endringer i reguleringer, overføringer, kommunegrenser eller annet 
som i vesentlig grad kan påvirke delingsresultatet, kan ny fordeling foretas. Avgiften avsettes særskilt 
for hver kommune til et fond, som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller kommunestyret. 
Fondets midler skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktet. 

Satsen for konsesjonsavgifter skal justeres hvert 5. år, i tråd med gjeldende regler. 
Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven 

§ 3 første ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. 
Avgiften beregnes etter den økning av vassdragets lavvannføring som reguleringen antas å 

medføre utover den vannføringen som har vært påregnelig år om annet 350 dager i året. Ved 
beregningen legges det til grunn at magasinet utnyttes slik at vannføringen i lavvannsperioden blir så 
jevn som mulig. Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE. 
 

3. 
(Konsesjonskraft) 

Det skal avstås til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av den 
for hvert vannfall innvunne økning av vannkraften beregnet etter reglene i § 14 annet ledd, jf. § 3 fjerde 
ledd. Avståelse og fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommunens behov til den alminnelige 
elektrisitetsforsyning. Avgitt kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn. 

Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 5 prosent av kraften til staten beregnet som i 
første ledd. Staten rår fritt over tildelt kraft. 

Plikten til å avstå kraft påhviler de enkelte vannfalls- eller brukseiere. Plikten til å avstå kraft inntrer 
etter hvert som den regulerte vannføringen tas i bruk. 

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi. 
Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens 

ledninger med brukstid ned til 5.000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften tas 
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ut fra andres ledninger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og 
overføring av kraften ved uttak andre steder enn kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger 
betales av den som tar ut kraften. 

De enkelte vannfalls- eller brukseiere har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft 
uttas. Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og 
brukstidens fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen 
som ikke skyldes force majeure, må ikke skje uten departementets samtykke. Oppsagt kraft kan ikke 
senere forlanges avgitt. 

Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall 
vannkraftverk i hele landet. Skatter beregnet av kraftproduksjonens overskudd ut over normal-
avkastningen inngår ikke i selvkostberegningen. Departementet skal hvert år fastsette prisen på 
kraften levert kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger. Uenighet om prisen avgjøres av 
vedkommende departement.  

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny vurdering etter 20 år. 
 

4. 
(Kontroll med betaling av avgift mv.) 

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med 
vannforbruket, samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan med bindende virkning 
fastsettes av Olje- og energidepartementet. 
 

5. 
(Byggefrister) 

Arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble gitt og 
fullføres innen ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene medregnes ikke den tid som 
på grunn av ekstraordinære forhold (force majeure) har vært umulig å utnytte. 
 

6. 
(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift) 

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet 
og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, 
kulturminner mv., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av 
områdenes naturskjønnhet eller egenart. 
 

7. 
(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.) 

Konsesjonæren plikter å legge fram detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og 
kostnadsoverslag for anleggene. Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold 
og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette 
dekkes av konsesjonæren. 

Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig 
skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand. 

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det 
økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig. 

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering 
av overskuddsmasser. 

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å 
gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post. 

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må 
være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift. 
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Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom 
det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget. 

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke. 
NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten. 

 
8. 

(Naturforvaltning) 
I 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet 
 

a. å sørge for at forholdene i Åbjøravassdraget er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig 
grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for 
fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig, 

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak, 
c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes 

slik at tap av fisk reduseres, 
d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes. 
 

II 
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for 
plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst 
mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak. 
 

III 
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste 
naturvitenskapelige undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være 
arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større 
undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen. 
 

IV 
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at friluftslivets 
bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og 
regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og 
tilretteleggingstiltak. 
 

V 
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste friluftslivs-
undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta 
i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte 
berøres av reguleringen. 
 

VI 
Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i 
anleggstiden. 
 

VII 
Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg 
gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren. 
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9. 
(Automatisk fredete kulturminner) 

Når reviderte vilkår er fastsatt, skal konsesjonæren innen rimelig frist betale et engangsbeløp på 7000,- 
(2006-kroner) per GWh magasinkapasitet til kulturminnevern i vassdrag. Det innbetalte beløpet skal 
dekke utgifter til registreringer, undersøkelser, utgravinger, konservering og sikringstiltak, og 
omfatter alle automatisk fredete kulturminner innenfor områder som berøres av reguleringen. 

Arkeologiske arbeider skal foretas i den tiden magasinene likevel er nedtappet eller når 
vannstanden av andre årsaker er lav. Konsesjonæren må avtale med kulturminneforvaltningen 
(fylkeskommunen) i god tid før en nedtapping av magasinene. 

Konsesjonæren skal også varsle kulturminneforvaltningen dersom det av andre årsaker er lav 
vannstand i magasinene slik at arkeologisk arbeid kan gjennomføres. 

Konsesjonæren skal ved fysiske tiltak i vann og på land, som for eksempel etablering av terskler 
og anleggsarbeid mv. i god tid på forhånd få undersøkt om tiltaket berører automatisk fredete 
kulturminner etter kulturminneloven §§ 3 og 9. 

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at tiltaket kan virke inn på automatisk fredete 
kulturminner, skal melding sendes kulturminneforvaltningen og arbeidet stanses, jf. kulturminne-
loven § 8 andre ledd. 
 

10. 
(Forurensning) 

Konsesjonæren plikter etter Fylkesmannens nærmere bestemmelse: 
 

a. å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med anlegget er påkrevet av hensyn til 
forurensningsforholdene i vassdraget. 

b. å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i berørte vassdragsavsnitt. 
 

11. 
(Veier, ferdsel mv.) 

Konsesjonæren plikter helt eller delvis å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av 
offentlige veier, broer og kaier, hvor disse utgifter antas å bli særlig øket ved anleggsarbeidet. Veier, 
broer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre NVE 
vedtar noe annet. 

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig 
bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige. 
 

12. 
(Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring) 

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller 
vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, 
elvekorreksjoner, opprenskinger mv. for å redusere skadevirkninger. 

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker 
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste 
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette. 

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig. 
Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan som ivaretar både private og allmenne interesser i 

vassdraget. Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold, er tillagt NVE. 
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren. 
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13. 
(Rydding av reguleringssonen) 

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder 
at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm høye. Ryddingen må utføres på 
snøbar mark. Avfallet fjernes. 

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker 
som er over 0,5 m høye. I rimelig grad kan NVE pålegge ytterligere rydding. Dersom vegetasjon over 
HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er 
angitt i denne posten. 

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført før første neddemming og bør så vidt mulig 
unngås lagt til yngletiden for viltet i området. 

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med 
dette dekkes av konsesjonæren. 
 

14. 
(Manøvreringsreglement) 

Det er fastsatt et manøvreringsreglement som setter grenser for vannstand og vannslipping, med 
bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av magasin skal skje. Reglementet er oppdatert med 
nye kotehøyder etter NN2000. 
 

15. 
(Hydrologiske observasjoner) 

Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige 
for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten. 
 

16. 
(Registrering av minstevannføring, vannstand i reguleringsmagasin, krav om skilting og merking) 

Det skal etableres en måleanordning for registrering og dokumentasjon av minstevannføring. 
Løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på en 
sikker måte i hele anleggets levetid. 

Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt 
med opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan dette kan kontrolleres. NVE skal 
godkjenne skiltenes utforming og plassering. 

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av utbyggingen 
må markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres. 

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av 
hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene. 
 

17. 
(Etterundersøkelser) 

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for 
berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det 
offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem 
som skal utføre dem. 
 

18. 
(Militære foranstaltninger) 

Ved damanlegget kan det treffes militære foranstaltninger for sprenging i krigstilfelle, uten at eieren 
har krav på erstatning for de ulemper eller rådighetsbegrensninger dette medfører. Konsesjonæren 
må uten godtgjørelse finne seg i den innskrenkning eller benyttelse av anleggene som er nødvendig 
og den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed. 
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19. 
(Luftovermetning) 

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning 
i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise 
seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren 
etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere 
problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken. 
 

20. 
(Kontroll og sanksjoner) 

Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i 
medhold av vilkårene som NVE finner nødvendig. Utgifter med kontrollen kan kreves dekket av 
konsesjonæren. 

NVE kan kreve at konsesjonæren skal rette forhold som er i strid med loven eller vedtak fattet i 
medhold av loven. 

NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at en plikt som følger av loven eller vedtak i 
medhold av loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et 
engangsbeløp. Tvangsmulkten tilfaller statskassen. 

Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte over-
tredelser av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft), 5 (Byggefrister), 14 (Manøvrerings-
reglement) og 20 (Kontroll og sanksjoner). 

Ved gjentatte eller fortsatte overtredelser av spesielle konsesjonsbetingelser for de enkelte 
deltagere i reguleringen, mister vedkommende vannfalls- eller brukseiers retten til å bruke 
driftsvannet som er innvunnet ved reguleringen. 

NVE kan ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker 
til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av vassdragsreguleringsloven. 

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt overskrider 
konsesjonen eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med hjemmel i vassdrags-
reguleringsloven. 
 

21. 
(Tinglysing) 

Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses etter tinglysingsloven. 
Departementet kan ved enkeltvedtak bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som en 

heftelse på eiendommer hvor konsesjonen kan medføre en forpliktelse. 
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Vedlegg 4 
Manøvreringsreglement 

for regulering av Åbjøravassdraget i Gol, Vestre Slidre, Vang, Hemsedal og  
Nord-Aurdal kommuner 

(Fastsatt ved kgl.res. 22.1.2021. Erstatter tidligere reglement gitt ved kgl.res. 21.1.1949 for 
regulering av Åbjøra, 3.6.1949 for regulering av Helin, 15.2.1957 for regulering av Flyvatn og 

21.8.1959 for ytterligere regulering av Tisleifjorden) 
 

1. 
 Reguleringer 

        Reg.grenser  Reg. 
Magasin Øvre 

kote 
Nedre 
kote 

  Oppd. 
     m 

 Senkn. 
      m 

 høyde 
     m 

Helin ……………………….. 867,90 865,90   0,0 2,0   2,0 
Flyvatn ……………………... 859,52 854,02   3,0 2,5   5,5 
Storevatn …………………… 824,43 821,43   0,0 3,0   3,0 
Tisleifjorden ……………….. 820,71 809,21 10,0 1,5 11,5 
Ølsjøen/Bløytjern …………. 749,05 746,05   1,0 2,0   3,0 
 
Høydene er oppdatert til Kartverkets høydesystem NN2000.  

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige 
godkjenner. 

2. 
Vannslipp 

Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene 
og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes. 

Det skal slippes minimum 0,1 m3/s fra Helin til Buaråni hele året.  
I tiden 1.7–1.11 skal det slippes minimum 2,0 m3/s og 1,0 m3/s resten av året fra dam Flyvatn til Flya.  
I tiden 1.7–1.11 skal det slippes minimum 3,0 m3/s og 2,0 m3/s resten av året fra dam Tisleifjorden 

til Tisleia. Alle endringer i tapping fra Tisleifjorden skal skje gradvis. 
Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføringer og vannstanden i ovenforliggende 

reguleringsmagasin er på sitt laveste tillatte nivå, skal hele tilsiget slippes forbi.  
Ved Storevatn stenges tappelukene ved vårflommens inntreden og står stengt inntil lavvanns-

periodens begynnelse. For øvrig kan vannslippingen skje etter behovet for de nedenforliggende 
kraftanlegg fortrinnsvis Åbjøra kraftanlegg. 

Flyvatnet skal i alle år så sant tilløpet gjør det mulig fylles innen 1. juli og holdes fylt inntil 
lavvannperiodens begynnelse. 

3. 
Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til 
enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. 
Konsesjonæren skal etter vedtak fra departementet utføre de hydrologiske observasjoner som er 
nødvendige for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten. 
 

4. 
Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang 
for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten 
erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for 
tredjemann. 

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
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2. Hålogaland Kraft AS og Nordkraft AS 
 
(Søknad om konsesjoner, nødvendige samtykker og bekreftelser etter vannfallrettighetsloven i 
forbindelse med sammenslåing) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 2. februar 2021. 
 
 
1. Innledning 
Det vises til brev av 26. oktober 2020 med søknad om konsesjoner, nødvendige samtykker og 
bekreftelser etter vannfallrettighetsloven i forbindelse med sammenslåing av Hålogaland Kraft AS 
("HLK") og Nordkraft AS ("Nordkraft"). På vegne av de nevnte parter og Hålogaland Kraft Holding AS 
("HLK Holding") søkes det om konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23 samt nødvendige 
samtykker og bekreftelser.  
 
2. Bakgrunn  

2.1 Om HLK og Nordkraft  
HLK-konsernet er et integrert energi- og infrastrukturkonsern basert i Harstad, som består av fire 
heleide datterselskaper; Hålogaland Kraft Nett AS ("HLK Nett"), Hålogaland Kraft Kunde AS 
("HLK Kunde"), Hålogaland Kraft Bredbånd AS ("HLK Bredbånd") og Hålogaland Kraft Eiendom AS 
("HLK Eiendom"). HLK eier 86,98 % av aksjene i Hålogaland Kraft Produksjon (HLK Produksjon), og 
har eierandeler i KraftTele AS (33,33 %), Nordkraft AS (16,659 %) og Nordkraft Nett AS (49 %).  

Konsernets virksomhet innenfor kraftproduksjon med tilhørende fallrettigheter, kraftverk og 
reguleringsretter ligger i HLK Produksjon, jf. også departementets tidligere vedtak av 25. januar 2016 
og 20. mai 2019. 

HLK er eid av Harstad kommune (48,57 %), Tjeldsund kommune (17,14 %), Kvæfjord kommune 
(8,57 %), Ibestad kommune (8,57 %), Gratangen kommune (8,57 %) og Lødingen kommune (8,57 %). 
Det er ikke private eiere i HLK.  

Nordkraft-konsernet er et integrert energi- og infrastrukturkonsern basert i Narvik, som består av 
fem heleide datterselskaper under Nordkraft; Nordkraft Produksjon AS, Nordkraft Magasin AS, 
Nordkraft Fiber AS, Nordkraft Prosjekt AS, og Enerconsult AS, som igjen eier flere hel- og deleide 
selskaper, herunder blant annet Nordkraft Vind (100 %), Skognes og Stordalen Kraftlag AS (100 %), 
Russvik Kraft AS (100 %), Fortum Nordkraft Vind AS (100 %), Fortum Forvaltning (50 %), 
Artic  Renewables AS (68,4 %), Nordkraft Nett AS (51 %) og Polar Kraft AS (33,33 %).  

Nordkraft eier 100 % av aksjene i Nordkraft Magasin AS, som har kraftproduksjon som utnytter 
konsesjonspliktige rettigheter etter vannfallrettighetsloven.  

Nordkraft er eid av HLK (16,66 %), Narvik kommune (50,01 %), Jämtkraft AB (28 %) og Nordkraft 
(5,33 % – egne aksjer).  
 
2.2 Om sammenslåingen og søknaden  
Sammenslåingen av HLK-konsernet og Nordkraft-konsernet vil foregå over to faser og er nærmere 
beskrevet i søknaden. I det følgende gjengis hovedpunktene.  

Den første fasen er en eiermessig konsolidering som er planlagt gjennomført ved at eierne i HLK 
via det nyetablerte holdingselskapet HLK Holding, overdrar 100 % av aksjene i HLK til Nordkraft. 
Aksjene overdras som tingsinnskudd i Nordkraft mot vederlag i nye aksjer. Etter gjennomføringen vil 
HLK bli et heleid datterselskap av Nordkraft. Aksjene i Nordkraft vil være fordelt mellom HLK 
Holding, øvrige aksjonærer i Nordkraft og Nordkrafts egne aksjer.  

Avslutningsvis vil Nordkraft innløse egne aksjer ved kapitalnedsettelse. Dette omfatter HLKs 
tidligere aksjepost på 16,66 % i Nordkraft. Etter innløsningen blir eiersammensetningen i Nordkraft i 
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tråd med fremforhandlet bytteforhold: HLK Holding eier 38,80 %, Narvik kommune eier 36,73 % og 
Jämtkraft AB eier 20,56 %, samt at Nordkraft selv vil eie 3,91 % av aksjene.  

Den selskapsmessige konsolideringen i fase 2 vil primært skje gjennom selskapsfusjoner, og 
utløser i utgangspunktet ikke konsesjonsplikt eller krav om samtykker etter vannfallrettighetsloven. 
Et unntak fra dette er at HLK fusjoneres opp i sitt nye morselskap Nordkraft. Det innebærer at 
Nordkraft vil eie 86,98 % av aksjene HLK Produksjon som innehar konsesjonspliktige rettigheter etter 
vannfallrettighetsloven.  

Det er søkt om konsesjon for følgende erverv etter vannfallrettighetsloven § 23:  
 

(i) HLK Holdings erverv av 100 % av aksjene i HLK, som eier 86,98 % av HLK Produksjon som 
har konsesjonspliktige rettigheter etter vannfallrettighetsloven.  

(ii) Nordkrafts erverv av 100 % av aksjene i HLK, som eier 86,98 % av HLK Produksjon som har 
konsesjonspliktige rettigheter etter vannfallrettighetsloven.   

(iii) HLK Holdings erverv av 38,80 % (økning fra 16,66 %) av aksjene i Nordkraft, som eier 100 % av 
Nordkraft Magasin AS som har konsesjonspliktige rettigheter etter vannfallrettighetsloven.  

(iv) Nordkrafts erverv av 86,98 % av aksjene i HLK Produksjon gjennom innfusjoneringen av HLK 
i Nordkraft, ettersom HLK Produksjon har konsesjonspliktige rettigheter etter vannfall-
rettighetsloven.  

 
Hva gjelder innløsningen av HLKs tidligere aksjer i Nordkraft (16,66 %) legger søker til grunn at 

den ikke utløser noen særskilt konsesjonsplikt, og ber om departementets bekreftelse.  
Videre legger søker til grunn at Nordkrafts erverv av 5,33 % av aksjene i Nordkraft (erverv av egne 

aksjer) ikke utløser særskilt konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven, selv om de øvrige 
aksjonærene i Nordkraft da gikk fra å eie 94,67 % av aksjene i Nordkraft til i realiteten å eie 100 % av 
aksjene. Søker ber om at dersom departementet skulle være av den oppfatning at dette ervervet 
utløste konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven § 24 (eventuelt § 23), bes det om at det meddeles 
unntak fra konsesjonsplikt mv. etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd (eventuelt konsesjon etter 
§ 23) for de øvrige aksjonærenes økning i (reell) eierandel som følge av Nordkrafts erverv av egne 
aksjer.  

Videre ber søker om bekreftelse på at vilkår stilt i tidligere meddelte unntak fra konsesjonsplikt 
og forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd eller (tidligere) industrikonsesjonsloven 
§ 1 fjerde ledd (eventuelt femte ledd) ikke utløses.  

Gjennomføringen av den planlagte konsolideringen av de to konsernene er betinget av at Olje- og 
energidepartementet meddeler nødvendige konsesjoner etter vannfallrettighetsloven § 23 uten nye 
tyngende vilkår, og at nødvendig bekreftelse på at vilkår stilt i tidligere meddelte unntak fra 
konsesjonsplikt og forkjøpsrett ikke benyttes meddeles uten nye tyngende vilkår.  

Fusjonen utløser behov for samtykke fra styret i både Nordkraft og HLK. Vedlagt søknaden var 
protokoll fra styremøte 19. oktober 2020 i Nordkraft vedrørende godkjenning av overføringene. 
Styreprotokollen fra 22. september 2020 i HLK ble ettersendt. Av protokollen fremgår det at styret 
anbefaler generalforsamlingen i HLK at fusjonen mellom HLK og Nordkraft gjennomføres basert på 
framforhandlet avtale dvs. med overføring av 100 % av aksjene i HLK til Nordkraft. Protokollene utgjør 
styresamtykke, jf. vannfallrettighetsloven § 23 fjerde ledd.  
 
3. Departementets vurdering  
Ved erverv av aksjer i et selskap med begrenset ansvar i et slikt antall at erververen blir innehaver av 
aksjer som representerer mer enn en femdel av samtlige aksjer i selskapet, kreves konsesjon såfremt 
selskapet innehar eiendomsrett eller annen rettighet som erververen ikke kunne erverve uten 
konsesjon eller vedtak etter vannfallrettighetsloven, jf. § 23 første ledd.  

Konsesjonsplikten etter § 23 gjelder også ved erverv av mer enn 20 prosent av aksjene i andre 
selskaper, som direkte eller indirekte eier aksjer, parter eller rettigheter til aksjer eller parter som 
representerer en femdel av samtlige aksjer, parter eller stemmer i andre selskaper som innehar 
eiendomsrett eller annen rettighet som omhandlet i denne lov, jf. vannfallrettighetsloven § 23 annet 
ledd, jf. første ledd.  
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Etter sammenslåingen vil eierskapet i Nordkraft være følgende: HLK Holding (med baken-
forliggende kommunale eiere) eier 38,80 % av aksjene, Narvik kommune eier 36,73 % av aksjene, 
Jämtkraft AB eier 20,56 % av aksjene og Nordkrafts beholdning av egne aksjer er 3,91 %. Bortsett fra i 
Jämtkraft AB er samtlige av eierne norske kommuner.  

Sammenslåingen av HLK og Nordkraft består av flere trinn som planlegges gjennomført i 
sammenheng og innen utgangen av 2021. I tråd med praksis vurderer departementet søknaden med 
utgangspunkt i sluttresultatet av den planlagte transaksjonen.  

Det er for det første søkt om konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23 for HLK Holdings erverv 
av 100 % av aksjene i HLK, som igjen eier 86,98 % av aksjene i HLK Produksjon som innehar 
konsesjonspliktige vannfallrettigheter. Departementet viser til at HLK Holding i sin helhet eies av 
norske kommuner, og dermed er offentlig etter vannfallrettighetsloven § 5. Vilkårene for konsesjon 
etter vannfallrettighetsloven § 23 er således oppfylt. Departementet bemerker samtidig at det 
planlagte sluttresultatet i transaksjonen er at HLK Holding vil ende opp med indirekte eierskap til 
HLK Produksjon gjennom sin aksjepost på 38,80 % i Nordkraft.  

Det er for det andre søkt om konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23 for Nordkraft sitt erverv 
av 100 % av aksjene i HLK, ettersom HLK eier 86,98 % av HLH Produksjon som har konsesjonspliktige 
vannfallrettigheter. Det fremgår av vannfallrettighetsloven § 23 åttende ledd at det kan ikke gis 
konsesjon som medfører at et selskap, foretak, lag eller sammenslutning som nevnt i § 22 første ledd 
ikke oppfyller vilkårene i § 5. En vurdering av den konsesjonsrettslige statusen for Nordkraft er inntatt 
nedenfor.  

Det er for det tredje søkt om konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23 for HLK Holdings erverv 
av 38,80 % (økning fra 16,66 %) i Nordkraft. Det nyopprettede HLK Holding vil overføre samtlige av 
aksjene i HLK til Nordkraft via en kapitalforhøyelse hvor aksjene i HLK skytes inn som tingsinnskudd 
i Nordkraft. Som vederlag mottar HLK Holding nye aksjer i Nordkraft, og ender opp med å eie 38,80 % 
av aksjene i Nordkraft. De konsesjonsrettslige konsekvensene hva gjelder HLK Holdings rettigheter 
til HLK Produksjon er omtalt ovenfor. I tillegg vil HLK Holding gjennom aksjene i Nordkraft indirekte 
erverve rettigheter til Nordkraft Magasin AS, som eies av Nordkraft med 100 % og har konsesjons-
pliktige rettigheter etter vannfallrettighetsloven. HLK Holding er offentlig etter vannfallrettighets-
loven § 5. Det kan gis konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23 annet ledd, jf. første ledd.  

Det er for det fjerde søkt om konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23 for Nordkrafts erverv av 
86,98 % av aksjene i HLK Produksjon. Etter vannfallrettighetsloven § 23 åttende ledd må det vurderes 
om Nordkraft fortsatt har en eiersammensetning som oppfyller kravene etter vannfallrettighetsloven 
§ 5. Det følger av denne bestemmelsen at konsesjon kan gis til et bestemt selskap, foretak eller lag 
eller en bestemt sammenslutning som direkte eller indirekte er eid av et statsforetak eller en av eller 
flere kommuner eller fylkeskommuner på en slik måte at statsforetaket, kommunen eller fylkes-
kommunen alene eller sammen direkte eller indirekte innehar minst to tredeler av kapitalen og 
stemmene, og organiseringen er slik at det åpenbart foreligger reelt offentlig eierskap. Departementet 
viser til at den private eierandelen i Nordkraft som innehas av Jämtkraft AB er på 20,56 % av aksjene. 
Nordkraft oppfyller kravet om offentlig eierskap, og konsesjon kan gis etter vannfallrettighetsloven 
§ 23.  

Hva gjelder innløsningen av HLKs tidligere aksjer i Nordkraft (16,66 %) legger søker til grunn at 
den ikke utløser noen særskilt konsesjonsplikt, og ber om departementets bekreftelse. 
Departementet viser til at innløsningen inngår som en del av transaksjonen, og at det gis konsesjon 
etter vannfallrettighetsloven § 23 som dekker HLK Holdings eierandel i Nordkraft med 38,80 %. 
Departementet er enig i at det ikke er behov for egen konsesjon hva gjelder selve innløsningen av 
HLKs tidligere aksjer i Nordkraft.  

Søker har lagt til grunn at Nordkrafts erverv av 5,33 % av aksjene i Nordkraft (erverv av egne 
aksjer) ikke utløser særskilt konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven, selv om de øvrige 
aksjonærene i Nordkraft går fra å eie 94,67 % av aksjene i Nordkraft til i realiteten å eie 100 % av 
aksjene. Departementet har vurdert eiersammensetningen i Nordkraft basert på sluttresultatet i 
transaksjonen, og er enig i at det ikke er behov for en egen konsesjon for Nordkrafts erverv av 5,33 % 
av egne aksjer.  
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Søker ber om departementets bekreftelse på at vilkår stilt i tidligere meddelte unntak fra 
konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd eller (tidligere) industri-
konsesjonsloven § 1 fjerde ledd (eventuelt femte ledd) ikke utløses. Departementet ser ikke grunnlag 
for å gjøre disse vilkårene gjeldende.  

Det fremgår av søknaden at gjennomføringen av den planlagte konsolideringen av de to 
konsernene er betinget av at Olje- og energidepartementet meddeler nødvendige konsesjoner etter 
vannfallrettighetsloven § 23 uten nye tyngende vilkår, og at nødvendig bekreftelse på at vilkår stilt i 
tidligere meddelte unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett ikke benyttes meddeles uten nye 
tyngende vilkår. 
 
4. Vedtak  
I medhold av vannfallrettighetsloven § 23 annet ledd, jf. første ledd, gis HLK Holding konsesjon for 
erverv av 100 % av aksjene i HLK, som eier 86,98 % av aksjene i HLK Produksjon.  

I medhold av vannfallrettighetsloven § 23 annet ledd, jf. første ledd, gis Nordkraft AS konsesjon 
for omsøkte erverv av 100 % av aksjene i Hålogaland Kraft AS, som eier 86,98 % i HLK Produksjon.  

I medhold av vannfallrettighetsloven § 23 annet ledd, jf. første ledd, gis HLK Holding konsesjon 
for omsøkte erverv av 38,80 % av aksjene i Nordkraft AS, som eier 100 % av aksjene i Nordkraft 
Magasin AS og som etter transaksjonen vil eie 86,98 % av aksjene i Hålogaland Kraft Produksjon AS.  

I medhold av vannfallrettighetsloven § 23 annet ledd, jf. første ledd, gis HLK Holding, Narvik 
kommune og Jämtkraft AB konsesjon for omsøkte erverv av 86,98 % av aksjene i HLK Produksjon 
gjennom innfusjonering av HLK i Nordkraft AS.  

Det settes ingen særskilte vilkår for konsesjonen. Det gjøres oppmerksom på at det i dette vedtaket 
ikke er gjort endringer i de tidligere vedtak eller tilknyttede vilkår.  
 
5. Tidligere fastsatte vilkår mv.  
I forbindelse med tidligere omorganiseringer har departementet ved flere tidligere vedtak gitt unntak 
fra konsesjonsbehandling og forkjøpsrett med forbehold om at konsesjonsbehandling og forkjøpsrett 
skal kunne gjøres gjeldende ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse. Departementet kan ikke se at 
omorganiseringen gir grunnlag for å benytte tidligere fastsatte vilkår for de rettigheter som er 
omfattet av tidligere unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett.  

Departementet ber om at konsesjonsdata oversendes til Norges vassdrags- og energidirektorat 
slik at konsesjonsregistrene blir journalført. 
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3. ACEH Norway B.V. 
 
(Konsesjon til erverv av aksjer hos Tinfos AS) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 3. februar 2021. 
 
 
Det vises til brev av 13. november 2020 hvor ACEH Norway AS søker om konsesjon etter 
vannfallrettighetsloven § 23 for erverv av 139.834 aksjer i Tinfos AS (Tinfos). 
 
1. Søknaden 
Fra søknad av 13. november 2020 gjengis:  
 

"ACEH Norway l B.V. har inngått avtale om erverv av 139.834 aksjer i Tinfos AS, som utgjør 36,23 % 
av aksjene i selskapet. Ervervet er fra ACE Hydro Norway Sarl, og er underlagt Industrikonsesjons-
loven § 23. Det gjøres oppmerksom på at både ACE Hydro Norway Sari og ACEH Norway 1 B.V. 
eies av samme enhet, APG Infrapool 20212 B, og under management fra Aquila Capital. 
ACEH Norway 1 B.V. søker herved om konsesjon til å erverve 139.834 aksjer i Tinfos. ACEH 
Norway 1 B.V. eier i dag ingen aksjer i Tinfos.  

Nåværende aksjonærsammensetning i Tinfos (før omsøkte transaksjon):  
 
Aksjoner  Antall aksjer  Eierandel  
Monial AS  229.006  59,33 %  
ACE Hydro Norway Sarl  139.824  36,23 %  
HAI Invest AS   3.685    0,95 %  
Øvrige    13.455    3,49 %  
Totalt antall aksjer i Tinfos  385.970   100,00 % 

 
Etter gjennomføring av aksjeervervet vil aksjonærsammensetningen i Tinfos være som følger:  

 
Aksjoner  Antall aksjer  Eierandel  
Monial AS  229.006  59,33 %  
ACEH Norway BV  139.824  36,23 %  
HAI Invest AS   3.685    0,95 %  
Øvrige    13.455    3,49 %  
Totalt antall aksjer i Tinfos  385.970   100,00 %  

 
Det søkes med dette om konsesjon for erverv av 139.824 aksjer i Tinfos. Som beskrevet i 

tidligere korrespondanse knyttet til aksjeerverv i Tinfos, besitter Tinfos (direkte eller indirekte) 
rettigheter som er underlagt industrikonsesjonslovens eierskapsbegrensninger. På dette grunnlag 
er overføring av aksjer, eller annen økning av en parts andel av kapitalen/stemmene i selskapet 
(> 20 %), underlagt OEDs samtykke iht. ikl. § 23. For ordens skyld understrekes det at aksje-
transaksjonene er forhåndsgodkjent av styret i Tinfos, jfr. vedlegg, samt vilkår inntatt i ikl. § 23 
fjerde ledd."  

 
2. Departementets vurdering  
Tinfos innehar fallrettigheter i henhold til vannfallrettighetsloven kapittel 2, jf. § 23. ACEH Norway B.V.'s 
erverv av aksjer i Tinfos utløser konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven § 23. Det er i dag ikke et 
offentlig eierskap til Tinfos, jf. vannfallrettighetsloven § 22. Konsesjon etter vannfallrettighetsloven 
§ 23 kan gis uten hinder av åttende ledd.  
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Styret i Tinfos godkjente aksjeervervet 21. oktober 2020 i tråd med vannfallrettighetsloven § 23 
fjerde ledd. I medhold av vannfallrettighetsloven § 23 gis ACEH Norway B.V. konsesjon for omsøkte 
erverv av 139.834 aksjer i Tinfos. Det settes ingen særskilte vilkår for konsesjonen.  

Det gjøres oppmerksom på at det i og med dette vedtak ikke er gjort noen endringer i de tidligere 
meddelte konsesjoner eller tilknyttede vilkår. 
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4. Stranda Energi AS 
 
(Søknad om unntak fra konsesjonsplikt ifm. omorganisering) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 12. februar 2021. 
 
 
Olje- og energidepartementet viser til brev av 25. februar 2020 vedrørende søknad om unntak fra 
konsesjonsplikt mv. i forbindelse med omorganisering av Stranda Energi-konsernet, samt senere 
kontakt i saken. I søknaden bes det om at departementet gir unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett 
i henhold til vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd.  
 
Bakgrunn for søknaden  
Stranda kommune eier 100 prosent av aksjene i Stranda Energi AS (Stranda Energi). Stranda 
Energiverk ble omdannet til aksjeselskap i 1998. Ved omorganiseringen ble eiendomsretten til 
fallrettighetene værende hos kommunen. Stranda Energi fikk 21. desember 1998 unntak fra 
konsesjonsplikt og statlig fortrinnsrett for erverv av bruksrett til Stranda kommunes fallrettigheter. 
Reguleringstillatelser tilknyttet de respektive vannfallene ble overdratt i uendret form, men slik at 
konsesjonstiden ble begrenset til leieavtalens lengde. Unntaket ble gitt på vilkår om meldeplikt og 
med forbehold om utøvelse av statlig fortrinnsrett og konsesjonsbehandling ved enhver fremtidig 
aksjeoverdragelse.  

Stranda kommune har igangsatt en omorganisering av Stranda Energi i forbindelse med de nye 
kravene om selskapsmessig og funksjonelt skille i energiloven §§ 4-6 og 4-7. Disse lovendringene 
trådte i kraft 1. januar 2021. Et forslag til lovendring om unntak fra kravet til funksjonelt skille for de 
minste nettselskapene er til behandling i Stortinget, jf. Prop 25 L (2020−2021).  

Stranda Energi har cirka 3 700 nettkunder. Nettet drives i henhold til områdekonsesjon etter 
energiloven med varighet til 2047. Videre har Stranda Energi 62,5 GWh produksjon fra kraftverkene 
Fausa Kraftstasjon, Furset Kraftverk og Rødset Kraftverk. I 2017 fikk Stranda Energi konsesjon på 
bygging av Røyrhus småkraftverk, med en planlagt installert effekt på 2 MW, men kraftverket er ikke 
påbegynt. Stranda Energi har konsesjon på Furset og Rødset fra henholdsvis 2005 og 2009, og leier 
fallrettighetene fra grunneierne. Disse kraftverkene omtales ikke nærmere her, da de er under 
konsesjonsplikt grense, jf. vannfallrettighetsloven § 2.  

Reguleringskonsesjonen for Fausa Kraftverk er fra 8. mai 1952, og ble ved vedtaket av 
21. desember 1998 overdratt til Stranda Energi. Kraftverket ble opprinnelig satt i drift i 1929, men har 
blitt utvidet flere ganger frem til 1976.  

Omorganiseringen av Stranda Energi er planlagt ved etableringen av en konsernstruktur. Aksjene 
i Stranda Energi overdras som tingsinnskudd fra kommunen til et nystiftet holdingselskap, Stranda 
Energi Holding AS. Nettvirksomheten utfisjoneres til Stranda Energi Nett AS, og ansatte i konsern-
funksjoner blir værende i Stranda Energi, men leies ut til Stranda Energi Nett AS. 
  
Departementets vurdering  
Overdragelsen av 100 prosent av aksjene i Stranda Energi fra Stranda kommune til Stranda Energi 
Holding AS innebærer et indirekte erverv av bruksrett til ukonsederte fallrettigheter. Regulerings-
konsesjonen for Fausa Kraftverk ble i sin tid overført til Stranda Energiverk AS som følge av unntaket 
for erverv av bruksrett til kommunens fallrettigheter ved vedtaket av 21. desember 1998.  

Siden kommunen er eier av fallet, mens Stranda Energi har bruksretten, er det her snakk om en 
indirekte overføring av bruksrett til Stranda Energi Holding AS. Departementet ser ikke grunnlag for 
at det kan gis konsesjon for indirekte overdragelse av bruksrett i denne saken etter vannfall-
rettighetsloven § 24 eller behandling etter vanfallrettighetsloven kapittel 2.  
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Det følger av vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd at departementet kan samtykke til at 
eksisterende bruksretter, tidsbegrensede langsiktige disposisjonsretter og leieforhold som nevnt i 
bestemmelsens første ledd overdras til foretak som er eid av det offentlige, jf. lovens § 5. Det foretas 
en indirekte overdragelse av en eksisterende bruksrett til fallrettigheter som eies av Stranda 
kommune i forbindelse med en omorganisering. Stranda Energi Holding AS oppfyller kravene til 
offentlig eierskap i lovens § 5. Departementet mener det bør gis samtykke til omorganiseringen etter 
vannfallrettighetsloven § 30.  

I medhold av vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd gir OED samtykke til Stranda Energi Holding AS' 
indirekte erverv av Stranda Energi AS' bruksrett til Stranda kommunes fallrettigheter tilknyttet Fausa 
kraftverk. 
 
Avslutning  
Det gjøres oppmerksom på at det med dette vedtaket ikke er gjort noen endringer i tidligere meddelte 
konsesjoner eller tilknyttede vilkår.  

Departementet ber om at det om nødvendig oversendes konsesjonsdata til Norges vassdrags- og 
energidirektorat slik at konsesjonsregistrene blir ajourført. 
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5. Statkraft Energi AS  
 
(Revisjon av konsesjonsvilkår for Folla-Vindølareguleringen i Surnadal og Rindal kommuner) 
 
Kongelig resolusjon 5. mars 2021.  
 
 
I. Innledning 

Det er fremmet krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Folla-Vindølareguleringen i Surnadal og 
Rindal kommuner.  

I henhold til vassdragsreguleringsloven § 8 kan tidligere gitte tidsubegrensede regulerings-
konsesjoner revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet. Revisjonsadgangen gir innenfor bestemte 
rammer mulighet for å sette nye vilkår for å rette opp skader og ulemper for allmenne interesser, som 
har oppstått som følge av vassdragsreguleringen. Det kan foretas en generell modernisering av de 
opprinnelige konsesjonsvilkårene, og vilkår som i dag er uaktuelle kan slettes.  

Denne revisjonssaken omfatter samtykke til statsregulering gitt ved kgl.res. av 21. desember 1962, 
planendring gitt av departementet 8. januar 1965 og kgl.res. av 1. juli 1966, for regulering av Folla-
Vindølavassdragene, samt overføring av Rinna, Bulu, Lille Bulu, Fagerlidalen, Vassdalsbekken, 
Skrøåbekken og Breiskarbekken til Folla. Reguleringene innehas av Statkraft Energi AS.  

NVEs innstilling er gjengitt i kapittel II, merknader til NVEs innstilling er gjengitt i kapittel III og 
departementets bemerkninger i kapittel IV, på side 167.  

 
 

II. NVEs innstilling 

I NVEs innstilling av 30. juli 2018 heter det blant annet:  
 
"NVE anbefaler at det fastsettes nye og moderniserte vilkår for reguleringskonsesjonene i Folla-Vindøla-
vassdragene. Regulant er Statkraft Energi. Vi har lagt vekt på miljøhensyn og forsøkt å balansere dette 
mot viktigheten av regulerbar kraft i kraftsystemet. Vi anbefaler at standardvilkår for naturforvaltning 
tas med i vilkårene. Vi anbefaler at det slippes minstevannføring fra inntaket i Rinna og i Store Bulu 
hele året, at døgnbasert effektkjøring vinterstid reduseres, og at det konstrueres et nytt vanninntak i 
Follsjø for å få en mer naturlig vanntemperatur om sommeren nedstrøm Trollheim kraftverk (TK). 
Vi anbefaler også at teknisk revisjon av kraftverket legges utenom hovedperioden for smoltutvandring 
(mai). 
 
Sammendrag 
Med bakgrunn i krav fra Fiskeraksjonen og Surnadal og Rindal kommune, fattet NVE vedtak 
11.4.2012 (200803886-23) om åpning av revisjonssak for Folla-Vindølareguleringen. Konsesjonen 
ble gitt ved kongelig resolusjon av 21.12.1962, planendringer gitt ved dep. samt. 8.1.1965 og kgl.res. 
01.07.1966. Konsesjonær er Statkraft Energi. Revisjonsdokument ble sendt på høring 23.4.2014, og 
NVEs befaring ble avholdt 13.10.2015. 

Kravet om revisjon er i hovedsak begrunnet med et behov for å bedre forholdene for laks- og 
sjøørretbestanden i Surna. Minstevannføring i hovedelven og sidebekker oppstrøms Trollheim 
kraftverk, selektiv tapping av vann fra Follsjø med hensyn til vanntemperatur, redusert 
effektkjøring og færre strandingsepisoder, større vårvannføring for å bedre smoltutvandringen og 
spyle ut masser, flytting av tidspunkt for teknisk revisjon av kraftverket, flomskjøtsel og biotop-
justeringer er sentrale krav i høringsuttalelsene. 

I vår vurdering har vi lagt til grunn føringer i Ot.prop. 50 og i St.meld. 25 (2015–2016) (Om kraft 
til endring) vedrørende miljøforbedringer i utbygde vassdrag. Vi har også lagt vekt på at Surna er 
et nasjonalt laksevassdrag med et særskilt beskyttelsesregime (St.prp. nr. 32, 2006–2007). 
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Godkjent vannforvaltningsplan for Møre og Romsdal med miljømål for Surnavassdraget (4.7.2016), 
og det forhold at vassdraget ble høyt prioritert i den nasjonale gjennomgangen av revisjoner (NVE-
rapport 49/2013) er også lagt til grunn for vurderingene.  

Vannkraftverk med magasiner og reguleringsevne er viktig for det norske kraftsystemet. 
Magasiner med stor magasinkapasitet og god reguleringsevne er særlig verdifulle for forsynings-
sikkerheten. Det planlegges mye ny uregulerbar produksjon (vind- og småkraftverk) og økt 
utvekslingskapasitet mot kontinentet. Med økt andel uregulerbar produksjon vil verdien av 
regulerbarhet og fleksibilitet i produksjonsapparatet øke. Strengere vilkår og mindre fleksibilitet i 
vannkraftkonsesjonene vil alltid kunne virke negativt inn på forsyningssikkerheten og evnen til 
flomhåndtering. Konsekvensene av ulike miljøtiltak for reguleringsevne og fleksibilitet i kraft-
systemet er derfor et viktig moment i våre fordels- og ulempesvurderinger. 

NVE anbefaler flere tiltak som samlet vil bedre vassdragsmiljøet i Surna og i noen viktige 
sidebekker. I sidebekkene Rinna og Store Bulu anbefaler vi at det slippes en helårlig minstevann-
føring målt ved slippstedet. En minstevannføring vil være særlig viktig i tørre perioder og vil kunne 
gi store miljøforbedringer i Rinna, Bulu og øvre del av Surna. Det ligger et betydelig potensial for 
å skape nye, permanente og gode habitatarealer for anadrom fisk på disse strekningene ved slipp 
av en minstevannføring. Uregulert resttilsig på toppen av en kontinuerlig minstevannføring vil 
sikre viktig variasjon i vannføringen på lange strekninger. Vår anbefaling av minstevannføring 
forventes ut fra enkle beregninger å kunne redusere kraftproduksjonen i Trollheim kraftverk med 
om lag 35–36 GWh/år. Samlet middelproduksjon (2000–2013) i Trollheim og Gråsjø kraftverk er 
882 GWh/år. 

Vi anbefaler ikke fast slipp av minstevannføring i Folla. Krav om fast slipp fra Follsjømagasinet 
vil påvirke magasindisponeringen og redusere kraftverkets fleksibilitet ytterligere, og i mye større 
grad enn slipp av vann fra Rinna og Bulu.  

NVE anbefaler at minstevannføringen nedenfor Trollheim kraftverk forblir uendret i denne 
omgang. Etter vår oppfatning er det andre forhold som er viktigere på strekningen nedenfor 
kraftverket, blant annet utfordringer knyttet til hyppige vannstandsendringer, tidspunkt for 
teknisk revisjon og smoltutvandring. 

NVE registrer at vannføringen i smoltutvandringsperioden varierer mellom år, men at det 
normalt forekommer minst en litt større flom i den viktige perioden hvor smolten forlater elva. Vi 
anbefaler derfor ikke slipp av en årlig smoltflom. Vi legger vekt på at det normalt er flomepisoder 
årlig i løpet av smoltutvandringsperioden og at krav om en årlig smoltflom vil innebære en 
betydelig påvirkning på magasindisponeringen og kraftverkets fleksibilitet.  

Vi anbefaler at tidspunktet for teknisk revisjon endres. Vi åpner for at Statkraft selv kan velge 
tidspunkt for teknisk revisjon, men krever at smoltutvandringsperioden (mai) skal unngås. 
Kraftverket skal normalt ikke stoppes i smoltutvandringsperioden. Drift av kraftverket i mai vil gi 
økt vannføring i smoltutvandringsperioden. 

NVE mener at de foreslåtte spyleflommene sannsynligvis ikke vil ha noen stor effekt 
sammenliknet med de flommene som allerede forekommer med jevne/ujevne mellomrom. En 
årlig spyleflom vil, i likhet med en smoltflom, innebære en betydelig påvirkning på magasin-
disponeringen og kraftverkets fleksibilitet. Vi anbefaler heller at det gjennomføres en kartlegging 
av viktige gyte/oppvekstområder der sedimentering er et problem og at det utarbeides en plan for 
fysiske tiltak i form av for eksempel harving, utlegging av stein til skjul osv. for å bedre forholdene 
på disse stedene. 

NVE mener generelt at utpreget døgnregulering av kraftverk med utløp på anadrom strekning 
i nasjonale laksevassdrag er lite ønskelig. I den grad det er mulig mener vi effektbehovet bør 
dekkes ved bruk av mer egnede kraftverk til dette formål, eks. kraftverk med utløp i vann eller sjø. 
Vi anbefaler at det ikke tillates utpreget effektregulering av Trollheim kraftverk på dagtid om 
vinteren på vannføringer under 50 m3/s målt ved Skjermo. Vi anbefaler videre at den generelle 
senkningshastigheten ved vannstandsendring som skyldes Trollheim kraftverk normalt ikke 
overskrider 5 cm/t for vannføringssenkninger under 50 m3/s. Dette tilsvarer dagens strengeste 
restriksjon i Trollheim og er den grenseverdien som generelt er vurdert å gi liten strandings-
påvirkning. Unntak fra disse restriksjonene kan kun skje dersom det oppstår spesielle 
driftssituasjoner.  
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NVE mener at det i denne revisjonssaken bør etterstrebes en tappestrategi som gir et mest 
mulig naturlig temperaturregime på vannet nedenfor kraftverksutløpet. Det er ifølge Statkraft lagt 
til rette for etablering av et nytt inntak på kote 400, et inntak som ifølge simuleringer vil ha en 
positiv effekt på vanntemperaturen om sommeren, bedre fiskens vekst og vil kunne gi økt 
smoltproduksjon på strekningen nedenfor kraftverket. Etter vårt syn vil en engangskostnad i 
størrelsesorden 30 millioner kroner for et nytt inntak være akseptabelt selv om det vil være en viss 
usikkerhet til de faktiske virkningene av et slikt tiltak. 

Trollheim kraftverk er det nest største kraftverket i Midt-Norge målt i energiproduksjon. 
Reguleringsevnen og magasinvolumet er med på å tilføre viktig vinterproduksjon i denne delen av 
landet. I tillegg bidrar kraftverket til spenningsregulering regionalt. Kraftverket er derfor viktig for 
forsyningssikkerheten i landsdelen. Trollheim kraftverk vil med de foreslåtte minstevann-
føringene og utvidete restriksjonene, etter vår vurdering fortsatt inneha egenskaper som gjør det 
mulig å bidra med spenningsregulering. Dette gjelder både i perioder med særlig lave spenninger 
ved kraftunderskudd vinterstid og ved høye spenninger ved kraftoverskudd sommerstid.  

NVE anbefaler at standard naturforvaltningsvilkår innføres. Flere av de innkomne kravene som 
går på erosjonsproblematikk, skjøtsel, biotopforbedringer, terskler osv. kan følges opp med 
hjemmel i disse. 

Surnavassdraget inngår i Møre og Romsdal vannregion og forvaltningsplanen for perioden 
2016–2021 ble godkjent 9.12.2015. Miljømålet for 2021 er satt til godt økologisk potensial for en 
rekke vannforekomster som er påvirket av Surnareguleringen. NVE mener at miljøtilstanden vil 
bli bedre og antar at miljømålene vil nås i vannforekomstene Rinna og Surna med de avbøtende 
tiltakene som er foreslått. Med en minstevannføring i Bulu antar vi at miljømålet for denne 
vannforekomsten kan oppgraderes fra MSM til GØP for neste planperiode. 

De foreslåtte tiltakene vil medføre kostnader i form av redusert produksjon og konkrete tiltak. 
De vesentligste kostnadene er knyttet til redusert produksjon og nytt inntak i Follsjø. En redusert 
produksjon på 35–36 GWh/år tilsvarer en årlig inntjening på 10–11 mill. kr gitt en kraftpris på 
30 øre/kWh. Etablering av nytt inntak i Follsjø er anslått å koste rundt 30 mill. kr. I tillegg vil det 
påløpe kostnader ved etablering av anordninger for slipp av vannføring fra bekkeinntakene. 

  
Sakens bakgrunn 

Om revisjon av konsesjonsvilkår 

I gjeldende konsesjon for Folla-Vindølareguleringen fremgår det av vilkårene at regulerings-
bestemmelsene kan tas opp til revisjon etter 50 år. 

Revisjonsadgangen gir primært muligheter til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som 
er oppstått som følge av reguleringen, men ved revisjon kan også vilkårene generelt bli 
modernisert, og uaktuelle vilkår kan bli slettet. Rammene for selve konsesjonen, inkludert 
reguleringshøyden, er fastsatt og kan ikke endres. Det er bare konsesjonsvilkårene som kan tas 
opp til revisjon. 

I samme vassdrag er det ofte gitt flere konsesjoner over tid med forskjellig revisjonstidspunkt. 
Det kan være hensiktsmessig å forskyve noen revisjoner i tid for å få til en samordnet revisjon for 
hele vassdraget. Når en revisjon av vilkårene er foretatt, vil det normalt være 30 år til neste 
revisjonsmulighet. 

 
Konsesjonsrettslig status 

Statkraft Energi AS har følgende konsesjoner i Surnavassdraget: 
 

1. Konsesjonen fra 1962 – Folla/Vindølareguleringen 

Ved kongelig resolusjon av 21. desember 1962 ble det gitt konsesjon til statsregulering av Folla-
Vindølavassdragene mv. i Trollheimen i Møre og Romsdal fylke. 

Et felt på 107 km2 overføres fra elven Rinna til Folla. Et felt på 44 km2 overføres fra elvene Bulu 
og Lille Bulu til Folla. Et felt på 28 km2 overføres fra Sprikletjern til Folla (fra kgl.res. 1962). 
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2. Konsesjon fra 8.1.1965 – Planendring 

Inntaksdammen i Rinna forhøyes med 3,0 m til kt. 443,0 med LRV 440,9. Endring i man.regl. 
post 1c. 

 
3. Konsesjonen fra 01.07.1966 – Planendring 

Ved planendring i kgl.res. 01.07.1966 ble i tillegg fire felt fra Vindøla overført til Folla. Dette var 
Fagerlidalen 48,4 km2, Vassdalsbekken 11,2 km2, Skrøåbekken 5,8 km2 og Breiskarbekken 
10,6 km2. Overføringen og reguleringen av Sprikletjern er tatt ut av opprinnelig reglement.  
 
Skjønn 

Det har vært avholdt en rekke skjønn i forbindelse med utbygging av Folla-Vindølavassdragene. 
Skjønnsbehandlingene har foregått siden 1964. Ifølge Statkraft ble siste skjønn holdt i 1985. 
Skjønnene omfatter tiltak og/eller erstatninger for ulemper ved reguleringen. Vurderingene i 
forbindelse med fastsetting av erstatningsbeløp til berørte grunneiere er omtalt i Trollheim-
skjønnene VI og overskjønn vedrørende revisjon fiskeerstatninger avhjemlet 6. og 7. mai 1986. 
Som grunnlag for dette skjønnet ble det satt følgende forutsetninger: 

 
«Regulanten plikter å holde en samlet vassføring ved Harang på minst 15 m3/s basert på måling 
av vassføring ved Harang. Dersom det ved driftsfeil eller fare for driftsfeil ved kraftverket ikke 
er mulig å holde den forutsatte vassføring, kan minstevassføring i perioden 15. oktober til 
15. mai gå ned i 5 m3/s. Det forutsettes at vannføringen igjen økes til minst 15 m3/s så snart 
kjøringen av Trollheim kraftverk kan fortsette. Bestemmelsen om registreringen i foregående 
ledd gjelder også for minstevannføringen på 5 m3/s. 

Mulig tap eller skader på fiske som skyldes vannføringer mellom 15 m3/s og 5 m3/s blir 
med endelig virkning å erstatte ved pålegg om utsetting av økte kvanta settefisk/smolt etter 
bestemmelse av Direktoratet for naturforvaltning. 

Dersom vannføringen skulle komme under 5 m3/s i perioden 15. oktober til 15. mai skal 
også mulige tap eller skader på fiske som følge av dette, erstattes med utsetting av økte kvanta 
settefisk/smolt etter Direktoratets bestemmelse. 

Hvis Direktoratet skulle finne tap eller skader på fiske fordi en har vært under 5 m3/s, og at 
de oppståtte skader ikke kan kompenseres ved økt utsetting av settefisk/smolt, skal regulanten 
påstevne nytt rettslig skjønn til fastsettelse av erstatning for eventuelle fiskeskader såfremt det 
ikke oppnås enighet om mulige erstatninger på annen måte. 

Hver gang vassføringen ved Harang går under 15 m3/s, skal NVE varsle Direktoratet for 
naturforvaltning skriftlig med kopi til formannen i Surnadal Elveeigarlag. Det skal på samme 
måte gis melding om stansens varighet og vassføringen under stansen.» 

 
Dagens praksis for varsling innebærer at NVE, Miljødirektoratet, Fylkesmannen og leder av 

Surnadal Elveigarlag varsles umiddelbart av Statkraft ved underskridelse av minstevannføringen. 
 

Framsatt krav om revisjon 

Kravet om revisjon av konsesjonsvilkår for Folla-Vindølareguleringen ble fremmet i brev fra Kjell 
Lund mfl. av 14.12.2008 med utdypning av problemstillinger i brev av 9.11.2011 og krav fra 
Surnadal og Rindal kommuner datert 24.6.2011. Kravene gjelder revisjon av vilkår for konsesjon 
gitt ved kgl.res. av 21.12.1962: Statsregulering av Folla-Vindølavassdragene mv. i Trollheimen. 

Kravet om revisjon er i hovedsak begrunnet med et behov for å bedre forholdene for laks- og 
sjøørretbestanden i Surna.  

Følgende krav/tema er etter NVEs syn de mest sentrale i revisjonssaken: 
 

1. Miljøbasert vannføring i Øvre Surna som sikrer større vanndekt areal og bedre laksehabitat 
i restvassdraget. 

2. Miljøbasert vannføring nedenfor Trollheim kraftverk (TK) med sesongtilpasninger. 
Muligheter for selektiv tapping fra Follsjø av hensyn til vanntemperatur. 
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3. Bestemmelser om moderat avtrapping av vannføring for å unngå brå vannstandsendringer. 
4. Flomløpsskjøtsel og biotopjustering i elveløp. 
5. Flytting av tidsrom for årlig teknisk revisjon av kraftverk fra vår til høst. Økt vårvannføring. 

 
I tillegg har kommunene stilt krav om vilkår som hjemler en rekke miljøtiltak som de mener er 

særlig aktuelle for Surna. Disse er nummerert med referanse til de respektive poster i dagens 
standard vilkårsett: 
 
7. Landskapsmessige forhold, tilsyn med mer.  

At NVE og regulanten holder jevnlig tilsyn og at bl.a. oppfølging/rensk av takrennas inntak og 
vannveier skjer. Gjelder også merking av usikker is. 

8. Naturforvaltning 
Videreutvikling av kultiveringstiltak for både laks og sjøaure i Surna. 

Utredning og eventuell utprøving av tiltak som kan fremme anadrom gytefisks oppgang 
forbi utløpet av kraftverket. (Del av de høyeste prioriteringene ovenfor). 
Bestandsundersøkelser av innlandsaure i magasinene. 
Utredning om hjorteviltet og leveområders tilstand og potensielle forbedringsmuligheter. 
Få etablert ordningen for opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv. 

9. Kulturminner 
NVE oppfordres til å varsle Riksantikvaren om at vilkårsrevisjon er i gang for Trollheim kraftverk. 

10.  Forurensning med mer 
At kravet om opprettholdelse av en minimumsvannføring oppstrøms kraftverket innfris for også 
å bedre vassdragets resipientkapasitet og til enhver tid sikre god vannkvalitet i samsvar med 
vannforskriften. (Del av de høyeste prioriteringene ovenfor). 

11. Ferdsel med mer 
Regulanten oppfordres til å tilrettelegge for bruk av båt til rekreasjonsaktiviteter i både Follsjø 
og Gråsjømagasinene og samtidig tilse at nødvendige sikkerhetstiltak og varsler ivaretas for 
allmennhetens tilgang og beste, bl.a. med hensyn til usikker is i magasinene. 

12. Terskler med mer. 
Integrering av ønskede biotopjusteringer med skjøtselsplanen for øring og begroing. (Del av 
de høyeste prioriteringene ovenfor). 

15. Hydrologiske observasjoner med mer 
At den ønskede hydrologiske observasjonsstasjonen etableres og at data den samler inn blir 
gjort tilgjengelig for vertskommunene og allmennheten. (Del av de høyeste prioriteringene 
ovenfor). 

At eventuelle klimabetingede endringer i feltenes tilsig observeres og registreres. 
16. Etterundersøkelser 

Videreføring av igangværende undersøkelser og overvåkning rettet mot kunnskapsbaserte 
tiltak som kan styrke stammene av laks og sjøørret i Surnavassdraget, og oppnå elvas gyte-
bestandsmål. (Del av de høyeste prioriteringene ovenfor). 

 
Åpning av revisjonssak 

På basis av kravet om revisjon fattet NVE vedtak 11.4.2012 (200803886-23) om åpning av 
revisjonssak for Folla-Vindølareguleringen. Utkast til revisjonsdokument forelå i august 2012. 
Statkraft fant det nødvendig å utarbeide en kraftverksstrategi for hele reguleringsområdet for å 
finne gode tiltak, og fikk derfor utsatt fristen for levering av et endelig revisjonsdokument. Et 
endelig revisjonsdokument forelå i mars 2014. 

 
Om Surnavassdraget 
Surnavassdraget ligger i Rindal og Surnadal kommuner og munner ut i Sunndalsfjorden ved 
Sunndalsøra. Nedbørfeltet er på 1295 km2. Vassdraget er i dag utbygd med to kraftverk (Trollheim 
kraftverk og Gråsjø kraftverk) og tre reguleringsmagasin (Gråsjø, Follsjø og Rinna). Statkraft er 
regulant. Follsjø er inntaksmagasinet til Trollheim kraftverk og regulert mellom kote 375 og 420. 
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Gjennom et takrenne-system overføres vann fra flere av Surnas sidebekker til Gråsjø (Vindøla) og 
Follsjø (Rinna, Bulu og Folla) (Figur 1). 

Trollheim kraftverk utnytter et fall på 402 m mellom inntaket i Follsjø og utløpet i Surna ved 
Harang. Kraftverket har en maksimal ytelse på 127,5 MW i en enkelt Francis-turbin og en årlig 
produksjon på ca. 809 GWh. Maksimal driftsvannføring i kraftverket er 38 m3/s. Minste driftsvann-
føring er i dag rundt 16–17 m3/s.  

Gråsjø kraftverk utnytter et fall på 61 m fra Gråsjø til Follsjø. Kraftverket har en installert effekt 
på 15 MW og har en årlig middelproduksjon på 73 GWh. Gråsjø er regulert mellom kote 430 og 
483. 

Surna er Møre og Romsdals viktigste laks- og sjøaurevassdrag og er normalt rangert blant 
landets tjuefem beste elver. Laksebestanden i Surna er vurdert å ha svært stor nasjonal verdi. Surna 
er ett av 51 nasjonale laksevassdrag og det nærliggende fjordområdet utenfor vassdraget har status 
som nasjonal laksefjord. Historisk sett har også sjøørretbestanden hatt stor verdi regionalt og 
nasjonalt, men bestanden har gått tilbake de senere år, en utvikling som også observeres for 
mange andre sjøørretbestander i regionen.  

I hovedelva kan laksen vandre helt opp i Lomundsjøen 54,6 km fra utløpet. Lakseførende 
strekning i sideelvene er: Tiåa 7,1 km, Rinna 3 km, Bulu 5 km, Folla 1,6 km og Vinddøla 1,5 km. 
Samlet lengde på lakseførende strekning er 72,4 km. Det er ingen fisketrapper i vassdraget. 

 

Figur 1. Oversiktskart over Trollheimreguleringen. Kilde: Statkraft Energi AS. 
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Revisjonsdokumentet 
Statkraft Energi har utarbeidet et revisjonsdokument datert mars 2014 (NVE 200803886-46). 
Dokumentet er utarbeidet etter malen i «Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for 
vassdragsreguleringer» (OED rapport 25.5.2012). Fra revisjonsdokumentet gjengir vi i sin helhet 
kapittel 8 «Erfarte skader og ulemper som følge av reguleringen, med særlig vekt på fisk, friluftsliv, 
erosjon, landskap, biologisk mangfold og øvrig miljø», kapittel 10 «Konsesjonærens vurdering av 
eksisterende vilkår og en vurdering av innkomne krav» og kapittel 11 «Konsesjonærens forslag til 
endringer i vilkårene, aktuelle avbøtende tiltak og muligheter for O/U-prosjekter».  
 

«8. Erfarte skader og ulemper som følge av reguleringen, med særlig vekt på fisk, friluftsliv, 
erosjon, landskap, biologisk mangfold og øvrig miljø  

De skader og ulemper som denne reguleringen har medført tilsvarer i hovedsak de 
forventningene myndighetene hadde ved tildeling av konsesjonen. Ulempene tilsvarer de 
erfaringer vi har ved lignende reguleringer. De tema som har vært mest diskutert og som det 
også er knyttet sterkest grunneierinteresser til, er fisket, massetransport, erosjon og isgang.  

Fisket etter laks og sjøørret har vært den viktigste form for friluftsliv i Surnadalen. Allerede 
fra 1850-årene og fram til første verdenskrig preget engelske laksefiskere reiselivet i området. 
Senere er det gradvis bygd opp en turistnæring basert på tilreisende fiskere fra ulike steder i 
Norge og utlandet. Salg av fiskekort, kost og losji har vært viktig inntektsgrunnlag for mange 
som bor langs vassdraget.  

Bygging av Trollheim kraftverk og reguleringen av vassdragene har påvirket mulighetene 
til å drive fiske på samme måte som før reguleringen. Dette er spesielt merkbart på strekningen 
oppstrøms utløpet av Trollheim kraftverk på grunn av redusert vannføring. Som forventet har 
fangstene gått betydelig ned på denne strekningen, som før reguleringen var regnet som et 
godt fiskeområde. Ulemper og bortfall av inntekter på grunn av dette har grunneierne derfor 
blitt kompensert gjennom erstatningsskjønn.  

Den reduserte vannføringen medførte også mindre produksjonsareal for fisk oppstrøms 
Trollheim kraftverk. For å kompensere for tapt ungfiskproduksjon på denne strekningen er 
Statkraft pålagt å sette ut både smolt og settefisk (pkt. 7.4.1).  

Surna er ett av flere nasjonale laksevassdrag som Stortinget på grunn av en generell 
bekymring for den nordatlantiske villaksen, har bestemt skal ha et spesielt vern mot tiltak som 
kan skade villaksen. Ut over det faktum at produktivt areal og muligheter for utøvelse av fiske 
oppstrøms Trollheim kraftverker har blitt mindre på grunn av reguleringen, er det så langt 
ingen naturfaglig dokumentasjon på at reguleringen representerer noen spesiell trussel for 
laksebestanden i Surna. Genetiske studier av skjellprøver av villaks fra Surna har vist at det 
ikke var signifikante forskjeller mellom skjellmateriale innsamlet i 1977–1978, 1989 eller 2009–
2010. Sitat fra NINA 2013: Dette tyder på at laksestammen i Surna er en genetisk stabil (stor) 
laksebestand (ref. Hindar (2011).  

Som grunnlag for erstatningsskjønnet vurderte fiskerisakkyndige at fangstene i Surna før 
regulering var omkring 5 tonn i gjennomsnitt. Gjennomsnittsfangsten i perioden 1969–2010 har 
vært på 4,9 tonn (NINA 2010). Mindre enn 10 % er fanget oppstrøms Trondheim kraftverk. Tatt 
i betraktning den betydelige reduksjonen i fangstmuligheter oppstrøms TK, kan dette indikere 
at fangstene ikke er blitt betydelig redusert nedenfor Trollheim kraftverk etter reguleringen.  

Forholdene for fisk på strekningen nedenfor Trollheim kraftverk har vært spesielt diskutert. 
Det har vært hevdet at produksjonen av laksunger er langt lavere enn oppstrøms Trollheim 
kraftverk både på grunn av hyppige vannstandsvariasjoner og lavere sommertemperatur som 
følge av tapping av kaldt bunnvann fra Follsjø gjennom kraftverket. Lavere temperatur om 
sommeren rett nedenfor Trollheim kraftverk når kraftverket går er et faktum, men i hvor stor 
grad det kalde vannet påvirker tettheten, veksten og smoltproduksjonen er ikke helt avklart. 
Ungfiskundersøkelser utført av NINA viser lavere tilvekst nedenfor TK, men samtidig synes 
smoltalderen å være lavere, noe som viser en noe uklar årsakssammenheng.  

Laksefisket og aktiviteter i tilknytning til dette er de viktigste friluftslivsinteressene knyttet 
til vassdraget. Skogen og fjellene i området er imidlertid brukt til jakt og det er en del hytter i 
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nedbørfeltet, og det utøves noe fiske etter ørret i magasinene. Anleggsveien opp til Gråsjø har 
gjort adkomsten til Trollheimen nasjonalpark lettere for de som velger inngangen til nasjonal-
parken via Folldalen og Trollheimshytta. Reguleringssonene i magasinene kan oppleves 
skjemmende når magasinene er sterkt nedtappet.  

Når det gjelder erosjon/isgang er det fra rettsbok for Nordmøre herredsrett 10.11.83 sitert:  
 

«Vassdraget er sterkt materialførende og i dalbunnen, som er u-formet og flat, har det i tidenes 
løp dannet seg til dels store sanddyner. På disse sanddyner har det gjennom tidene lagt seg et 
matjordlag som er grunnlaget for de fleste jordbrukseiendommer i dalen, og selvsagt spesielt i 
vassdragets nederste del. Sandmaterialet føres dels med bielvene og kommer fra deres kilder 
inne i fjellene og fra elveleiene, men en del – og muligens den vesentligste del – blir revet løs fra 
Sunna og Surnas elvebredder under flomperiodene og isgangene. På grunn av dalens relativt 
brede og horisontale struktur og de løse masser som dalbunnen eller en stor del av den består 
av, har spesielt Surna under flomperiodene og de med den i vinterhalvåret følgende isganger, 
relativt hyppig forandret leie.  

Ved disse elvebrudd, flommene og isgangene er elvens bredder blitt revet opp, først ved at det 
under matjordlaget liggende sandlag og deretter humuslaget er blitt skyllet bort og ført av sted 
med strømmen. En del av sandmaterialet har kortere eller lengere ned i elven avleiret seg på 
bredden eller i bunnen, mens en del er ført med elvevannet til fjords, og dannet de sanddyner i 
og utenfor utløpet som nu er gjenstand for sandtak og sandutvinning.  

Så vel oppe i elven som ved utløpet og i innerste fjordarm har spesielt etter siste krig 
sandtakene til dels vært drevet i større målestokk. Særlig gjelder dette i fjordområdene som 
ligger umiddelbart utenfor munningen. Surnas relativt hyppige elvebrudd, flommenes og 
isgangenes gravinger i elvesidene har ned gjennom tidene vært en stor plage og ført til store 
skader på mange av brukene, særlig i vassdragets nederste del. For å minske disse skadene har 
grunneierne måtte foreta omfattende elveforbygninger. 
(…)»  

 
I fiskeriinspektør Landmarks nedenfor nærmere omtalte beskrivelse av vassdraget i 1878 

med senere tilføyelser, nevnes det om elvens islegging og flomtider:  
 

«Elven legger sig om høsten fra Midten av Oktbr til henunder Juul i nedre Del; i alm noget 
tidligere i den øvre Del  

Oftest bryder den op en eller flere gange hver Vinter, ofte under meget voldsom Isgang, der 
oplegger Isvolde på 4-5 Aln Høide, hvilket utvilsomt skurer Grunden i lengere Strækninger, da 
Ismassene fører Mængder af Grus med seg. Herunder sees ofte Lax, der er ihjælklemt i Isen, 
saavel store som smaa.”  

 
Som utdraget over viser, er ikke skader på vassdrag og fisk noe nytt problem. Isskader, flom 

og år med fiskedød eller lav produksjon forekom også før reguleringen. Sammenhengen 
mellom vannføring, vannhastighet, is, erosjon og sedimenttransport er komplisert. Det er ofte 
vanskelig å skille hva som er forårsaket av naturgitte forhold og menneskelige inngrep som 
forbygning og regulering. Det er klart at reguleringen har påvirket vannføringen og vann-
temperaturen i deler av vassdraget med betydning både for isforhold og sedimenttransport. 
Nedenfor TK, er det i dag ikke is av betydning på grunn av det varmere magasinvannet som 
tilføres vinterstid. Redusert vannføring oppstrøms reduserer også isproduksjonen, og det antas 
at isproblemene er blitt mindre i vassdraget etter regulering.  

Av flomberegninger utført i vassdraget av NVE fremgår det at vår og høst er dominerende 
flomsesonger, men at flommer kan forekomme til alle årstider. Vårflommen er årssikker, men 
dempes i stor grad i reguleringsmagasinene i Folla som reduserer risikoen for skadeflommer. 
I både 2005 og 2008 var det store flommer i Surna. Statkraft holdt igjen rundt 500 m3/s samtidig 
som vannføringen i Surna var bortimot 500 m3/s. Flommen ville vært betydelig større uten god 
kapasitet i reguleringsanleggene. Vårflommene har normalt større volum og lengre varighet 
enn høstflommene. Store høstflommer oppstår som følge av kraftig høstnedbør.  
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De endrede is- og flomforholdene har betydning for erosjon og sedimentforhold. Ved siden 

av isskuring, er det særlig vannhastigheten som er avgjørende for erosjon, og typisk graver 
elva i yttersving der hastigheten er størst og legger igjen sedimenter i innersving. I upåvirket 
tilstand vil Surna elv meandrere og stadig endre fasong. For å hindre utgraving av landbruks-
områder er imidlertid elva forbygget i store områder. Effekten av disse forbygningene på 
sedimenttransporten er lite undersøkt og det er ofte vanskelig å skille betydningen av de ulike 
prosessene.  

 
(…) 

 
10. Konsesjonærens vurdering av eksisterende vilkår og en vurdering av innkomne krav  
NVEs vedtak datert 11. april 2012, har en prioritert liste over krav, basert på «Krav om vilkårs-
revisjon av Trollheimkonsesjonen» fra kommunestyrene i Surnadal og Rindal kommuner, 
datert 26. mai 2011.  

Disse nummererte kravene er behandlet i punkt 10.1.2 og 10.1.3. Vi har tatt utgangspunkt i 
NVEs vedtak og plassert de prioriterte kravene fra vedtaksbrevet inn i revisjonsmalen som NVE 
setter opp, og videre kommentert dem trinnvis. Statkraft har ingen spesielle bemerkninger i 
forhold til eksisterende konsesjonsvilkår. Vi vil imidlertid bemerke at skjønnsforutsetningen 
om minstevannføring i Surna ved Harang skaper utfordringer i forhold til produksjon og 
magasindisponering (se kapittel 5, 6 og 7).  

I tillegg til kommunenes krav har Kjell Lund og Fiskeraksjonen for Surna sendt inn krav om 
endring av vilkår. NVE viser i sitt vedtaksbrev til brev av 9.11.2011 hvor Kjell Lund og 
Fiskeraksjonens krav er lagt frem. I NVEs vedtaksbrev fremkommer følgende tre forhold som 
viktigst.  
 
1. Behov for mer vann på strekningen oppstrøms utløpet av Trollheim kraftverk  

Forslag om 15 m3/s som kan oppnås gjennom et aggregat II i Folla kraftverk. Vannet tas inn på 
et høyt nivå i Follsjø for å sikre naturlig temperatur.  

Et nytt Rinna kraftverk kan utnytte vann fra eksisterende takrenne og slippe det ut i Rinna. 
Tiltaket vil gi økt vannføring ovenfor utløpet av Trollheim kraftverk.  

 
2. Høyere sommertemperatur nedenfor Trollheim kraftverk  

a. Vann fra Folla kraftverk vil blande seg med vann fra Trollheim og gi varmere vann om 
sommeren nedenfor Trollheim.  

 
3. Bedre habitat for laksunger  

a.  Samkjøre tre aggregater (Rinna, Folla, Trollheim) for å få årlige spyleflommer i Surna på 
rundt 100 m3/s i tørre år og 150 m3/s i våte år.  

 
Statkraft vil bemerke at kravene som stilles av Kjell Lund og Fiskeraksjonen burde 

koordineres med kravene fra kommunene. Dette fordi flere av kravene er sammenfallende med 
kommunens krav. Det gjøres derfor ikke en utdypende analyse av disse kravene, da hoved-
poengene blir diskutert i behandlingen av kommunenes krav. Flere av kravene er så 
omfattende, og vil medføre så store endringer i dagens anlegg at de vil kreve egen konsesjons-
behandling. Revisjon av vilkår innebærer ikke en endring av selve konsesjonen men kun en 
justering av vilkår. Eksempelvis vil nye aggregat, eller omfattende endring av vannveier kreve 
egen konsesjonsbehandling. Fiskeraksjonens krav er også i likhet med kommunenes krav 
hensyntatt i Statkrafts vurderinger av ulike alternativer og scenarier i vår interne kraftverk-
strategi, som er omtalt tidligere i dette dokumentet.  
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10.1. Krav knyttet til manøvreringsreglementet  

10.1.1. Krav om 5-års prøvereglement og miljøfaglig manøvreringsråd for Trollheim 
kraftverk  

Statkrafts kommentar:  

Vi mener at et krav om 5-års prøvereglement etter 30 års drift med endelig reglement ikke er 
relevant ved en revisjon av konsesjonsvilkår. Tilsvarende mener vi at kravet om innføring av et 
fast manøvreringsråd bør avvises, blant annet med erfaringene fra Suldalslågen der dette har 
vært prøvd ut, og der ordningen opphørte fordi den ikke fungerte etter hensikten.  

 
10.1.2. Minstevannføring  
Krav 1: Miljøbasert vannføring oppstrøms Trollheim kraftverk som sikrer større vanndekt areal og 
bedre laksehabitat i restvassdraget fra Rinna og ned til kraftverket 

To alternativer: a) Kontinuerlig slipp b) Adaptiv, etter behov for å sikre tilstrekkelig vanndekt 
arealer i restvassdraget.  

 
Statkrafts kommentar:  

Vannføringskravet er ikke spesifisert, men vi oppfatter det slik at det er ønske om mer vann, 
spesielt i perioder med lite tilsig for å hindre at viktige oppvekstarealer for ungfisk blir tørrlagt.  

I forbindelse med tidligere planer om et aggregat 2 i Trollheim kraftverk, har Statkraft blant 
annet vurdert planer om et nytt kraftverk, Bjønnålia kraftverk, med utløp i Rinna. Til dette 
arbeidet har Sintef vurdert habitatforholdene ved Bolme, Dønnem, Harang og Sande ved ulike 
vannslipp til Rinna i forhold til dagens regime (Sintef 2007). I rapporten heter det: «Det er en 
liten tendens til at Bjønnålia kraftverk gir en meget svak forbedring av habitatforholdene over 
tid sammenlignet med dagens regime, der den største forbedringen blir ved 2 eller 4 m3/s som 
slukeevne. Det er imidlertid marginale forskjeller og trolig mer fruktbart å studere hvordan 
man kan forhindre at habitatforholdene blir begrensende faktor for fiskeproduksjonen. En 
kombinasjon av noe vannslipp gjennom Bjønnålia kraftverk og fysisk tiltak i elveleiet kan trolig 
være fornuftig.»  

Gjennom arbeidet med kraftverksstrategien har Statkraft kommet fram til at et Bjønnålia 
kraftverk ikke er lønnsomt i dag.  

Selv om Bjønnålia kraftverk ikke blir bygget vil Statkraft allikevel, på grunnlag av 
anbefalingene fra fagmiljøet i Sintef og NINA, imøtekomme kommunenes krav om bedre 
habitatforhold for laksefisk i øvre del av Surna. En av de viktigste flaskehalsene for 
fiskeproduksjonen er perioder med lav vannføring som fører til redusert vanndekt areal og 
ungfiskhabitat. En måte å redusere dette problemet på er å slippe en minstevannføring i øvre 
deler av Surna, eventuelt i kombinasjon med de habitatforbedrende tiltak som vil diskuteres i 
oppfølgingen av Statkrafts skjøtselsplan (omtalt i punkt 7.4.2.).  

Basert på tilsigsstatistikk og habitatkartlegginger har forskermiljøet ved SINTEF vurdert 
minstevannføring på 3,75 m3/s om sommeren og 0,75 m3/s om vinteren, til sammen i Rinna, 
Bulu og Lille Bulu. Beregningene viser videre at det i 5–6 dager på sommeren ikke vil være 
nok vann til å oppfylle et eventuelt krav om 3,75 m3/s. Om vinteren vil det være hele 62 dager 
hvor et eventuelt krav om 0,75 m3/s ikke vil kunne oppfylles. Dette betyr at det på grunn av 
tilsigssituasjonen til Rinnainntaket og Bulu, vil være umulig å oppfylle et krav om fast 
vannføringsslipp i enkelte perioder, både sommer og vinter. Statkraft vil ikke foreslå 
konsesjonsvilkår som selv ved uregulert tilsig ikke kan oppfylles.  

For å oppnå størst mulig miljøgevinst anbefaler Statkraft derfor å støtte kommunens forslag 
om adaptivt minstevannføringsslipp. Det må diskuteres hvordan et slikt reglement skal 
utformes, men det vil måtte innebære at i situasjoner med tilsig under en viss verdi, skal alt 
vann slippes i Rinna, Bulu og Lille Bulu. Når tilsiget øker, i flommer og perioder med mye 
nedbør, vil man kunne overføre vannet som før. Teknisk løsning for et slikt tilsigsstyrt 
vannslipp vil måtte diskuteres videre. Eventuell fjernstyring av tre ulike ventiler i de utvalgte 
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bekkeinntakene vil også bli en utfordring. Et slikt reglement vil i praksis bety at elva i 
lavvannsperioder vil ha vannføring som tilsvarer uregulert tilstand ned til samløpet med Folla.  

Vannføringen forutsettes målt ved Løsetli, hvor man eventuelt må reetablere den nedlagte 
målestasjonen.  
 
Krav 2:  Miljøbasert vannføring nedenfor Trollheim kraftverk med sesongtilpasninger. Muligheter 
for selektiv tapping fra Follsjø med hensyn til vanntemperatur.  

 
Statkrafts kommentar:  

Kravet om miljøbasert vannføring nedenfor Trollheim kraftverk antar vi primært er knyttet til 
ønske om et vannføringsregime hvor man forsøker å unngå strandingssituasjoner og unødig 
stress for fisk i vassdraget kombinert med en tappestrategi fra inntaket i Follsjø som gjør at 
temperaturen i utløpsvannet er mest mulig lik naturlige temperaturforhold i elva.  

Tiltak for å unngå stranding og brå vannstandsvariasjoner som følge av reguleringen er 
kommentert under krav 3.  

Ungfiskproduksjonen og fiskehabitat i Surna har vært gjenstand for flere undersøkelser og 
prosjekter i regi av SINTEF og NINA. Undersøkelser viser at det i dag er noe lavere vekst hos 
fisk nedenfor Trollheim kraftverk i forhold til oppstrøms. Basert på modeller for vekst hos 
laksefisk, har NINA beregnet at en temperaturøkning vil kunne føre til bedre vekst hos fisk i 
Surna. Noe overraskende viser andre undersøkelser at smoltalderen er noe lavere nedenfor 
kraftverket. Disse resultatene er overraskende fordi man skulle tro at om lavere temperatur er 
begrensende faktor for tilveksten av fisk nedenfor kraftverket, skulle også smoltalderen være 
høyere. At disse undersøkelsene frembringer tilsynelatende motstridende resultater viser at 
det er en svært kompleks årsakssammenheng mellom de fysiske forhold i elva og fiskens liv 
og vekst. I tillegg til temperatur, kan også habitatforhold, tetthetsavhengige konkurranse-
faktorer og andre forhold påvirke tilveksten av fisk, noe som bør undersøkes nærmere.  

Statkraft har pga. sikkerhetsmessige krav gjennomført et forprosjekt for rehabilitering av 
vannveien til Trollheim kraftverk. Det ble der vurdert behov og muligheter for tyngre 
vedlikehold og oppgradering av tunneler, luker m.m. I den anledning har en også vurdert 
tekniske muligheter og kostnader knyttet til å etablere et nytt inntak i Follsjø som kan gjøre 
det mulig å innfri kravet om mer naturlige temperaturforhold i vassdraget nedenfor Trollheim 
kraftverk. Det er ikke tatt stilling til om og hvordan et eventuelt nytt inntak skal bygges.  

Statkraft forbereder nå konsesjonssøknad om bygging og drift av et aggregat 2 i Trollheim. 
Et aggregat 2 vil få betydning for magasindisponeringen og magasinfylling til ulike tider på året 
i Follsjø, og dermed ha betydning for plassering av et eventuelt nytt inntak. For å oppnå positiv 
effekt av et nytt inntak må man avklare utformingen av inntaket for å sikre muligheten til å 
kunne utnytte overflatevann. Disse avklaringene kombinert med usikkerheten rundt den 
biologiske effekten av temperaturøkning i Surna nedenfor Trollheim kraftverk, gjør at Statkraft 
på nåværende tidspunkt ikke vil anbefale bygging av et øvre inntak. Innenfor vannveiprosjektet 
som skal gjennomføres i 2014 blir det derimot gjort tekniske forberedelser til et eventuelt øvre 
inntak i påvente av avklaringer om bygging av et aggregat 2 i Trollheim og bedre forståelse av 
årsak og virkning av ulike forhold knyttet til tilvekst av fisk nedenfor Trollheim kraftverk.  
 
Krav 3:  Bestemmelser om moderat avtrapping av vannføring for å unngå brå vannstandsendringer  

Statkrafts kommentar:  

Statkraft kjører aggregatet i Trollheim gradvis ned etter tidsbestemt intervall for å unngå for 
brå svingninger i vannstanden. Raske vannstandsendringer i Surna medfører risiko for 
stranding av ungfisk. Rammene for driftsrutinene og tidsintervallene det i dag reguleres etter 
er etablert i samråd med forskere i NINA og Sintef og følger gjeldende ekspertråd når det 
gjelder strandingsfare i regulerte vassdrag. Ved vannføringer under 50 m3/s skal vannstanden 
ikke senkes med mer enn 13,5 cm per time. Statkraft mener at vår manøvreringspraksis 
imøtekommer dette kravet. Se pkt. 5 og pkt. 7.4.3 for mer informasjon om manøvreringspraksis. 
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Manøvreringspraksis kombinert med installert omløpsventil tilsier at eksisterende vilkår er 
tilstrekkelige.  

 
Krav 4:  Flomløpsskjøtsel og biotopjustering i elveløp, – herunder lage en kombinert handlingsplan  

 
Statkrafts kommentar:  

Dette kravet omhandler forhold som dekkes av dagens konsesjonsvilkår og faller uansett 
innunder standardvilkår. Det har i flere sammenhenger vært diskutert forskjellige tiltak for å 
redusere vegetasjonstilveksten og sedimentering i elveløpet. Det gjennomføres nå en skjøtsels-
plan for deler av vassdraget etter pålegg fra NVE «Plan for skjøtsel og overvåking av vegetasjon 
og grusøyrer i Surna».  

Spyleflommer har i revisjonsprosessen vært foreslått som tiltak. Dette ble diskutert i møte 
med Sintef våren 2013. Det er stor usikkerhet knyttet til effekten av slike flommer, og det er 
lite faglig grunnlag for å anbefale konkret størrelse på spyleflom. Eventuelle spyleflommer bør 
i alle tilfeller ses i sammenheng med skjøtselsplanen.  

Forbyggingstiltak og fjerning av grusører har betydning for hydrauliske forhold som igjen 
påvirker biologiske forhold. Statkraft mener biotopjusteringer for å bedre forholdene for laks i 
vassdraget kan gjennomføres, men på grunn av kompleksiteten i dette mener vi myndighetene 
(NVE) må ta et overordnet ansvar for den videre prosess. Se punkt 7.4.2 for mer informasjon 
om skjøtselsplan.  

 
Krav 5:  Flytting av tidsrom for årlig teknisk revisjon av kraftverk fra vår til høst  

 
Statkrafts kommentar:  

Med bakgrunn i dagens tekniske løsninger i Trollheim kraftverk, er vår vurdering at våren er 
eneste realistiske alternativ for gjennomføring av teknisk revisjon av kraftverket uten for stort 
produksjonstap. Statkraft vil nå starte forberedelser til å søke konsesjon for et ekstra aggregat. 
To aggregater vil gi større fleksibilitet i forhold til vurdering av revisjonstidspunkt i fremtiden.  

 
10.1.3. Magasinrestriksjoner  
Krav nr. 6:  Magasinmanøvrering: Tidsvindu hvor skogeiere kan avtale tømmerfløting på Gråsjøen  

 
Statkrafts kommentar:  

Fløting av tømmer er knyttet til den enkelte skogeiers drift og må regnes som et privat 
anliggende mellom Statkraft og den enkelte grunneier. Forholdet omfattes dermed ikke av 
revisjonsinstituttet.  

 
10.2. Krav knyttet til standardvilkårene og andre krav 
I Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer vedtatt av OED i 
2012, er det besluttet at de til enhver tid gjeldende standardvilkår vil bli innført fra revisjonen 
er vedtatt.  

Statkraft regner med at NVE som prosesstyrer følger opp dette i samarbeid med rett 
sektormyndighet. I det følgende er disse kravene derfor bare kort kommentert.  

 
Krav nr. 7:  Landskapsmessige forhold, tilsyn med mer. At NVE og regulanten holder jevnlig tilsyn 
og at bl.a. oppfølging/rensk av takrennas inntak og vannveier skjer. Gjelder også merking av 
usikker is.  

 
Statkrafts kommentar:  

Forholdene som beskrives dekkes av eksterne og interne tilsyn, og rutiner er allerede etablert.  
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Krav nr. 8:  Naturforvaltning  

- Videreutvikling av kultiveringstiltak for både laks og sjøaure i Surna  
- Utredning og eventuell utprøving av tiltak som kan fremme anadrom gytefisks oppgang 

forbi utløpet av kraftverket  
- Bestandsundersøkelser av innlandsaure i magasinene  
- Utredning om hjorteviltet og leveområders tilstand og potensielle forbedringsmuligheter  
- Få etablert ordningen for opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv  

 
Statkrafts kommentar:  

Krav om generell oppfølging og utredning dekkes av standardvilkårene, og blir ivaretatt av rette 
sektormyndighet.  

 
Krav nr. 9:  Kulturminner 

NVE oppfordres til å varsle Riksantikvaren om at vilkårsrevisjon er i gang for Trollheim KV.  
 

Statkrafts kommentar:  

Ikke relevant for Statkrafts behandling av vilkårsrevisjon.  
 

Krav nr. 10:  Forurensning med mer  

At kravet om opprettholdelse av en minimumsvannføring oppstrøms kraftverket innfris for også 
å bedre vassdragets resipientkapasitet og til enhver tid sikre god vannkvalitet i samsvar med 
vannforskriften.  

 
Statkrafts kommentar:  

Dette kravet vil også kunne dekkes av standardvilkårene. Det forutsettes en avklaring i forhold 
til prinsippet om at forurenser betaler.  

 
Krav nr. 11:  Ferdsel med mer  

Regulanten oppfordres til å tilrettelegge for bruk av båt til rekreasjonsaktiviteter i både Follsjø 
og Gråsjømagasinene og samtidig tilse at nødvendige sikkerhetstiltak og varsler ivaretas for 
allmennhetens tilgang og beste, bl.a. med hensyn til usikker is i magasinene.  

 
Statkrafts kommentar:  

Statkraft følger de til enhver tid eksisterende krav om sikring av våre anlegg i forhold til 
sikkerhet for tredjeperson. Krav om sikring oppfattes ikke som relevant for videre behandling 
i vilkårsrevisjonen. Disse forholdene ivaretas av Statkraft i samarbeid med tilsynsmyndig-
hetene. Tilrettelegging for ferdsel og bruk av reguleringsområdet vil kunne ivaretas utenom 
revisjonsprosessen.  

 
Krav nr. 12:  Terskler med mer  

Integrering av ønskede biotopjusteringer med skjøtselsplanen for øring og begroing.  
 

Statkrafts kommentar:  

Terskler og biotoptiltak dekkes av standardvilkår og følges opp av sektormyndighetene.  
 

Krav nr. 15:  Hydrologiske observasjoner med mer  

At den ønskede hydrologiske observasjonsstasjonen etableres og at data den samler inn blir 
gjort tilgjengelig for vertskommunene og allmennheten.  

At eventuelle klimabetingede endringer i feltenes tilsig observeres og registreres.  
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Statkrafts kommentar:  

Statkraft har i dag etablert en sms-tjeneste for informasjon om vannføring. Hydrologiske 
målinger m.m. pålegges regulanten av allmenne hensyn, uavhengig av vilkårsrevisjonen.  

 
Krav nr. 16:  Etterundersøkelser  

Videreføring av igangværende undersøkelser og overvåkning rettet mot kunnskapsbaserte 
tiltak som kan styrke stammene av laks og sjøaure i Surnavassdraget, og oppnå elvas 
gytebestandsmål.  

 
Statkrafts kommentar:  

Utover de etterundersøkelser NINA gjennomfører i dag på grunnlag av krav fra 
Miljødirektoratet vil ytterligere undersøkelser kunne pålegges regulanten med hjemmel i 
standardvilkår. Se for øvrig kapittel 7 for mer informasjon om utredninger og undersøkelser i 
Surna.  

 
11. Konsesjonærens forslag til endringer i vilkårene, aktuelle avbøtende tiltak og 

muligheter for O/U-prosjekter  

11.1 Forslag til endringer i vilkårene  
Etter gjennomgang og vurdering av de innkomne krav er det Statkrafts vurdering, at det er to 
sentrale problemstillinger i denne revisjonen av vilkår hvorav ett kan medføre nye konsesjons-
vilkår. Dette er krav nummer 1 om miljøbasert vannføring i øvre deler av Surna. Statkraft ser 
behovet for økt vannføring oppstrøms Trollheim kraftverk for å bedre oppvekstforholdene for 
ungfisk. Et forslag er minstevannføring til Rinna/Surna på 3,75 m3/s om sommeren og 
0,75 m3/s om vinteren så lenge tilsiget tillater det.  

Dette vil innebære at i tørre perioder med lite tilsig, hvor vannføringen går under 3,75 m3/s 
om sommeren og under 0,75 m3/s om vinteren skal alt tilsig slippes. I våte perioder hvor 
restvannføring overstiger henholdsvis 3,75 og 0,75 m3/s kan regulanten stenge ventilene og 
overføre vannet til Follsjøen og Trollheim. Se ytterligere forklaring i kapittel 10.1.2 (Krav 1). 
Vannføringen forutsettes kontrollert og målt ved Løsetli, hvor man eventuelt må reetablere den 
nedlagte målestasjonen.  

Grunnlaget for valgte vannslipp på henholdsvis 3,75 og 0,75 m3/s sommer og vinter er 
basert på NVEs praksis med fastsettelse av minstevannføringer ved nye småkraftprosjekter i 
området. Praksis har vært å sette en vannføring på fem ganger alminnelig lavvannføring om 
sommeren og alminnelig lavvannføring om vinteren. For Rinna gir dette 3,75 m3/s som 
minstevannføring om sommeren. I tillegg viser resultater fra blant annet notat fra SINTEF og 
NINA fra 2013 (Harby et al. 2013) til at miljøgevinsten ved å slippe vann i Surna øker mest i 
intervallet 2–4 m3/s økning. Samsvaret mellom NVEs praksis og forskernes anbefalinger gjør 
at Statkraft ønsker å ta utgangspunkt i ovennevnte minstevannføring for å utrede mulighetene 
for å imøtekomme kravene og fastsette et eventuelt nytt manøvreringsreglement.  

Vi ser muligheter for å kunne få nok vann til å dekke minstevannføringskravet ved å sette 
ventiler i Bulu, Lille Bulu og Rinna. Det er allikevel noe usikkerhet knyttet til tekniske 
løsninger, og muligheten for å klare å oppfylle kravet. Det er en stor teknisk utfordring å skulle 
styre minstevannføring med tre ventiler i forhold til tilsig og måling av vannføring lenger ned i 
vassdraget. Det foreslås dermed en forsøksperiode i forbindelse med behandlingen av 
revisjonen hvor Statkraft vil gjøre forsøk med vannslipp for både å kunne etablere gode 
målinger, men også identifisere og løse tekniske problemer tidlig i prosessen.  

Det vil også være viktig for å oppnå størst mulig gevinst av et eventuelt vannslipp, å utrede 
og gjennomføre fysiske tiltak i elva. Dette er blant annet påpekt av Sintef i 2007, tidligere sitert 
i kapittel 10.1.2. Noen eksempler på slike tiltak oppsummeres i neste avsnitt.  
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11.2 Aktuelle avbøtende tiltak  
Avbøtende tiltak behandles i all hovedsak innenfor konsesjonens standardvilkår. Det har 
allikevel vært vurdert å bygge et øvre inntak til Trollheim kraftverk i Follsjømagasinet av 
hensyn til temperatur i Surna, nedenfor Trollheim kraftverk. Statkraft ser det ikke hensikts-
messig å bygge et slikt inntak på nåværende tidspunkt. For ytterligere diskusjon av temaet, se 
kapittel 10.1.2 (Krav 2). Dette tiltaket vil ikke få konsekvenser for produksjon eller vannføring.  

Det er i tillegg igangsatt en skjøtselsplan for å avbøte problemene med gjengroing og 
gjenøring i elva.  

Tiltak som de man gjør i forbindelse med skjøtselsplanen, slik som skogrydding og andre 
tiltak for å holde elveløpet åpent i tillegg til ytterligere habitatforbedrende tiltak vil kunne gi 
elva et løft, og man vil med god planlegging sikre et best mulig resultat. Det bør derfor være en 
sammenheng mellom eventuelle tiltak foreslått i forbindelse med standardvilkår og en fast-
settelse av minstevannføringsslipp. Hvis habitatforbedrende tiltak og skjøtsel av elva gir gode 
resultater vil man kunne redusere vannmengden man må slippe. Det vil gi en god samfunns-
økonomisk løsning ved at tapet av fornybar energi reduseres samtidig som man oppnår en 
miljøgevinst i Surna. Foreløpige beregninger antyder et produksjonstap på 10–22 GWh som 
følge av ulike minstevannføringsslipp.  

Det forutsettes derfor fra Statkrafts side at det er dialog mellom regulant, forvaltning og 
kommune i den videre behandlingen av revisjonen og til sist den endelige utarbeidelsen av nye 
vilkår.  

 
11.3 Muligheter for O/U-prosjekter  
Statkrafts kraftverksstrategi startet opp høsten 2012 og har vurdert tekniske, økonomiske og 
miljømessige alternativer innenfor gjeldene konsesjon for å sikre en optimal kraftverksdrift i 
Trollheim. Statkraft vil søke konsesjon for en utvidelse av Trollheim kraftverk, med et 
aggregat 2. Foreløpige beregninger antyder en produksjonsøkning på om lag 25 GWh.  

I tillegg kan en på lengre sikt se nærmere på muligheten til å bygge et nytt lite kraftverk ved 
Gråsjø kraftverk for å utnytte den laveste delen av magasinet (bunnmagasinet), som i dag 
tappes forbi kraftverket grunnet inntakets plassering.» 

 
Behandlingsprosess 
Kravet om revisjon av konsesjonsvilkår behandles etter bestemmelsene i vassdragsregulerings-
loven. Revisjonsdokumentet fra Statkraft ble mottatt 10.4.2014 og sendt på høring 23.4.2014 med 
frist 20.8.2014. Revisjonsdokumentet har vært kunngjort i Driva og Adresseavisa. I løpet av 
høringsperioden har to eksemplarer av dokumentet vært lagt ut til offentlig gjennomsyn på 
kommunehuset i Rindal og Surnadal kommuner. De innkomne høringsuttalelsene har vært 
forelagt tiltakshaver for kommentarer.  

Som et ledd i kraftverksstrategien til Statkraft besluttet de å søke om konsesjon for et Aggregat II 
i Trollheim. Et aggregat II ble antatt å kunne avbøte på noen av de utfordringene som var påpekt i 
revisjonen, blant annet å endre tidspunkt for teknisk revisjon. Vi fant det derfor fornuftig å søke å 
samordne disse to prosessene, selv om det medførte redusert fremdrift i arbeidet med revisjonen.  

NVE avholdt befaring i Surnavassdraget 13.10.2015.  
Statkraft informert i brev av 26.10.2016 om at de trakk søknaden om et aggregat II i Trollheim 

kraftverk. Avgjørelsen var begrunnet med manglende lønnsomhet som følge av store utbyggings-
kostnader kombinert med lave prisforventninger for strøm.  

I det videre arbeidet har vi derfor kun fokusert på revisjonssaken og sett bort fra et aggregat II 
som et mulig avbøtende tiltak. Søknaden for aggregat II med tilhørende fagutredninger inngår 
imidlertid som en del av det totale kunnskapsgrunnlaget i saken. 

 
Høringsuttalelser 

Nedenfor følger en oppsummering av hovedpunktene i høringsuttalelsene som er relevante for 
revisjonssaken.  
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Surnadal og Rindal kommuner (14.10.2014, dok. 68) gjorde likelydende vedtak i kommunestyret 
henholdsvis den 7.10 og 1.10.2014:  

 
«Rindal kommune ber om at de framlagte merknader fra Surnadal og Rindal kommuner til 
Statkrafts revisjonsdokument for Folla-Vindøla-reguleringa blir tatt omsyn til i NVEs videre 
behandling av saken.  

Før oversendelse av merknaden til NVE skal arbeidsgruppa vurdere behov for krav til maksimal 
tillatt nedkjøringshastighet for vassføring også i sidevassdraga.  

Arbeidsgruppa gis fullmakt til å eventuelt innarbeide krav vedrørende dette i merknaden.» 
 

Kommunene understreker at «(…) det sentrale for kommunene er å få fastsatt nye vilkår i 
manøvreringsreglementet som bedrer situasjonen for laksebestanden i Surna. Kommunene er derfor 
særlig opptatt av å sikre minstevannføring i alle strekninger, tiltak mot effektkjøring og muligheter for 
selektiv tapping fra magasin for å sikre mer naturlig vanntemperaturer i vassdraget.» 

Det vises til at Surna har status som nasjonalt laksevassdrag og at de mest sentrale krav i 
revisjonssaken er i samsvar med de tiltak lovgiver peker på som viktige i denne typen vassdrag. 
Det vises i tillegg til den nasjonale gjennomgangen av revisjoner hvor det fremgår at Surna er høyt 
prioritert. Kommunene legger derfor til grunn at kravene følges opp av NVE.  

Kommunen krever at det fastsettes et prøvereglement på 5 år og etablering av et manøvrerings-
råd for Trollheim kraftverk og viser til at et prøvereglement ble fastsatt i vilkårsrevisjonen for 
Selbusjøen og Dragstsjøen.  

Kommunene krever at nye vilkår som sikrer en skånsom drift av kraftanlegget må på plass før 
man ev. vurderer muligheten for et aggregat II i Trollheim.  

Revisjonssaken må også ses i sammenheng med den regionale vannforvaltningsplanen. 
I det følgende refereres merknadene til de enkelte krav i sin helhet: 
 
«Krav 1  
Miljøbasert vannføring oppstrøms Trollheim kraftverk som sikrer større vanndekt areal og bedre 
laksehabitat i restvassdraget fra Rinna og ned til kraftverket  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.1.1 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
Strekket mellom TK og Rinna har gjennom undersøkelser over mange år vist å ha et svært 

stort potensial for ungfiskproduksjon. Det er beregnet at smoltproduksjonen på denne 
strekningen er redusert med 10 000 laksesmolt på grunn av redusert vannføring (Johnsen og 
Hvidsten 1995). Undersøkelser viser at store deler av elvesenga i området mellom TK og Rinna 
blir brukt av laksunger (Ugedal mfl. 2005). Elveprofilen på strekning er flat og substratet i 
områder som ofte er tørrlagt er svært likt det en finner i vanndekte områder av elva. Det er vist 
at produksjonen av laks i dette området kan være svært god, og en økning i vanndekt areal vil 
øke fiskeproduksjonen (Johnsen mfl. 2011).  

Statkraft foreslår en minstevannføring på 3,75 m3/s om sommeren og 0,75 m3/s om vinteren. 
De foreslår at denne minstevannføringen skal slippes til sammen i Rinna, Bulu og Lille Bulu. 
Vannet som slippes i Bulu og Lille Bulu kan ikke måles i Rinna. Vi krever derfor en egen fastsatt 
minstevannføring i Bulu. Vi ser ikke nødvendigheten av å installere en anordning for minste-
vannføring i både Bulu og Lille Bulu, da disse kommer sammen et godt stykke over anadrom 
strekning. Det vil kostnadsmessig være bedre å installere minstevannføringsslipp kun i en av 
de to bekkeinntakene. Undersøkelser i Bulu (Eklo 1994) har vist at det er store arealer som er 
godt egnet for ungfiskproduksjon. Minstevannføring i Bulu er derfor svært viktig. De samme 
undersøkelsene viser også at store deler av anadrom strekning i Rinna er godt egnet for ungfisk, 
noe som viser viktigheten av en minstevannføring i alle disse elvene.  
 

Kommunene velger å støtte Statkraft sitt forslag angående minstevannføring i Rinna og Bulu 
da undersøkelser i Surna på strekningen nedenfor samløpet med Rinna, har vist at en økning 
fra 2 til 4 m3/s gir en stor positiv effekt på vanndekt areal og habitatforhold (Harby mfl. 2013). 
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Optimale vannføringsforhold for ungfisk på sommeren er beregnet til mellom 4 og 7 m3/s, og 
foreslått minstevannføring vil sikre en vannføring på over 4 m3/s i Surna mellom samløpet 
mellom Surna og Folla og samløpet med Rinna. På grunn av viktigheten av Bulu som 
produksjonselv ønskes det at ca. 20 % av minstevannføringen slippes i Bulu og 80 % i Rinna. 
Dette vil om sommeren (1. mai – 30. september) si 3 m3/s i Rinna og 0,75 m3/s i Bulu. Om 
vinteren (1. oktober – 30. april) blir dette 0,6 m3/s i Rinna og 0,15 m3/s i Bulu.  

Kommunene er av den oppfatning at alle elver som er fraført vann skal ha en 
minstevannføring, da dette er praksis ved alle nye anlegg i dag. Dette gjelder også i Folla og 
Vindøla. Minstevannføring vil sikre et større vanndekt areal i lengre perioder enn i dag, noe 
som vil være positivt for produksjon av fisk. Vindøla ligger som kjent nedenfor TK, men er 
uansett et berørt sidevassdrag til Surna og skal ha minstevannføring. Vindøla brukes også til 
kultivering (utsetting av smolt og yngel) noe som gjør at minstevannføring er viktig, samt at 
Vindøladalen har stor verdi for friluftsliv. Minstevannføring i Folla vil forhindre at TK fungerer 
som et "vandringshinder" i tørre perioder med lave vannføringer. Det er viktig å få fisken forbi 
kraftverksutløpet til områder lenger opp i elva hvor det er vist at det er bedre oppvekstsvilkår 
for ungfisk.  

Surnadal og Rindal kommuner foreslår at det slippes en minstevannføring minst lik 5-
persentilen for vassdragene fra inntakene i Vindøla og fra dammen på Foldsjøen. 5-persentilene 
for Folla og Vindøla er beregnet ved skalering av vannføringsserien til NVEs målestasjon 112.8 
Rinna. Denne målestasjonen har vannføringsdata fra 1970 til 2013. 5-persentilene for Rinna er 
funnet fra varighetskurven til måleserien. Deretter er disse verdiene skalert til henholdsvis 
Folla og Vindøla, basert på forskjell i middelvannføring. Beregnede 5-persentiler for Folla og 
Vindøla, basert på vannføringsserien til Rinna, er kontrollert mot 5-persentiler for de to elvene 
og beregnet med lavvannsapplikasjonen i NVE Atlas. Det er bra samsvar mellom resultatene. 
Om sommeren er 5-persentilene beregnet til 1,6 m3/s i Vindøla og 4,7 m3/s i Folla, mens om 
vinteren beregnet til 0,3 m3/s i Vindøla og 0,8 m3/s i Folla. 

 
Oversikt over tallverdier basert på blant annet 5-persentiler. Kravene til minstevannføring er 
på minst de angitte tallverdiene. 

 Minstevannføring 
Sommer/vinter 

Slippsted Målepunkt 

Rinna Sommer 3 m3/s 
Vinter     0,6 m3/s 

Rinna dam Løsetli 

Bulu Sommer 0,75 m3/s 
Vinter     0,15 m3/s 

Inntak i takrenna i 
Bulu 

Inntak i takrenna i 
Bulu 

Folla Sommer 4,7 m3/s 
Vinter     0,8 m3/s 

Folla dam Folla dam 

Vindøla Sommer 1,6 m3/s 
Vinter     0,3 m3/s 

Inntakene i takrenna 
til Gråsjø 

Samløp Fauskåa/ 
Vindøla 

 
Er tilsiget for lite til å tilfredsstille minstevannføringskravene skal alt tilgjengelig vann 

slippes som minstevannføring. Dette gjelder alle elvene. Det er viktig at alle minstevann-
føringene blir nedfelt i nytt manøvreringsreglement. Det er også viktig å påpeke at kommunene 
ønsker et kontinuerlig slipp av minstevannføring, ikke en adaptiv minstevannføring som 
Statkraft foreslår. Da vil flommene i restvassdraget komme i tillegg til minstevannføringen og 
bidra til naturlige svingninger i vannføring som er helt nødvendig for at vassdraget skal 
fungere, for eksempel ved at oppvandring av fisk skjer på større vannføringer. Også i 
forbindelse med utvandring av smolt er dette viktig.  

Et annet forhold som også er viktig når det gjelder vannføring/minstevannføring i side-
elvene og hovedelva oppstrøms TK er at nedkjøringshastigheten ikke blir for stor når vann-
mengden i disse elvestrekningene skal reduseres. (Begrunnelse for dette behandles mer 
inngående under uttalelsens krav nr. 3). Det kreves at høyeste nedkjøringshastighet for 
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sideelvene og hovedelva oppstrøms TK settes til 5 cm pr. time som er mer lik det man vil 
oppleve i en naturlig situasjon.  

Til slutt må det nevnes at kommunene ikke kan godta ytterligere fraføring av vann fra øvre 
deler av Surna. Statkraft legger opp til dette i revisjonsdokumentet med strossing av overløpet 
i Rinna og to nye bekkeinntak inn i takrennetunnelen til Follsjøen, i sine planer for konsesjons-
søknad for et aggregat 2 i TK. Det må igjen understrekes at Surna er et nasjonalt laksevassdrag 
og skal vernes fra ytterligere reguleringer, som eventuelle nye bekkeinntak må sies å være. 
Når det gjelder vannforvaltningsplanen er den delen av Surna som er påvirket av reguleringen 
i dårlig økologisk tilstand. Vannforekomsten er også kandidat til å bli karakterisert som en 
sterkt modifisert vannforekomst. Ytterligere reguleringer vil kun føre vannforekomstene 
lenger unna målet om god økologisk tilstand, og kan dermed på ingen måte godtas.  

Høyere vannføring oppstrøms TK vil også føre til at øvre deler av Surna blir en bedre fiskeelv 
enn det den er i dag.  
 
Krav 2  
Miljøbasert vannføring nedenfor Trollheim kraftverk med sesongtilpasninger, og muligheter for 
selektiv tapping fra Follsjø mht. vanntemperatur  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.1.1 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
 
Vedr. minstevannføring nedenfor Trollheim kraftverk:  

Minstevannføring nedenfor TK er i dag etter privatrettslig skjønn 15 m3/s målt ved Harang. 
Statkraft skriver i revisjonsdokumentet at gjeldende minstevannføringskrav er ”et privatrettslig 
forhold behandlet gjennom skjønn og er ikke et tema i vilkårsrevisjonen” (side 31). Videre 
gjentas på side 36 at ”minstevannføringen i Surna nedenfor Trollheimen kraftverk er en 
skjønnsforutsetning som formelt sett ikke er omfattet av revisjonsinstituttet.” Dette sier 
kommunene seg svært uenige i.  

Privatrettslige forhold fastsatt i skjønn regulerer forhold mellom konsesjonæren og partene 
i skjønnet, og ivaretar private interesser som er berørt av utbyggingen. Dette til forskjell fra 
konsesjonsvilkårene, som er et offentligrettslig forhold og regulerer forholdet mellom 
konsesjonær og de allmenne interesser. Det er vilkår fastsatt i konsesjon som kan håndheves 
av konsesjonsmyndighetene av hensyn til de allmenne interessene, og kommunene har derfor 
interesse av at en minstevannføring også nedfelles i konsesjonsvilkårene.  

At det slippes minstevannføring på grunnlag av privatrettslig skjønn, vil derfor ikke på noen 
måte utelukke at minstevannføring vurderes inntatt også i konsesjonsvilkårene i en revisjon av 
hensyn til de berørte samfunnsinteresser, og også utgjøre en offentligrettslig forpliktelse for 
konsesjonær. Det er viktig at minstevannføring og krav om vårflom blir nedfelt i nytt 
manøvreringsreglement.  

Når det gjelder den faktiske vannføringen i dag, er denne noe høyere enn fastsatt i skjønnet 
da aggregatet i TK ikke anbefales kjørt så lavt som ned mot 15 m3/s. For fisket i Surna fungerer 
dagens regime (trolig rundt 20 m3/s) godt for fisket, mens 15 m3/s som vil kunne bli en realitet 
med et aggregat 2 i TK vil være katastrofalt for fisket i nedre del av Surna. Kravet fra 
kommunene er 20 m3/s ut av kraftverket for å opprettholde muligheten til å drive fiske nedenfor 
TK. Dette er da spesielt viktig gjennom fiskesesongen (1. juni – 30. august).  

Kommunene krever videre at det blir stor vannføring i hele smoltutvandringsperioden 
(vårflom). Dette gir økt overlevelse av smolt under utvandring, men også til uttransport av 
finmasser fra elva som det i dag er mangel på (se for øvrig under krav 4 for beskrivelse av 
spyleflommer og hulromskapasitet). Vi foreslår en vårflom på 120 m3/s i hele mai måned, målt 
ved målepunkt Skjermo.  
 
Vedr. tiltak for bedre vanntemperaturer:  

Undersøkelser i Surna, gjort av NINA og SINTEF, viser at det er lavere vekst hos fisk nedenfor 
TK enn oppstrøms (Johnsen mfl. 2011). Dette skyldes nok i all hovedsak at temperaturen i 
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vannet på sommeren er vesentlig lavere nedenfor TK på grunn av bunntapping i Foldsjøen. Det 
finnes en rekke undersøkelser i mange vassdrag som viser at dette er negativt for veksten. 
Bunndyrsamfunnet er også betydelig redusert nedenfor TK, som først og fremt skyldes 
effektkjøring av kraftverket, noe som blir kommentert under krav 3. Statkraft mener at det er 
usikkerheter rundt den biologiske effekten av en temperaturøkning nedenfor TK, noe som vi 
ikke ser at kan forsvares på noen som helst måte.  

På vinteren er temperaturen i elva nedenfor TK unaturlig høy, noe som bl.a. fører til mangel 
på islegging og tidlig klekking av yngel (Johnsen mfl. 2011). Mangel på islegging har vist seg 
å være negativt for ungfiskproduksjonen gjennom økt stress og predasjon.  

Det er et krav fra kommunene at det bygges et nytt inntak i Foldsjøen som kan brukes til å 
tappe overflatevann, slik at temperaturen nedenfor TK bli mer lik naturlig situasjon. Harby mfl. 
(2013) har simulert muligheten for ulike inntak i Foldsjøen, og dette kan gi fra 8 til 25 % økt 
smoltproduksjon, noe som er betydelig.  
 
Krav 3  
Bestemmelser om moderat avtrapping av vannføring for å unngå brå vannstandsendringer  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.1.2 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
Statkraft kjører aggregatet i TK gradvis ned etter tidsbestemt intervall for å unngå for brå 

svingninger i vannstanden. Ved vannføringer under 50 m3/s skal vannstanden ikke senkes med 
mer enn 13,5 cm per time. Statkraft mener at de gjennom dette imøtekommer kommunenes 
krav, og underbygger dette med ekspertråd fra forskere i NINA og Sintef. Dette er kommunene 
uenige i.  

Effektkjøring som til tider foregår på døgnbasis utsletter så å si bunndyrfaunaen i 
reguleringssonen og stranding av fisk forekommer. Undersøkelsen NINA og Sintef gjennom-
førte i Nidelva (Harby mfl. 2004), som Statkraft antakelig viser til, viser at stranding av fisk 
reduseres når vannstanden ikke faller hurtigere enn 13 cm per time. Undersøkelsen viser også, 
som i denne saken er mye viktigere, at det faktisk forekommer stranding også når vannstanden 
faller med mindre enn 10 cm per time. Når slike fall i vannstanden skjer svært mange ganger i 
løpet av et år, vil dette totalt gi en stor dødelighet på ungfisk og bunndyrsamfunnet får aldri tid 
til å bygge seg opp nær land. Bunndyrundersøkelser gjort i Surna viser tydelig forskjell ovenfor 
og nedenfor TK (Johnsen mfl. 2011). Spesielt nær land viser undersøkelsene at det er svært 
lave tettheter nedenfor TK i forhold til oppstrøms. Det er meget sannsynlig at dette skyldes den 
fluktuerende vannstanden nedenfor TK.  

Kommunene krever at slik effektkjøring av TK forbys, og at høyeste nedkjøringshastighet 
settes til 5 cm per time, som er mer lik det man vil oppleve i en naturlig situasjon. 5 cm per time 
er praksis i blant annet Stjørdalselva. Det er viktig at kravet om nedkjøringshastighet på maks 
5 cm per time nedfelles i nytt manøvreringsreglement.  

Det må til slutt nevnes at Statnett planlegger en spenningsoppgradering av kraftlinje mellom 
Klæbu og Viklandet (Aura). Denne linja passerer TK og vil bli en del av sentralnettet og dermed 
være nok et argument for å opphøre effektkjøringen i TK. Linja har ikke fått konsesjon, men er 
planlagt ferdig i 2019 om den blir realisert.  
 
Krav 4  
Flomløpsskjøtsel og biotopjustering i elveløp, – herunder lage en kombinert handlingsplan  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.1.1 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
Statkraft viser til skjøtselsplan og tiltak gjennomført i årene fra 2010 til 2013. De påpeker 

også at dette er noe som dekkes av dagens konsesjonsvilkår og uansett kommer under 
standardvilkårene som vil bli innført. Det må likevel poengteres at reguleringen av Surna har 
ført til at hulromkapasiteten på elvebunnen er blitt mer eller mindre borte, noen som har 
negative følger for yngel og ungfisk, som er avhengig av hulrom for å finne skjul. I Johnsen mfl. 
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(2011) antydes det at mangel på større flommer har gjort at hulromskapasiteten har blitt 
dårligere. Spyleflommer er derfor viktig for å få vasket ut finstoff slik at hulromskapasiteten 
opprettholdes.  

Ifølge Vitenskapelig Råd for lakseforvaltning vil gode habitatforbedrede tiltak kunne 
overflødiggjøre dagens smoltutsettinger. Vill smolt har mye høyere overlevelse enn kultivert 
smolt og dermed vil de habitatforbedrende tiltakene bidra til å styrke bestanden av laksefisk i 
Surna. Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag (Forseth & Harby 2013) gir en god 
beskrivelse på hvordan man kan utrede, utvikle og gjennomføre tiltak som bedrer forholdene 
for laks i regulerte vassdrag samtidig som man tar hensyn til kraftproduksjon.  

Det er riktig at dette kravet kommer under standardvilkår, men kommunene vil understreke 
viktigheten av at det utarbeides en helhetlig skjøtselsplan for hele vassdraget og foreslår 
følgende krav til en slik helhetlig plan: "regulanten skal gjennomføre årlige forebyggende tiltak 
som sikrer at en opprettholder elveløpets flom- og iskapasitet slik det var på ekspropriasjons-
tidspunktet, og samtidig hindre gjengroing og gjenøring av elveløpene. Innen utgang av hvert 
år skal nødvendige tiltak være gjennomført og rapportert til kommunene. Regulanten er 
økonomisk ansvarlig for tiltakene".  
 
Krav 5  
Flytting av tidsrom for årlig teknisk revisjon av kraftverk fra vår til høst  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.1.2 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
Statkraft mener at dagens tekniske løsninger i TK gjør at våren er det eneste realistiske 

alternativ for gjennomføring av teknisk revisjon uten for stort tap. Kommunene mener at det er 
svært uheldig at kraftverket stopper i en periode hvor smolten skal ut i havet og ønsker primært 
at revisjon flyttes til høsten. Dette støttes og av NINAs årsrapport for undersøkelser i 
Surnavassdraget for 2014 (Ugedal mfl. 2014, p.t. upublisert). Årsrapporten påpeker at dette 
hadde vært gunstig med tanke på smoltutvandring og vannføringsrelatert smoltoverlevelse, 
dvs. flytting av revisjonstidspunktet til en mindre sensitiv periode. Dette kan eksempelvis være 
i forbindelse med nedbørsrike perioder om høsten. Riktignok må oktober unngås for at det 
ikke skal oppstå negative effekter på gytingen som foregår da. Kommunene krever at TK ikke 
kan stoppes i perioden 1. mai – 15. juni, som er den perioden smolten i hovedsak vandrer ut i 
havet. Dette må nedfelles i nytt manøvreringsreglement.  
 
Krav 6  
Magasinmanøvrering: Tidsvindu hvor skogeiere kan avtale tømmerfløting på Gråsjøen  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.2 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
Statkraft mener at dette er et privat anliggende mellom Statkraft og den enkelte grunneier, 

og at det ikke omfattes av en revisjon. Dette tar kommunene til etterretning.  
 
Krav 7  
Landskapsmessige forhold, tilsyn med mer. At NVE og regulanten holder jevnlig tilsyn og at bl.a. 
oppfølging/rensk av takrennas inntak og vannveier skjer. Gjelder også merking av usikker is. 

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.3 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
Statkraft mener at dette er en sak som dekkes av eksterne og interne tilsyn, og at rutiner er 

etablert. Som nevnt i kravet er det stilt spørsmålstegn ved tilsynet og sikkerheten til bekke-
inntakene. Dette gjelder mangelfull rensning av inntaksrister og mangelfull sikring rundt 
inntakene. Kommunene krever at regulanten og NVE som tilsynsansvarlig følger opp dette og 
sørger for tilstrekkelig tilsyn av anlegget.  
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Krav 8  

Naturforvaltning  

- Videreutvikling av kultiveringstiltak for både laks og sjøaure i Surna  
- Utredning og eventuell utprøving av tiltak som kan fremme anadrom gytefisks oppgang 

forbi utløpet av kraftverket  
- Bestandsundersøkelser av innlandsaure i magasinene  
- Utredning om hjorteviltet og leveområders tilstand og potensielle forbedringsmuligheter  
- Få etablert ordningen for opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.4 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
Kravet dekkes som Statkraft påpeker av standardvilkårene, og vil bli fulgt opp av den rette 

sektormyndighet. Kommunene viser til punkter listet opp under kapittel 5.4 i kravet om 
vilkårsrevisjon, og krever at disse blir fulgt opp av den rette sektormyndighet når standard-
vilkårene er innført.  
 
Krav 9  

Kulturminner  

- NVE oppfordres til å varsle Riksantikvaren om at vilkårsrevisjon er i gang for Trollheim KV.  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.5 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
I opprinnelig konsesjon er det i punkt 19 tredje og fjerde ledd nedfelt følgende konsesjons-

vilkår om kulturminneundersøkelser og registreringer:  
 
”Anleggets eier skal i god tid på forhånd undersøke om faste fortidsminner som er fredet av 
lov av 29. juni 1951 nr. 3 eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt, og i tilfelle straks 
gi melding herom til vedkommende museum. Viser det seg først mens arbeidet er i gang at 
det kan virke inn på fortidsminner som ikke har vært kjent, skal melding som nevnt i 
foregående ledd sendes med en gang og arbeidet stanses.”  
 
Møre og Romsdal fylkeskommune har imidlertid påpekt at det ikke ble gjennomført 

kulturminneundersøkelser i forbindelse med utbyggingen av TK. De ønsker derfor at det 
gjøres undersøkelser i området, da de mener Folladalen har et stort potensiale med tanke på 
kulturminner.  

Kommunene kjenner ikke til hvorvidt kulturminneundersøkelser ble gjennomført i 
forbindelse med utbyggingen, men vi kjenner ikke til slike undersøkelser. Kommunene ønsker 
å få klarlagt hvorvidt regulanten fulgte opp dette vilkåret i henhold til konsesjonen på 
utbyggingstidspunktet. Dersom kulturminnneundersøkelser i henhold til konsesjons-
bestemmelsene ikke ble gjennomført, må det anses som et brudd på gjeldende konsesjons-
vilkår. Kommunene forventer i så tilfelle at NVE pålegger regulanten at slik undersøkelse 
gjennomføres og følges opp så raskt som mulig, uavhengig av revisjonen. Alternativt bør kultur-
minneundersøkelser pålegges regulanten i revisjonssaken, slik fylkeskommunen krever, samt 
at regulanten ved revisjon pålegges innbetaling av sektoravgift for bidrag til kulturminnevern i 
vassdrag. Dersom undersøkelser ikke er foretatt i henhold til konsesjon, er forutsetningen for 
å pålegge avgiften til stede, jf. retningslinjer for revisjoner punkt 9.2.  
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Krav 10  

Forurensning med mer  

- At kravet om opprettholdelse av en minimumsvannføring oppstrøms kraftverket innfris for også 
å bedre vassdragets resipientkapasitet og til enhver tid sikre god vannkvalitet i samsvar med 
vannforskriften.  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.6 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
Statkraft mener dette også vil kunne dekkes av standardvilkårene. Kommunene påpeker at 

forurensning fra diffuse landbrukskilder i vassdraget i de senere år har kommet under kontroll. 
Det påpekes også at Surna oppstrøms TK er vesentlig svekket som resipient grunnet fraføring 
av vann. Her er det minstevannføring oppstrøms TK som er vesentlig og det vises derfor til 
krav 1.  
 
Krav 11  

Ferdsel med mer  

- Regulanten oppfordres til å tilrettelegge for bruk av båt til rekreasjonsaktiviteter i både Follsjø 
og Gråsjømagasinene og samtidig tilse at nødvendige sikkerhetstiltak og varsler ivaretas for 
allmennhetens tilgang og beste, bl.a. med hensyn til usikker is i magasinene.  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.7 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
Statkraft skriver at tilrettelegging for ferdsel og utsetting av båter kan ivaretas gjennom 

revisjonsprosessen. Sikkerheten blir ivaretatt gjennom eksisterende krav om sikring av anlegg 
ifølge Statkraft. Det er et krav fra kommunene at dette følges opp og at det tilrettelegges for 
bruk av båt både i Follsjø- og Gråsjømagasinet og at sikkerhetstiltak nevnt i kravet blir fulgt 
opp.  
 
Krav 12  

Terskler med mer  

- Integrering av ønskede biotopjusteringer med skjøtselsplanen for øring og begroing.  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.8 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
Statkraft skriver at dette dekkes opp av standardvilkår og følges opp av sektormyndig-

hetene. Her viser kommunen til kommentaren under krav 4, der det foreslås en helhetlig 
skjøtselsplan for hele vassdraget.  
 
Krav 15  

Hydrologiske observasjoner med mer  

- At den ønskede hydrologiske observasjonsstasjonen etableres og at data den samler inn blir gjort 
tilgjengelig for vertskommunene og allmennheten.  

- At eventuelle klimabetingede endringer i feltenes tilsig observeres og registreres.  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.9 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
Statkraft mener dette er ivaretatt gjennom en SMS-tjeneste for informasjon om vannføring. 

Kommunene viser til veileder NVBE-veileder 1/2012 "Slipp og dokumentasjon av minstevann-
føring for små vassdragsanlegg med konsesjon". I tillegg til at det er krav om dokumentasjon 
til minstevannføring skal NVE og allmennheten kunne kontrollere i nåtid at vannslipping er i 
henhold til vilkårene i konsesjonen. Dette innebærer bl.a. at det på stedet hvor det er krav om 
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minstevannføring skal være oppført opplysningsskilt etter skiltmal fra NVE. I tillegg skal faktisk 
vannslipp være godt synlig for publikum og det må være mulig å visuelt kontrollere på stedet at 
riktig vannmengde slippes til enhver tid. Det finnes flere løsninger på dette, og det vises til 
nevnte veileder for hvilke krav som stilles. Kommunen krever at slik dokumentasjon av 
minstevannføringer som nevnt over innføres på alle steder hvor det kreves minstevannføring, 
jf. krav 1 og 2.  
 
Krav 16  
Etterundersøkelser  

Videreføring av igangværende undersøkelser og overvåkning rettet mot kunnskapsbaserte tiltak 
som kan styrke stammene av laks og sjøaure i Surnavassdraget, og oppnå elvas gytebestandsmål.  

Kommunenes merknad:  

Det vises til kapittel 5.10 i kommunenes krav om vilkårsrevisjon for bakgrunn for kravet.  
Det har blitt gjennomført en rekke undersøkelser i Surnavassdraget etter regulering og 

disse pågår fortsatt. Kommunenes oppfatning er at det finnes mer enn nok data om forholdene 
i Surna, og at fokuset nå må rettes mot gjennomføring av konkrete tiltak som kan gi en høyere 
produksjon av ungfisk i elva. Her vises det igjen til "Håndbok for miljødesign i regulerte 
vassdrag" hvor det tydelig kommer fram hvordan man best kan forene hensynet til både laks 
og kraft (Forseth & Harby 2013). Kommunen krever at rette sektormyndighet følger dette, og 
pålegger konsesjonær mer tiltaksrettede undersøkelser i Surna.  
 
Sluttord  
Allmennhetens høye ønske og krav er at miljøkvalitetene, biologisk mangfold og spesielt de 
anadrome fiskestammene i Surnavassdraget sikres for fremtiden og nye generasjoners bruk. I 
dag er produksjon av ren fornybar energi viktigere enn noen gang, og denne ønsker vi skal 
fortsette i Trollheim kraftverk. Produksjonen må skje ved bruk av nåtidens tilgjengelige 
teknologi basert på en langt bedre kunnskap og bevissthet om miljøverdiene i Surnavassdraget 
enn det som var tilfelle da konsesjonen ble gitt i 1962.» 

 
I en tilleggsuttalelse etter befaring (26.10.2015) presiserte kommunene at også minstevann-

føringen i Rinna må måles fra slippstedet og ikke ved Løsetli. 
Kommunene og Fiskeraksjonen har i brev av 23.5.2017 gjentatt de momenter og krav som etter 

deres syn er de vesentligste for å ivareta de allmenne verdiene i Surnavassdraget.  
 

Miljødirektoratet (24.10.2014, dok. 70) viser til vannforskriften og naturmangfoldloven. De 
presiserer at vannforskriften og vannforvaltningsplan med tilhørende tiltaksprogram vil legge 
føringer for revisjonen og krav om moderne vilkår for Folla-Vindøla reguleringen. Prinsippene for 
offentlig beslutningstaking i Naturmangfoldloven skal komme til anvendelse for beslutninger som 
tas ved revisjonen, hvilket innebærer at naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn. 

Tilstandskategorisering for Surna i Miljødirektoratets system er i 2014 vurdert å være 
henholdsvis dårlig for laks og redusert for sjøørretbestanden. Forvaltningsmålet er av 
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning imidlertid vurdert til å være nådd for laksebestanden for 
2010–2014, dvs. at gjennomsnittlig prosentvis oppnåelse av gytebestandsmål de fire siste ble 
beregnet til 98 %.  

Miljødirektoratet viser til kravene fra kommunene som berører anadrom strekning og mener 
disse er godt begrunnet og svært relevante. Direktoratet har følgende merknader til revisjons-
dokumentet med referanse i de krav som er fremmet fra kommunen: 

 
«Minstevannføringer i regulerte områder ovenfor Trollheim kraftverk (jf. krav 1 i 
kommunenes kravdokument) og i Vindøla 

Det foreligger fyldig dokumentasjon på at produksjonen av anadrom laksefisk er redusert i 
områder av Surna der vannet er fraført. Slike områder utgjør til sammen 22,2 km ovenfor 
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utløpet av Trollheim kraftverk (13 km i hovedelva opp til Rinna, 3 km i Rinna, 5 km i Bulu og 
1,2 km i Folla) samt 1,5 km i Vindøla. Dette gir til kjenne at det dreier seg om et potensial til 
forbedring av fiskeproduksjonen over store områder. Herunder dreier det seg også om å sikre 
tilstrekkelig vanndekt areal på områder hvor gyting skjer, det vil si å redusere tørrlegging av 
gyteområder og tap av egg. Områdene er ansett for å ha et betydelig potensial for bedret 
miljøtilstand ved tilbakeføring av vann ved fastsettelse av minstevannføringer på de respektive 
områdene. 

Angående potensialet for smoltproduksjon i områder ovenfor Trollheim kraftverk uttrykkes 
følgende i nylig utkommet NINA-rapport 3 (sitat s. 119): 

 
«Smoltproduksjonen på strekningen mellom Trollheim kraftverk og Rinna er vurdert å være 
redusert som følge av mindre vannføring etter regulering (Johnsen & Hvidsten 1995). 
Undersøkelser har vist at laksunger bruker det meste av elvesenga på denne strekningen ved 
lav vannføring på sensommeren og at forskjellene i tetthet mellom ulike elveklasser (blankstryk, 
turbulent stryk, grunnområder med lav vannhastighet og kulp) var relativt små og ikke 
signifikante (Ugedal mfl. 2005). Dette kan innebære at økning i vanndekt areal i dette 
vassdragsavsnittet vil kunne øke fiskeproduksjonen da elveprofilen i store deler av området er 
flat og substratet i områder som ofte er tørrlagt, er svært likt det en finner i vanndekte områder. 
I den pågående revisjonsprosessen for reguleringsvilkårene vurderes minstevannføring på 
strekningen oppstrøms Trollheim kraftverk for å bedre fiskeproduksjonen. Større vannføring vil 
sikre bedre gyteforhold for laks og sjøaure, mens økt vanndekt areal vil øke produksjons-
kapasiteten for ungfisk. Større vannføring oppstrøms kraftverket er også nødvendig for å kunne 
gjenskape et fiske av betydning i Rindal kommune.» 

 
I revisjonsdokumentet påpeker Statkraft behovet for minstevannføring for Rinna og hovedelva 
opp til Rinna ved å foreslå konkrete minstevannføringer sommer og vinter, men nøyer seg med 
å antyde muligheten for minstevannføring i Bulu ved å uttrykke (sitat): 

 
 « … muligheter for å kunne få nok vann til å dekke minstevannføringskravet ved å sette 
ventiler i Bulu, og Lille Bulu». Det uttrykkes også i revisjonsdokumentet at «det likevel er noe 
usikkerhet knyttet til tekniske løsninger og muligheten for å klare å oppfylle kravet». 

 
Statkrafts kraftverkstrategi, som ligger til grunn for regulantens revisjonsdokument, 

anbefaler at det gjennomføres et forprosjekt for installasjon av et nytt aggregat på 40–60 MW i 
Trollheim kraftverk som kan øke produksjonen med om lag 25 GWh. I denne strategien 
anbefales det også å vurdere en strossing av overføringstunnelen fra Rinna i sammenheng med 
etablering av to nye bekkeinntak på Rinnaoverføringen. Dette tilsier en utvidet overføring av 
vann fra øvre deler av Surna til Follsjømagasinet. Vi oppfatter dette til å innebære ytterligere 
redusert naturlig tilsig til sideelvene ovenfor Trollheim kraftverk der vann allerede er fraført, 
og til å redusere muligheten for optimale løsninger for minstevannføringer i disse elvene. Vi 
ser ikke en slik løsning som forenlig med etablering av optimale minstevannføringer i Rinna, 
Bulu og Folla. 

I kravdokumentet fra kommunen rettes det ikke krav om minstevannføring i Bulu, Folla og 
Vindøla, men foreslås i høringsuttalelsen fra Samarbeidsorganet for Surna. I denne uttalelsen 
er det påpekt at det er dokumentert at anadrom fisk benytter disse sideelvene som produksjons-
områder også etter reguleringa, men i alt for lite omfang og at en optimal minstevannføring i 
disse sideelvene vil sikre og øke produksjonsarealet til laks og sjøørret. Vi støtter denne 
vurderingen og at det er naturlig at også Vindøla omfattes ved etablering av minstevannføring. 
Det foreligger imidlertid ingen kunnskap om forholdet mellom vannmengde og størrelsen på 
vanndekt areal for Bulu, Folla og Vindøla for å finne optimale minstevannføringer. Vi ser 
nødvendigheten av å innhente denne kunnskapen (jf. naturmangfoldloven § 8). 

Optimale løsninger for minstevannføring innebærer at det tilstrebes å slippe vannet så langt 
opp i sidevassdragene som mulig. Regulanten antyder at dette kan være ved ventiler på 
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eksisterende takrenneoverføringer til Follsjøen. Vi ser at dette kan være naturlige utslipps-
punkter og at det i tillegg til de lakseførende strekningene vil gi en positiv effekt på livet i 
vassdraget ovenfor lakseførende strekning ved økte vanndekte areal og økt grad av 
normaliserte vanntemperaturer. Vi minner også om at slipp av minstevannføringer vil gagne 
alle deler av vassdraget nedenfor utslippspunktene, også nedenfor Trollheim kraftverk der 
dette vannet også vil utgjøre en buffer ved eventuelle utfall av kraftverket. I tillegg vil det øke 
landskapsverdien i de regulerte områdene av vassdraget. 

I kommunenes kravdokument er det anført at fraføringen av vann fra sideelvene via 
takrenna til Follsjøen har svekket disse så vel som regulert del av hovedelva ovenfor Trollheim 
kraftverk som resipienter. Dette særlig i tørre perioder. Slik er dette også svært uheldig for 
fiskens leveforhold. Det forventes at det i forbindelse med tiltaksplanleggingen ved 
utarbeidelse av regionalvannforvaltningsplan etter vannforskriften vil bli reist krav om god 
økologisk tilstand i alle deler av Surnavassdraget. Dette underbygger også behovet for 
minstevannføringer i områder med fraført vann. 

Statkraft foreslår slipp av minstevannføringer fra Rinna konkretisert ved et utslippssted ca. 
7 km ovenfor utløpet av Rinna i Surna og med minstevannføringer på 3,75 m3/s og 0,75 m3/s 
henholdsvis sommer og vinter så lenge tilsiget tillater det. Forslaget tilsvarer fem ganger 
alminnelig lavvannsføring om sommeren og alminnelig lavvannføring om vinteren. Ifølge 
regulanten baserer disse størrelsene seg på en kombinasjon av «NVEs praksis» (jf. regulantens 
begrepsbruk) for fastsettelse av minstevannføringer samt at det er tatt utgangspunkt i 
utredninger for regulert del at Surna ovenfor Trollheim kraftverk angående forholdet mellom 
vannmengde og vanndekt areal. 

Hvorvidt foreslått utslippssted for dette vannet er et riktig punkt for slippet, tar vi ikke 
stilling til. Vi ser imidlertid at vannet kan slippes fra takrenneoverføringen mer mot vest dersom 
tilsigsbegrensninger tilsier at det er vanskelig å oppnå optimale minstevannføringer ved 
foreslått utslippssted. 

Regulanten anfører i sitt revisjonsdokument at det foreligger et usikkert beregnings-
grunnlag for avrenning og at (sitat) «skaleringene gjør at resultatene som er presentert her må 
betraktes som særdeles usikre». Vi forutsetter ellers at NVEs egen ekspertise etterprøver og 
kvalitetssikrer de utmålinger som er grunnlaget for forslaget. Især ser vi behovet for å vurdere 
muligheten for større minstevannføring om vinteren ut fra kunnskap fra andre elver, og især 
fra Orkla, der det er vist at minstevannføring om vinteren er begrensende for smolt-
produksjonen. I relasjon til dette mener vi regulantens forslag til minstevannføring om vinteren 
(0,75 m3/s), som tilsvarer alminnelig lavvannføring om vinteren, er for lite. Til sammenligning 
er minstevannføringen i områder av Orkla nedenfor Brattset kraftverk, der økning i 
smoltproduksjon etter reguleringen tilskrives økt vintervannføring, ca. seks ganger større enn 
5-percentilen (vannføringsformular ofte med verdier svært lik alminnelig lavvannføring) om 
vinteren. Det må i Rinna, så vel som i andre områder med fraført vann, tilstrebes en harmoni 
mellom sommer- og vintervannføring slik at en god effekt av sommervannføringen ikke 
begrenses av en for lav vintervannføring. 

Vi anser den største miljøgevinsten ved etablering av minstevannføringer til å være 
vannslipp lengst mulig opp i Rinna og Bulu da vann herfra gir effekt over de lengste 
strekningene og arealene der anadrom fisk produseres. Rinna ovenfor vandringshinderet for 
anadrom fisk er også det viktigste området for utsetting av laksunger for å oppfylle det 
konsesjonspålagte utsettingspålegget på 60 000 ensomrige laksunger i hensikt å bøte på miljø-
skader ved reguleringen (pålegg av 20.10.1998). Ved å slippe minstevannføringen som foreslått 
av regulanten ved Bjønnålia, vil det, forutsatt tilstrekkelige vannmengder, gi bedre oppvekst-
muligheter for slik fisk over en strekning på ca. 4,5 km i områder ovenfor lakseførende 
strekning. Dette vil også være positivt i forhold til at det er mangel på utsettingsområder for å 
imøtekomme utsettingspålegget. 
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Vanntemperatur i driftsvannet fra Trollheim kraftverk (jf. krav 2 i kommunenes krav-
dokument) 
Gjennom mangeårige undersøkelser er det godt dokumentert at vanntemperaturen i drifts-
vannet gjennom Trollheim kraftverk gir unormalt lav vanntemperatur i fiskens vekstsesong om 
sommeren og unormal høy vintertemperatur og at dette reduserer vekst og overlevelse hos 
fiskunger i vassdraget nedenfor kraftverket. I revisjonsdokumentet sår imidlertid regulanten 
tvil om vanntemperaturens betydning ved å vise til et uventet resultat for smoltalder hos 
fellefanget vandrende laksesmolt i ett undersøkelsesår (2011). I denne undersøkelsen var 
smoltalder nedenfor kraftverket mot forventning lavere enn ovenfor kraftverket. Statkraft 
bruker mellom annet denne usikkerheten til å konkludere med at det så langt ikke kan 
anbefales å bygge et nytt øvre inntak ved dammen i Follsjømagasinet for å normalisere 
vanntemperaturen i elva nedenfor kraftverket. I nylig utkommet samlerapport for påleggs-
underundersøkelser i Surna for perioden 2009–2013 er dette utredet nærmere. Vi anser 
vurderinger her til å være avvisende til å så fortsatt tvil om vanntemperaturens negative effekt 
på fiskeproduksjonen nedenfor kraftverket. 

Vi siterer følgende fra rapporten (jf. s. 81):  
 

«Smolten som ble fanget ovenfor Trollheim kraftverk var større enn nedenfor kraftverket, når 
en sammenlikner all smolten som ble fanget av både aure og laks. I materialet av laksesmolt 
som ble samlet inn for bestemmelse av alder, finner vi at smoltalderen i 2011 var lavere 
nedenfor kraftverket, mens det ikke var signifikante forskjeller i de to andre årene. Materialet 
gir altså ingen indikasjoner på at smoltalderen er høyere nedenfor kraftverket. Mer komplekse 
statistiske analyser av dette materialet viste at lengden innenfor hver årsklasse er lavere 
nedenfor kraftverket. Dette kan tyde på at dårligere vekst nedenfor kraftverket ikke nødvendigvis 
betyr at smoltalderen blir høyere, men at de smoltifiserer og vandrer ut av elva ved en lavere 
størrelse. Det at størrelsesforskjellene er mindre i det innsamlede materialet i forhold til de i 
total fangst kan imidlertid tyde på at innsamlet materiale ikke er et representativt utvalg alle 
de tre årene, slik at vi ikke kan utelukke at det også kan være noe forskjell i smoltalder. En 
annen usikkerhet er at smolt som vandrer forbi Tellesbø er en blanding av individer som har 
vokst opp oppstrøms og nedenfor kraftverket. Smoltestimatene i 2012 tyder på at mesteparten 
av smolten dette året stammet fra områdene oppstrøms kraftverket, mens estimatene i 2013 
kan tyde på at en vesentlig større andel av smolten dette året stammer fra områdene nedenfor 
kraftverket. Det er derfor vanskelig ut fra et dette materialet å dra sikre konklusjoner om 
forskjeller i livshistorie til smolt som har vokst opp i ulike deler av elva.» 

 
Basert på modeller for vekst hos laksefisk har NINA beregnet at en temperaturøkning om 

sommeren vil kunne føre til bedre vekst og overlevelse hos fisk i Surna nedenfor Trollheim 
kraftverk.  

Isdannelse om vinteren er vist å være av vesentlig betydning for vekst og overlevelse hos 
fiskunger ved mindre energibruk, økt skjul og redusert predasjon og isskuring er av vesentlig 
betydning for å opprettholde porøsiteten og hulromskapasiteten, noe som gir skjulmuligheter 
for fiskunger. Reguleringen har medført tap av isdannelse om vinteren og substratet nedenfor 
kraftverket har endret karakter ved gjenauring og preges av manglende hulromskapasitet. 

Miljødirektoratet mener det må være et klart mål ved revisjonen at det etableres en 
tappestrategi fra inntaket i Follsjø som gjør at temperaturen i utløpsvannet er mest mulig lik 
opprinnelig naturlige temperaturforhold i elva. Dette forutsetter et nytt tappeinntak i Follsjøens 
øvre vannsjikt som gir mulighet til å fastsette tappe- og kjøremønstre som kan gi kontrollert 
temperatur og isdannelse om vinteren. Før reguleringen var elva vanligvis islagt gjennom 
vinteren. Isdannelse vil også motvirke dannelse av uheldig frostrøyk i dalføret. I Altaelva 
foreligger positive resultater for fiskeproduksjonen ved etablering av selektiv tapping i 
vanninntak på to koter til kraftverket. En har i denne reguleringen også klart å delvis 
opprettholde islegging om vinteren. I Statkrafts revisjonsdokument beskrives også en mulig 
løsning for et nytt fast øvre uttak på magasindammen. Vi mener imidlertid at en god løsning 
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nødvendigvis ikke trenger bety etablering av et nytt øvre inntak, men like godt kan finnes i et 
fleksibelt tappesystem fra øvre vannlag i magasinet som til enhver fluktuerer med vannstanden 
i magasinet. Det foreligger så langt ingen slike tappesystemer her til lands, men slike systemer 
er etablert i mellom annet amerikanske og britiske vassdrag. Vi mener at fokus på utarbeiding 
av slike systemer er ufortjent mangelfull. Vi tror fleksibiliteten i et slikt system kan gi større 
rom for å oppnå normaliserte vanntemperaturer enn et fast øvre inntak på magasindammen og 
mener at det i revisjonsbeslutningen bør anmodes om å vurdere en slik løsning. 

 
Vannføringsregimet og minstevannføring nedenfor Trollheim kraftverk (jf. krav 3 i 
kommunenes kravdokument) 
Trollheim kraftverk blir i perioder kjørt med hyppige vannstandsfluktuasjoner. Regulantens 
selvpålagte rutiner ved nedkjøring av kraftverket er innført for å redusere raske vannstands-
endringer og stranding og tap av fiskunger. Den store ulikheten i forekomst av fisk og bunndyr 
ovenfor og nedenfor kraftverket tilskrives likevel raske vannstandsendringer i tillegg til at 
årsaken kan være forskjeller i vanntemperatur og habitatforringelse (jf. NINA-rapport 1051). 
I NINA-rapporten uttrykkes også (sitat): «Ved å sammenligne resultatene med et anslag over 
forventningssamfunn for bunndyr for Nordmøre ligger trolig antall organismer i de tørrlagte 
områdene i Surna nedenfor kraftverket mellom 5–20 % av naturlige forekomster. Det er 
sannsynlig at utarmingen av bunndyrforekomstene påvirker ernæringsforhold for fisk, særlig 
for årsyngel nært land, og at mattilgang kan være en begrensende faktor for vekst særlig på 
langgrunne arealer i nedre deler av Surna.» 

Analyser av vannføringsdata i perioden 2000–2008 viste også at det var mange ordinære 
vannføringsreduksjoner i Trollheim kraftverk som trolig medførte minst like stor risiko for 
stranding av fisk som ved utfallet av kraftverket i 2008. 

Den skjønnsrettpålagte minstevannføringen på 15 m3/s nedenfor kraftverket, som kan 
fravikes ned til 5 m3/s i perioden 15. oktober – 15. mai ved driftsfeil ved kraftverket, utgjør 
imidlertid en buffer for ytterligere skade ved nedkjøring av kraftverket. Over år er det på grunn 
av tekniske feil forekommet en rekke brudd på minstevannføringskravet. Det siste utfallet fant 
sted i april 2012. Den nye omløpsventilen gir imidlertid en større sikkerhet for at minstevann-
føringen vil opprettholdes kontinuerlig, noe som kan føre til en bedret situasjon for produksjon 
av fiskunger. 

Det er store areal av elva som tørrlegges ved en vannstandsreduksjon ned til minstevann-
føringen og det tar betydelig tid å reetablere et tapt bunndyrsamfunn på tørrlagte områder etter 
nedtapping. Det er derfor høy sannsynlighet for at sikring av et større permanent vanndekt 
areal vil gi større og mer stabil produksjon både av næringsdyr og fisk. En økning av 
minstevannføringen vil være en økt begrensning ved effektkjøring av kraftverket. Likevel 
mener vi at miljøgevinsten ved tiltaket kan være så betydelig at det må inngå i avveiningen av 
samlede miljøtiltak i forhold til et eventuelt krafttap ved tiltaket. 

Vi kan ikke se at det ligger begrensninger i å erstatte det skjønnsfastsatte minstevann-
føringsregimet med et konsesjonsforankret regime fordi det her dreier seg om hensynet til 
allmenne interesser der konsesjonsmyndigheten kan kontrollere at bestemmelsen blir 
overholdt. Norges tilslutning til Vannrammedirektivet gir forpliktende føringer for vann-
disponeringen i regulerte vassdrag. Dette er mellom annet uttrykt i ESAs svarbrev av 22.2.2012 
på klage fra Landssammenslutningen for norske vassdragskommuner og flere organisasjoner 
på norske vassdragsmyndigheters håndtering av lovverket for vassdragsregulering (sitat s. 5): 
«… This means that, whenever necessary or at least every 6 years, the national competent 
authorities must be in a position to review relevant permits and authorisations in order to 
ensure that the objectives of Article 4 of the Directive are achieved. 

This provision unambiguously establishes that processes under the Water Framework 
Directive must take precedence over any national licensing scheme.” 

Behovet for å vilkårsfastsette minstevannføringen i Surna nedenfor kraftverket kan også 
begrunnes i at det ikke finnes miljøfaglige begrunnelser i skjønnsdokumentene for det fastsatte 
minstevannføringsregimet. 
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Til tross for regulantens selvpålagte restriksjoner for nedkjøring av kraftverket anses 
stranding og tap av fiskunger fortsatt å være et betydelig problem for fiskebestandene i 
vassdraget og at det er et betydelig potensial for forbedringer ved driftsendringer i kraftverket. 
Nedkjøringen av kraftverket gjøres etter følgende prosedyre (jf. regulantens revisjons-
dokument s. 39): «For å unngå for raske vannstandsendringer i Surna, kjøres Trollheim 
kraftverk i dag etter et bestemt mønster for å unngå stranding. Dette innebærer spesiell 
prosedyre for nedkjøringer ved vannføring mindre enn 50 m3/s målt ved Skjærmo i Surna. Det 
kjøres slik at vannstanden ikke senkes med mer enn 13 cm/time avhengig av sesong og 
praktiske tilpasninger. Det kjøres for eksempel mer skånsomt ned under forhold der yngelen 
er ekstra utsatt for stranding, det vil si på dagtid om vinteren samt under perioden da yngelen 
kommer opp av grusen («swim-up») i mai/juni. Da praktiseres maksimum vannstandsendring 
på 10 cm/time. Når vannføringen har vært stabil over lengre tid skal det kjøres ekstra rolig 
ned.» Det er sannsynligvis et hovedanliggende at hastigheter for nedkjøring er for høye. 

Denne nedtappingsstrategien ble etablert etter faglige utredninger for optimalisering av 
fiskeproduksjon og kraftproduksjon i Surna i 2006. EnviPEAK (Environmental impacts of 
hydropeaking)-prosjektet (2009–2013, finansiert av Norges forskningsråd), der hovedformålet 
er å analysere og forutsi virkninger av effektkjøring, definere tålegrenser og finne kostnads-
effektive strategier for skadebegrensning, kan forventes å bidra med vesentlig kunnskap til å 
utarbeide mer miljømessige kjøremønster for drift av kraftverk. Prosjektet er nå under 
sluttføring. Vi finner det naturlig at det i revisjonsbeslutningen settes krav til regulanten om å 
utarbeide en bedre kjørestrategi for Trollheim kraftverk i lys av kunnskapsgrunnlaget som her 
vil foreligge (jf. naturmangfoldloven § 8). 

 
Flombruk og habitattiltak (jf. krav 4 i kommunenes kravdokument) 
Surna har gjennomgått fysiske endringer over de 45 årene elva har vært regulert for 
vannkraftformål og med betydelige negative endringer for biologisk mangfold og fiske-
produksjon. Ettersom habitatdegraderingen for fisk og bunndyr (oppfylling av kulper og 
dypområder og gjenauring av bunnsubstrat) mest sannsynlig kan relateres til en reduksjon av 
dimensjonerende flommer i hele den regulerte delen av vassdraget og fravær av islegging og 
isganger, er det nærliggende å finne rasjonelle avbøtende tiltak ved mellom annet å gjenskape 
tilstrekkelige flom- og issituasjoner. Disse endringene erkjennes og har ført til at regulanten nå 
gjennomfører en skjøtselsplan, men denne har primært flomforebyggende formål. 

I St.prp. nr. 32 (2006–2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag 
og Laksefjorder, kapittel 3.7.1, gis det tydelige føringer for håndtering av fysisk degraderte 
leveområder for laksen: «Situasjonen for villaksen innebærer at leveområdene i vassdragene 
ikke bør reduseres, men snarere øke i utbredelse. Dette betyr at eksisterende leveområder 
som er i god forfatning må sikres, og at leveområder som ikke er optimale for produksjon av 
villaks bør restaureres.» 

I «Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer» vedtatt av Olje- 
og energidepartementet i 2012, er det besluttet at de til enhver tid gjeldende standardvilkår vil 
bli innført fra revisjonen er vedtatt. Vilkårene gir Miljødirektoratet hjemmel til å pålegge 
regulanten å gjennomføre habitatjusterende tiltak og/eller utsetting av fisk, friluftslivs- og 
naturvitenskapelige undersøkelser og undersøkelser og tiltak relatert til forurensning (jf. 
vilkårenes pkt. 8 og 10). Flere av de miljørettede kravene som er fremmet av kommunene 
omfattes av vilkårene og kan iverksettes med henhold til disse. 

Vi har ovenfor påpekt nødvendigheten av å etablere et øvre vanninntak eller et fleksibelt 
vanninntak ved Follsjømagasinet for å normalisere vanntemperaturen nedenfor kraftverket, 
også med formål å oppnå islegging for å bedre oppvekstvilkår for fiskunger. Det foreligger 
ingen systematisert kunnskap om hvilke(n) flomstørrelse(r), -hyppighet og -varighet som gir 
tilstrekkelig utrensking av finsedimenter for å øke hulromskapasiteten og gjenskape 
skjulplasser for fiskunger og heller ikke kunnskap om hvilke situasjoner som opprettholder 
eller gir kulpdannelser i elva. 



116 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 5 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

Revisjonsbeslutningen bør sikre at slik kunnskap innhentes og omsettes som episodiske 
tiltak dersom kunnskap tilsier at dette kan ha en vesentlig effekt. 

 
Vannføring under smoltutvandringen (jf. krav 5 i kommunenes kravdokument) 
Teknisk revisjon (vedlikehold og oppgraderinger) av anleggende har i mange år vært vanlig 
om våren og ofte sammenfallende med perioden for smoltutvandring både hos laks og sjøørret. 
Revisjonene har vært fulgt av opptil flere uker med stans i kjøringen av Trollheim kraftverk. 
Modellering basert på miljøparametre viser at vannføring har stor påvirkning på utvandrings-
forløpet til laksesmolt i Surna. 

Stans i kjøringen av kraftverket uavhengig av størrelsen på tilsiget fra uregulert del av 
vassdraget har ofte gitt lave vannføringer under utvandringen med risiko for økt dødelighet 
både i elv og sjø. Dette som følge av økt predasjon som følge av økt observerbarhet og svekket 
trigger til stimdannelse og synkronisert utvandring fra elva. 

I tillegg til at lave vannføringer på denne tiden gir tap av villsmolt er det et klart paradoks at 
dette også reduserer overlevelsen til kostbart kultivert laksesmolt som settes ut for å 
kompensere for den negative virkningen av kraftreguleringen på laksebestanden (jf. pålegg av 
20.10.1998 om årlig utsetting av 35 000 laksesmolt). Beregnet gjenfangstrate i sportsfisket for 
kultivert laksesmolt fra mange utsettingsår varierer omkring 0,5 %. Dette anses for å være en 
så dårlig gjenfangst at NINA påpeker at hvis denne utviklingen ikke endrer seg til det bedre, 
bør det gjøres en evaluering om smoltutsettinger helt eller delvis kan erstattes av andre tiltak 
(jf. side 3 i 15). En sannsynlig medvirkende årsak til dette er uheldig lave vannføringer under 
utsettingen. Det foreligger ikke beregninger for smoltoverlevelse hos vill laksesmolt i Surna. 

Vi anser denne situasjonen som uheldig og ser behov for å endre rutinene for teknisk 
revisjon og især at slike revisjoner legges til en annen tid på året. Det bør også vurderes om 
slike revisjoner kan gjøres med lavere hyppighet enn å være årlige hendelser. Bedre 
utvandringsforhold for smolten vil sannsynligvis også være positivt for utvandring av 
vinterstøinger da det antas at hovedtyngden av slik fisk også forlater elva ved samme tid som 
smolten. 

Statkrafts svar til kommunens forslag om å flytte den årlige tekniske revisjonen av kraftverk 
fra vår til høst er at våren er eneste realistiske alternativ for gjennomføring av teknisk revisjon 
av kraftverket uten for stort produksjonstap. Miljødirektoratet vil påpeke at regulantens rutiner 
for teknisk revisjon også vil være sterkt egnet å ødelegge positive effekter av tiltak som ellers 
måtte bli en følge av revisjonen. Vi ber om at revisjonen pålegger regulanten å utføre de 
endringer som her etterspørres. 

Kunnskapen om at vannføring har stor påvirkning på utvandringsforløpet til laksesmolt i 
Surna retter på den annen side fokus på muligheten for å skape best mulige forhold for 
utvandrende smolt ved å skape flomsituasjoner i kjernetiden for smoltutvandringen, særlig i 
situasjoner der resttilsiget er lite. 

Denne tiden er vist å være konsentrert til en begrenset periode i mai. Foreliggende 
kunnskap kan sannsynligvis anvendes til å anbefale hvilke størrelser slike flommer bør ha. Vi 
ber om at det i revisjonen settes vilkår som åpner for å skape slike tiltak. 

 
Prøvereglement (overordnet krav fra kommunene) 
Statkraft avviser i revisjonsdokumentet kommunenes krav om 5-års prøvereglement for det 
som måtte bli et endret vannføringsregime som følge av revisjonen og begrunner dette med at 
dette ikke er relevant ved en revisjon av konsesjonsvilkår. Statkraft mener også at kommunenes 
krav om innføring av et fast manøvreringsråd bør avvises og viser til at erfaringer med et slikt 
råd for regulering i Suldalslågen ikke fungerte etter hensikten og opphørte derfor. 

Miljødirektoratet mener at et prøvereglement for vannbruken i Surna er nødvendig og 
støtter kommunene i dette kravet. Som også påpekt i kommunenes kravdokument viser vi her 
til gode erfaringer i Altaelva. Miljødirektoratet anbefaler derfor at et prøvereglement fastsettes 
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for en 10-års periode. Det forutsettes at et nytt vannføringsregime i perioden for et prøve-
reglement følges opp med tilstrekkelige undersøkelser til å gjøre en god miljørettet evaluering 
av regimet. 

 
Konklusjon 
Surna har status som nasjonalt laksevassdrag. Slike bestander er underlagt en særlig 
beskyttelse som også må veie tungt når nye miljøvilkår skal innføres ved revisjonen. Det er et 
stort potensial for å avbøte miljøskader ved kraftreguleringen av vassdraget som især har skapt 
skader på fiskebestandene (laks og sjøørret). Skadene er godt dokumentert og potensialet for 
tiltak er vurdert og begrunnet i en rekke vitenskapelige arbeider. Revisjonen må åpne for tiltak 
som vil få så god effekt at utsettingspålegget av og laksunger og -smolt (jf. pålegg av 
20.10.1998), kan reduseres i omfang eller avvikles. 

Ved revisjonen av konsesjonsvilkårene mener Miljødirektoratet at følgende tiltak må ha 
høyeste prioritet: 

 
- Etablering av minstevannføringer i områder med fraført vann ovenfor Trollheim 

kraftverk (TK) og i Vindøla for å styrke anadrome fiskebestander. Vannslipp i Rinna og 
Bulu vil gi høyest miljøgevinst i områder ovenfor TK (øker også resipientkapasiteten). 
Bakgrunn: Fyldig dokumentasjon på at produksjonen av anadrom laksefisk er redusert 
i områder av Surna der vannet er fraført (til sammen 23,7 km). Regulantens forslag om 
å etablere et tilleggsaggregat i TK er ikke forenlig med optimale løsninger for minste-
vannføringer ovenfor TK på grunn av behov for ytterligere overføring av vann til 
Follsjømagasinet. Det innebærer ytterligere fraføring av vann fra allerede regulerte 
elvestrekninger og begrenser der optimale løsninger for minstevannføring. 

- Etablere en tappestrategi fra inntaket i Follsjø som gjør at temperaturen i utløpsvannet 
fra TK er mest mulig lik opprinnelig naturlige temperaturforhold i elva, herunder for å 
gjenskape islegging og isskuringssituasjoner for øke porøsiteten i elvesedimentene og 
skjulpasser for fiskunger. Bakgrunn: Godt dokumentert at vanntemperaturen i drifts-
vannet gjennom TK gir negative effekter på fiskeproduksjonen i vassdraget nedenfor 
kraftverket. 

- Ytterligere begrensning av hastigheten ved nedkjøring av kraftverket for å hindre 
stranding og tap av fiskunger. Bakgrunn: Den store ulikheten i forekomst av fisk og 
bunndyr ovenfor og nedenfor Trollheim kraftverk tilskrives raske vannstandsendringer 
i tillegg til at årsaken kan være forskjeller i vanntemperatur og habitatforringelse. 

- Økt minstevannføring nedenfor TK. Bakgrunn: En høyere minstevannføring vil sikre et 
større permanent vanndekt areal og gi større og mer stabil produksjon for fiskens 
næringsdyr og fisk. Virkemiddel: Den skjønnsfastsatte minstevannføringen for elva 
nedenfor TK bør erstattes med et konsesjonsforankret regime gjennom revisjons-
arbeidet og som innfrir hensynet til allmenne interesser. 

- Endre tidspunkt for teknisk vedlikehold og stans av Trollheim kraftverk om våren til 
annen tid av året. Bakgrunn: Foreliggende rutine er sterkt egnet å redusere overlevelse 
for både vill og kultivert smolt og til å desimere positive effekter av tiltak som ellers måtte 
bli en følge av revisjonen. 

- Skape flomsituasjoner i kjernetiden for smoltutvandringen, særlig i situasjoner der 
resttilsiget er lite. 

- Skape episodiske flom- og isskuringssituasjoner som gir tilstrekkelig utrensking av 
finsedimenter for å øke hulromskapasiteten og gjenskape skjulplasser for fiskunger og 
kulpdannelser som standplasser for voksenfisk. 

- Fastsette et prøvereglement for vannføringsregimet til en 10-års periode som evalueres 
underveis i perioden.» 

 



118 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 5 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal (13.10.2014, dok. 69) trekker frem følgende utfordringer og 
mulige tiltak:  
 

«Reguleringen har i dag sterk innvirkning på vannføringsforholdene oppstrøms Trollheim 
kraftverk og i Vindøla. Dette skaper store negative forhold for naturlig produksjon av fisk. 
 
Tiltak: 

Etablere minstevannføring oppstrøms Trollheim kraftverk. 
Etablere minstevannføring i Vindøla. 
 
Reguleringen har i dag sterk innvirkning på temperaturforholdene i Surna nedenfor Trollheim 
kraftverk. Nedsenka tapping av vann fra Follsjø gir «kalde» forhold i elva om sommeren og 
«varme» forhold i elva om vinteren som hindrer at elva får et beskyttende lag med is. Dette 
fører til redusert vekst og utvikling av fisk og næringsdyr nedenfor kraftverket. 
 
Tiltak: 

Gjøre det mulig at tapping fra inntaket i Follsjø inneholder vann med temperatur mest mulig 
lik temperaturen i elvevannet i Surna ved Trollheim kraftverk. 
 
Mange episoder der vannstanden i elva har sunket mye på kort tid. Dette har ført til stranding 
av fisk. Det er påvist store forskjeller i forekomst av fiskeunger og bunndyr ovenfor og nedenfor 
Trollheim kraftverk som tilskrives raske endringer av vannføringen. Det har funnet sted flere 
oppslag i media om rask nedkjøring til uheldige tider av året og stranding av fisk, ofte i samme 
tidsperiode som for utsetting av fisk i henhold til konsesjonsvilkår. Omløpsventil er montert i 
kraftverket, noe som reduserer dette problemet. 
 
Tiltak: 

Nedtapping fra kraftverket må foregå over lengre tid. I tillegg må man øke minstevannføringen 
nedenfor Trollheim kraftverk. Dette for å sikre større vanndekte arealer og å gi mere stabile 
forhold for produksjon av næringsdyr og fisk videre nedover i elva. Tidspunktet for nødvendig 
vedlikehold og stans av Trollheim kraftverk må endres til en mindre uheldig tid av året med 
hensyn til de biologiske forholdene i elva.» 

 
Fiskeraksjonen for Surna v/Kjell Lund (21.7.2014, dok. 59, 71, 83 og 88) har kommentert revisjons-
dokumentet i form av en egen rapport. I det følgende refereres sammendraget fra denne rapporten: 

 
«Statkraft har konsesjon for kraftproduksjon i Folla-Vindølareguleringen, i Surnas nedslagsfelt. 
NVE har bestemt at vilkårene i konsesjonen skal revideres, og som høringsinstans til 
revisjonen vil vi behandle spørsmål som ikke er tatt opp i Statkrafts revisjonsdokument, men 
som er vesentlig når nye vilkår skal avgjøres. I tillegg er det verdt å nevne at Surna er utnevnt 
til Nasjonalt laksevassdrag av Stortinget.  

Fiskeraksjonen krever som minimum følgende vilkår for Folla-Vindølareguleringen: 
  

1. En konstant minstevannføring på 1,35 m³/s i Rinna fra luka i Rinna dam. Om 
vannmengden er lavere enn kravet til minstevannføringen, skal hele vannmengden 
tappes som minstevannføring.  

2. En konstant minstevannføring på 0,8 m³/s i Bulu fra inntaket før takrenna. Om 
vannmengden er lavere enn kravet til minstevannføringen skal hele vannmengden 
tappes som minstevannføring.  

3. En konstant minstevannføring på 5 m³/s i Folla gjennom luker i Follsjø dam. Dette 
vil, sammen med punkt 1 og 2, føre til at vanntemperaturen nedenfor kraftverket vil 
bli høyere.  



2022–2023 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 119 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 Nr. 5 

 

 

4. Det skal i forbindelse med vårflommen skapes en vannstand på minst 120 m³/s for å 
flytte på sediment og skylle ut Surna. Flommen skal vare i minimum to uker og 
variere lineært i oppgangen og nedgangen. Om ikke 120 m³/s kan oppnås skal alt 
tilgjengelig vann delta i flommen. Harde sediment kan trenge å bli brutt opp gjennom 
harving.  

5. Adaptiv(*)- og effektkjøring skal forbys og høyeste nedkjøringshastighet etableres 
både for sommer og vinter.  

6. Den naturlige elva vil med vilkårene 1–5 på plass reparere seg selv og Surna vil som 
et naturlig økosystem produsere nok yngel uten ekstern hjelp. Utsatt fisk fra klekkeri 
vil da være direkte ødeleggende for villaksen i Surna og bør derfor bli forbudt.  

 
(*) adaptiv = ta bort naturlige svingninger i vannstanden.  

 
De vilkårene vi har nevnt ovenfor krever ingen investering av Statkraft. Tvert imot kan 

pengene som i dag brukes til produksjon av smolt finansiere en del av vannutslippet. Adaptiv 
kjøring som demper de naturlige svingningene i vannstanden og temperatur skal forbys. 
Vassdragsnaturens forutsetninger skal variere naturlig med restfeltet.  

Et ekstra aggregat i Trollheimen Kraftverk krever en konsesjonsbehandling, men Statkraft 
nevner i revisjonsdokumentet at de kommer til å søke om det. For å bygge bort muligheten for 
adaptiv manøvrering skal ingen felles vannvei bygges for to aggregat i Trollheimen kraftverk. 
Aggregat II skulle dermed være økonomisk gjennomførbart i Folla samtidig som man vinner 
store fordeler for laksens oppgang og tilvekst ovenfor kraftverket og samtidig oppfylle § 11 d i 
nåværende manøvreringreglement. Om Statkraft bygger et Aggregat II med overflateinntak i 
Follsjøen og utløp i Folla blir det direkte tapet på ca. 7 % av produksjonen. Det virkelige tapet 
blir mindre på grunn av at Aggregat II i Folla kan kjøres på en mye høyere virkningsgrad og 
fleksibilitet enn den eksisterende turbinen i Trollheimen Kraftverk.  

Vi tror på Surna, på vassdragsnaturens evne til å gjenskape seg. Gi Surna i det minste en 
sjanse, så kan laks og kraftproduksjonen leve sammen. Enkelt sagt er Surnas energi nøkkelen 
til alt liv i elva, samt laks og kraftproduksjon. Men det kreves også mineraler som kalk og fosfor 
for en god tilvekst og det har Surna i en unik kalkåre på nordsiden av seg. Alt ligger til rette for 
en god sameksistens av laks og kraftproduksjon, bare man ikke optimaliserer den ene.» 

 
Fiskeraksjonen konkluderer med følgende:  

 
«Å gjennomføre vilkår definert her vil medføre en reduksjon i kraftproduksjonen opp mot 7 % sett 
opp mot at en allerede eksisterende økning i gjennomsnittlig nedbør på 4 % og § 11 d i 
manøvreringsreglementet. Krevde vilkår vil medføre maks 3 % reduksjon i faktisk kraftproduksjon. 

Vi anser foreslåtte vilkår som et minimum for at konsesjonsvilkårene skal overholdes, og 
samtidig ivareta laksestammens fremtidige eksistens i Surna.» 

 
Fiskeraksjonen er skuffet over de tiltak som er foreslått av Statkraft og finner revisjonsdokumentet 
forvirrende og motstridende. De krever at de ulike sideelver blir beskrevet, herunder Rinna, Store 
Bulu, Lille Bulu, Gråsjøen og Folla, Breidskaret, Skreåbekken, Vassdalen og Fagerlielva. 

Inntaksrennen fra Rinna, Bulu og Vindøla er ikke beskrevet. Det påpekes at Statkraft nå tapper 
ned Follsjø så mye om våren at overløpet i prinsippet er borte.  

De hevder at det nå foreligger nok resultater fra forskningen i vassdraget til at konklusjoner 
bør kunne trekkes. 

Om revisjonsdokumentets beskrivelse av erfarte skader og ulemper konkluderer 
Fiskeraksjonen med følgende: 

 
«(..) I dette kapitelet kan vi bare konstatere at det uheldigvis sporer helt av for Statkraft når de 
skader som Folla-Vindølareguleringen har påført Surnavassdraget skal fornektes.»  
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Laksestammen er ifølge Fiskeraksjonen på vei til å bli utryddet av Statkrafts optimering av kraft-
produksjonen. Det stilles spørsmålstegn om en del påstander om uklare årsakssammenhenger hva 
gjelder forholdene for fisk nedenfor kraftverket. Om vanntemperatur og virkninger for laks skriver 
aksjonen:  

 
«Det finnes ingen uklarheter rundt lakseungens vekst med økende temperatur nedenfor kraftverket, 
Surna og laks får en høyere produktivitet ved høyere temperatur. Dette er så godt anerkjent at hver 
eneste lærebok i fysiologi beskriver dette» 

 
Slik Fiskeraksjonen forstår det foreslår ikke Statkraft noen forandringer av vilkår for Folla-Vindøla-
reguleringen utover å undersøke en tilpasset tapping i Rinna. Aksjonen går gjennom sine forslag 
til tiltak. Disse fremkommer av sammendraget som er referert tidligere i sin helhet.  

Fiskeraksjonen gir en oversikt over de hydrologiske forholdene i nedbørfeltet, deriblant 
middelvannføringer fra de ulike sidefelt til Surna. Naturlig middelvannføring i Surnas nedbørfelt 
oppgis til følgende: 

 
 Sunna, 11,4 m³/s  
 Rinna, 8,4 m³/s  
 Bulu, 3,5 m³/s  
 Sunna/Rinna til sammen 20 m³/s  
 Bulu/Surna til sammen 24 m³/s  
 Folla 17,5 m³/s  
 Folla/Surna til sammen 45 m³/s  
 Vindøla 12,1 m³/s  
 Surna ved Honnstad etter Vindøla 58 m³/s  
 Surna ved Surnadalsfjorden 60 m³/s  

 
De argumenterer for en helårlig minstevannføring ovenfor kraftverket på 30 % av årsgjennom-

snittsvannføringen. Denne verdien fremkommer ved bruk av Tennants metode og er et snitt av de 
anbefalte 40 % om sommer og 20 % om vinter. Uregulert restfelt skal stå for den naturlig 
variasjonen. Tennants metode bygger på data fra en lang rekke elver med liknende fallhøyde som 
Surna og der det drives sportsfiske. Metoden angir antatt kvalitet på fiskehabitatet ved ulik prosent 
av middelvannføringen (Tabell 1). 

 
Tabell 1. Minstevannføringsregimer og forhold for fisk, vilt, friluftsliv og relaterte miljøkvaliteter 

(Tennant 1976). 

 
 

De påpeker at Rinna ikke har tilstrekkelig med vann når det virkelig behøves og foreslår at det 
tappes fra Rinna dam i slike tørre perioder. Den regulerte vannmengden er 4,5 m³/s. 
Minstevannføringen i Rinna er 30 % av denne, dvs. 1,35 m³/s. Er vannmengden mindre ved Rinna 
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dam skal inntaket for takrennen stenges og alt tilgjengelig vann skal tappes som minstevannføring 
i Rinna. Store arealer i Rinna er godt egnet som oppvekstområde for laksunger. 

I Surna fra samløp Rinna og Surna er oppvekstområdene begrenset av liten vannføring.  
Sidebekken Bulu har store oppvekstområder bare det finnes vann. Fiskeraksjonen stiller krav 

om 0,8 m3/s, som de mener kan slippes fra inntaket i Bulu. 
I Folla og Surna ned til Trollheim kraftverk er det potensial for oppvekst av laks og ørret dersom 

det slippes en minstevannføring. Surna mellom Follas utløp og kraftverket er den mest regulerte 
delen av Surna. Denne strekningen trenger en minstevannføring og er den strekningen som 
stopper laksen i å nå Sunna. Lavvannsperiodene kan oppstå når som helst ifølge foreliggende 
dokumentasjon. Tennants metode gir en minstevannføring på 5 m³/s i Folla. Minstevannføring på 
1,3 m³/s fra Rinna, 0,8 m³/s fra Bulu og 5 m³/s i Folla tilsammen med laveste vannmengde på 
2 m³/s fra Sunna, gir en minstevannføring på ca. 9 m³/s. Fiskeraksjonen mener at en minstevann-
føring i Folla er viktig og vil ikke motsette seg et aggregat II dersom det bygges med overflate-
inntak i Follsjøen og med utløp i Folla. Ovenfor utløpet av kraftverket mener de det er behov for 
opprensking av sedimenter ved bruk av spyleflommer på over 120 m³/s. 

Surna nedenfor kraftverket lider av for lav vanntemperatur, effektkjøring og sedimentering. 
Hardpakkede sedimenter må harves ut første gang. Effektkjøring bør forbys. 

Vindøla har en restvannføring på 6,5 m³/s. Fiskeraksjonen viser til at det er søkt om utbygging 
av strekningen fra Vassdalen til ovenfor vandringshinder i Vindøla, ca. 1,3 km fra samløp med 
Surna. De stiller ikke krav om minstevannføring i Vindøla. 

Om konsesjonen generelt viser Fiskeraksjonen til at manøvreringen av Trollheim Kraftverk 
styres sentralt fra Oslo gjennom driftssentralen i Gaupne, der Statkraft ikke kan se konsekvensene 
av sin manøvrering. Fiskeraksjonen etterlyser en kobling mellom manøvreringen og det faktum at 
Surna er et nasjonalt laksevassdrag.  

Fiskeraksjonen viser til vilkår i konsesjonen og påpeker at Statkraft har oppfylt alle utenom 
punkt d. som lyder:  

 
d.  Opprensking og regulering av elveløp for å la fiskens oppgang på lakseførende deler ovenfor 

kraftverkets utløpskanal.  
 

Fiskeraksjonen har kommet med flere tilleggsuttalelser underveis i prosessen.  
I en e-post 11.10.2014 gjør Fiskeraksjonen oppmerksom på at figur 28 i deres revisjons-

dokument er korrigert. I brev datert 20.10.2014 viser Fiskeraksjonen til en underskriftskampanje 
der 1877 støtter krav om å stoppe effektkjøringen i elva, varmere vann om sommeren og mer vann 
fra sidevassdragene. 

I en tilleggsuttalelse etter sluttbefaringen datert 19.10.2015 påpeker Fiskeraksjonen en rekke 
forhold knyttet til blant annet et Aggregat II som, etter at Statkraft har trukket søknaden, ikke 
lenger er relevante. Av momenter som er relevante for revisjonen påpeker Fiskeraksjonen at 
Statkrafts forslag til minstevannføring i Rinna på 0,75 m³/s om vinteren og 3,5 m³/s om sommeren 
målt ved Løsetli tilsvarer en samlet vannmengde tilsvarende 0,25 m³/s i middelvannføring i nedre 
deler av Rinna der middelvannføring før utbygging var 20 m³/s og 7,5 m³/s etter.  

Ytterligere synspunkter og utdypninger vedrørende et fremtidig manøvreringsreglement for 
Surna, og da særlig øvre deler av Surna, ble også gitt muntlig, samt delt ut under sluttbefaringen. 
Et vesentlig poeng er at Fiskeraksjonen er redd for at dagens sterke regulering av Surna, og 
undersøkelsene foretatt på en slik elv, vil legges til grunn for revisjonsprosessen.  

I brev av 26.5.2017 ønsker Fiskeraksjonen å presisere en del momenter, samt å påpeke en del 
direkte feil i Statkraft sitt brev til NVE datert 17. mars 2017. I det følgende refereres i sin helhet de 
vesentligste avsnittene: 

 
«Det store spørsmålet er altså hvor mye vann regulanten må slippe for å opprettholde biologisk 
mangfold og laks. I Surnas nedslagsfelt foreslår Statkraft i sitt revisjonsdokument [1] en 
minstevannføring på 3,5 % eller 0,25 m³/s av den regulerte middelvannføringen på 7,2 m³/s i 
Rinna och Bulu [9]. I et senere brev av 17. mars 2017 [11] foreslår Statkraft stort sett samme 
minstevannføring, men med den forskjellen at tilsvarende vannkriterier skal måles rett ovenfor 
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Trollheim kraftverk i steden for Løsetli. De 23 m³/s ovenfor TK som foreslås i brevet som 
grense for minstevannføring i Rinna tilsvarer kriteriet for vannmengde fra den uregulerte delen 
av Rinna ved Løsetli som er nevnt i revisjonsdokumentet [1]. Når kriteriet for laveste minste-
vannføring er møtt, regner Statkraft med å slippe 0,1 m³/s fra Rinna dam [11], i prinsippet ingen 
ting. Dette må sammenlignes med et overskjønn som slo fast 33 % som minstevannføring eller 
samlet 15 m³/s av middelvannføringen på 45 m³/s ved Trollheimen kraftstasjon. Tennants eller 
Montanametoden foreslår minst 30 % av middelvannføringen. 

 
(…) 

 
Gjennom å flytte målepunktet for minstevannføring til Trollheim kraftverk kan Statkraft slippe 
mindre vann i Rinna ved å tilegne seg Surnas nedslagsfelt ovenfor TK som en del av kriteriene 
for minstevannføring i Rinna. Man har da ingen kontroll over vannmengden i Rinna. Det går 
gjerne lokale regnbyger i området, men det kan også være behov for minstevannføring selv om 
en ikke kan se det rett ovenfor Trollheim kraftverk. Fiskeraksjonen, Rindal og Surnadal 
kommuner har foreslått at målepunktet for minstevannføring skal være der vassdraget 
reguleres [2, 9]. I dette tilfellet ved Rinna dam, og ved oppdemningen av Bulu, Folla og Vindøla 
[5]. Minstevannføringen skal være konstant.  

 
(…) 

 
Statkraft skriver at kravet om 120 m³/s vårflom krever 144 Mm³ vann i dammene. 120 m³/s i 
fjorten dager, som Fiskeraksjonen krever i sitt høringsdokument [2], gir 120 * 3600*24*14 = 
145 Mm³. Av disse kommer likevel opp til 55 m³/s i tørre år fra det uregulerte feltet. Dette 
innebærer at Statkrafts tall derfor ikke er holder mål som grunnlag for grafen i deres brev». 

 
Mattilsynet (13.8.2014, dok. 60) påpeker hensynet til fiskens helse og velferd i Surna. Mattilsynet 
er klar på at ansvaret for dyrevelferden som berøres av kraftproduksjon må plasseres som et 
konsesjonsvilkår med helt konkrete holdepunkter og referanser for vannføring og temperatur. 
Den mest hensiktsmessige måten å gjøre det på er å stille krav om minstevannføring og 
temperaturregulering. 

Mattilsynet viser til vedtaket mot Statkraft i 2008 etter utfallet av Trollheim kraftverk der 
hundre tusentalls fisk strandet og døde. Vedtaket ble opphevet i 2009 på bakgrunn av brev fra NVE 
hvor det blant annet ble vist til at vilkårsrevisjon var nært forestående og at hensynet til fiskens 
velferd, jf. dyrevernloven da vil komme inn i den helhetlige vurderingen av miljøulemper.  

 
Rindal skogeigarlag (12.8.2014, dok. 61) er opptatt av forholdene for skogsdriften i områdene i 
Rindal. Mer naturlig temperatur på uttaksvann vil gi mindre problemer med rimfrost etc. 
Skogeigarlaget ber om at skogsbilveiene i området rustes opp til å tåle større tømmerbiler.  

 
Samarbeidsorganet for Surna (SFS) (18.8.2014, dok. 63) mener at revisjonsdokumentet fra 
Statkraft inneholder for uklare forslag i forhold til vilkårsrevisjonen av anlegget. Dokumentet 
fokuserer i alt for stor grad på ny konsesjon i forhold til aggregat II. De mener det er meget 
betenkelig at Statkraft legger opp til ytterligere forringelse av elveareal ved fraføring av mer vann 
fra Rinna og Bulu til Follsjø. SFS har følgende krav: 

 
«Minstevannføring: 

Dette er et krav for å bedre oppvekstforholdene for ungfisk i de regulerte delene av vassdraget 
oppstrøms Trollheim Kraftverk. De regulerte sideelvene Rinna, Bulu og Folla var meget gode 
områder for produksjon av anadrom fisk før reguleringa. I dag har disse områdene ingen krav 
til minstevannføring og blir tilnærmet tørrlagt i lengre perioder flere ganger i året. Det er 
dokumentert at anadrom fisk benytter disse sideelvene som produksjonsområde også etter 
reguleringa, men i alt for lite omfang. Minstevannføring i disse sideelvene vil sikre og øke 
produksjonsarealet til laks og sjøørret i Surna oppstrøms Trollheim kraftverk. I forbindelse med 
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vilkårsrevisjonen er det naturlig at også den regulerte sideelva Vindøla får et minstevann-
føringskrav. 
 
Naturlig vanntemperatur: 

Mer naturlig utviklingssyklus for yngel og smolt nedenfor Trollheim Kraftverk. Med bakgrunn 
i undersøkelser gjennomført av NINA fra 2002 til 2011 er gjennomsnittslengden mindre for laks 
og sjøørret i alle aldersgrupper (0+ - 2+) i elva nedenfor Trollheim Kraftverk, sammenlignet 
med yngel ovenfor kraftverket. Dette som følge av for lav temperatur i vekstperioden om 
sommeren. Tapping av bunnvann fører også til for høy temperatur om vinteren, som medfører 
for tidlig klekking. (NINA rapport nr 700, Fagrapport for 2011 side 51). 

 
Habitatforbedrende tiltak: 

I Surnavassdraget har reguleringen bidratt til at hulrommene i bunnsedimentene er blitt borte. 
Dette har svært negative følger for yngel som bruker hulrommene til skjul under oppveksten. 
Komprimering og gjennøring av elvebunnen kan også virke negativt på gyteforholdene. 

Ifølge Vitenskaplig Råd for lakseforvaltning vil gode habitatforbedrende tiltak på sikt kunne 
overflødiggjøre smoltutsetting, og det faktum at gjenfangsten av kultivert smolt er veldig liten. 
Habitatforbedrene tiltak i vassdraget vil bidra til å styrke bestanden av laks og sjøørret i 
Surnavassdraget. 

På strekningen Trollheim kraftverk – utløpet Rinna er mange av de gode gamle hølene 
delvis eller helt blitt fylt opp av grusmasser. De må gjenskapes for at gytefisken skal få 
standplasser på sin vandring opp til sine gyteområder. 
 
Manøvreringsreglement: 

 Stopp på all effektkjøring (NINA rapport 435, Utfall av Trollheim Kraftverk i juli 2008, siste 
punkt side 30). 

 Optimalisert vannføring under smoltutvandringen, 10. mai til 10 juni (Undersøkelser av 
NINA 2011 til 2013). 

 Regler for nedkjøringshastighet for å ivareta yngel og livet i strandsonen (bunndyr). En 
nedkjøringshastighet bør ikke overstige 5 cm/t. Flere regulerte elver i Norge har denne 
øvre grensen.» 

 
Kystverket (5.6.2014, dok. 54) har ingen merknader til revisjonsdokumentet. 
 
Statens vegvesen (27.6.2014, dok. 58) har ingen merknader til revisjon av vilkår. 

 
Konsesjonærens kommentarer til høringsuttalelsene 
Statkraft har kommentert de innkomne høringsuttalelsene (2.3.2015, dok. 75). De anfører at et 
krav om økt minstevannføring nedenfor Trollheim kraftverk samt minstevannføring i side-
vassdragene, vil legge begrensninger på hvordan kraftverket kan driftes og øke flomfaren og risiko 
for utilsiktet overløp. De viser også til at lakselus og rømt oppdrettslaks anses for å utgjøre en 
større trussel for villaksbestandene i Norge generelt enn vannkraft. Prosentvis fangst av oppdretts-
laks i Surna er relativt høy (20 %). Statkraft mener det er viktig at også disse påvirkningsfaktorene 
inngår i vurderingene rundt avbøtende tiltak for å sikre en best mulig samfunnsnytte av tiltakene.  

Statkraft har gitt utdypende kommentarer til høringsuttalelsene fra Surnadal og Rindal 
kommuner og fra Miljødirektoratet. Andre uttalelser er kommentert i tabellform. 

I brev av 17.3.2017 (NVE 200803886, dok. 93) har Statkraft kommet med et nytt forslag til 
minstevannføring og supplerende merknader vedrørende teknisk revisjon, flommer, og system/ 
reguleringstjenester. De foreslår at en minstevannføring på 1,34 og 0,26 m3/s (tilsvarer Q95 
sommer og vinter) slippes og måles ved dam Rinna, men med mulighet for nedjustering dersom 
vannføringen i Surna oppstrøms Trollheim er over et visst nivå (23 m3/s om sommeren og 4 m3/s 
om vinteren). Statkraft understreker videre at revisjonskravene vil medføre store kostnader, 
redusere fleksibiliteten betydelig og påvirke mulighetene for flomdemping. De hevder at våren er 
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det eneste tidspunktet man har mulighet til å gjennomføre tekniske revisjoner uten større 
reduksjon i produksjonen. Grunnen til det er at det kun er ett aggregat i Trollheim kraftverk. 
Videre stiller de, med henvisning til NINA-rapport 1125, spørsmål ved betydningen av en stor 
vårflom for overlevelsen av smolt. Statkraft påpeker at Trollheim kraftverk er viktig for regionen. 
Trollheim kraftverk kan produsere strøm når samfunnets behov er størst, og er strategisk plassert 
i Midt-Norge i et område som i dag tidvis erfarer kraftunderskudd. 

I vår vurdering av de innkomne kravene vil Statkrafts merknader inngå/refereres der det er 
relevant.  

 
Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) vurdering 
Revisjonsadgangen gir primært muligheter til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som er 
oppstått som følge av utbyggingen, men ved revisjon kan også vilkårene generelt bli modernisert 
og uaktuelle vilkår kan bli slettet.  

Vi har i vår behandling av revisjon av vilkår i Surnavassdraget lagt til grunn de føringer for 
revisjonsadgangen som er gitt i Ot.prp. nr. 50, samt signaler fra Stortinget og Regjeringen i 
Stortingsmeldinger. I St.meld. 25 (2015–2016) (Om kraft til endring) står følgende om miljø-
forbedringer i utbygde vassdrag: 
 

”Regjeringen vil legge til rette for miljøforbedringer i vassdrag med eksisterende vannkraft-
utbygging, blant annet som en oppfølging av vanndirektivet. Vannkraften representerer en betydelig 
miljøpåvirkning i norske vassdrag. De miljøforbedringer som kan oppnås må veies opp mot tapt 
kraftproduksjon og reguleringsevne.” 

 
Viktigheten av regulerbar kraft og forsyningssikkerhet i det norske kraftsystemet er påpekt 

flere steder i meldingen og har vært et viktig moment i vurderingen av tiltak i denne saken: 
 

«Vannkraften er i dag den viktigste teknologien for fornybar energi med mulighet til å lagre mye 
energi. Store vannkraftverk med reguleringsevne bidrar til forsyningssikkerheten gjennom hele 
året, og gjør kraftsystemet mer robust mot forstyrrelser og feil. Dette er fordeler som annen 
produksjon av fornybar energi ikke har»  

 
(…) 

 
«Energiproduksjon som bidrar med reguleringsevne eller gunstig produksjonsprofil over året og 
døgnet blir enda viktigere når en større andel av kraftproduksjonen ikke er regulerbar. Regjeringen 
mener det er viktig å ta vare på og utvikle kraftverk som har disse egenskapene, og ønsker at det 
gjennomføres lønnsomme investeringer, reinvesteringer, opprustning og utvidelse i vannkraft. 
Formålet er å opprettholde og videreutvikle reguleringsevnen i det norske vannkraftsystemet.» 

 
Vi har også lagt vekt på at Surna er et nasjonalt laksevassdrag med et særskilt beskyttelses-

regime (St.prp. nr. 32 (2006–2007)). I proposisjonen fremgår det blant annet at: 
  

«De bestandene som inngår i ordningen skal prioriteres i det generelle arbeidet med å styrke 
villaksen. Dette vil i første rekke omfatte tiltak mot Gyrodactylus salaris, restaurering av 
leveområder, revisjon av konsesjonsvilkår og kompensasjonstiltak i regulerte vassdrag, vassdrags-
kalking og bestandsovervåking.» 

 
 og videre at  

 
«Laksen	i disse elvene og fjordene	skal forvaltes slik at naturens mangfold og produktivitet bevares, 
og faktorer som truer laksen skal identifiseres og fjernes. Der dette ikke er mulig, skal trussel-
faktorenes virkning på laksebestandenes produksjon, størrelse og sammensetning motvirkes eller 
oppheves gjennom tiltak. 
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(…) 

 
Målet er å gjenoppbygge laksebestandene til en størrelse og sammensetning som sikrer mangfold 
innen arten og utnytter dens produksjonsmuligheter.» 

 
Godkjent vannforvaltningsplan for Møre og Romsdal med miljømål for Surnavassdraget 

(4.7.2016), og det forhold at vassdraget ble høyt prioritert i den nasjonale gjennomgangen av 
revisjoner (NVE-rapport 49/2013) er også lagt til grunn for vurderingene. Godkjente miljømål for 
Surna og Rinna, med måloppnåelse i 2021, er godt økologisk potensial (GØP). Foreslåtte tiltak for 
å nå målene er minstevannføring, etablere djupål, etablere sikker fiskevandring fra hovedelv og 
inn i sideelver og gjennomføre biotoptiltak etter tiltaksplan. Vi viser til eget kapittel for ytterligere 
vurderinger av godkjent forvaltningsplan med tilhørende miljømål. 

NVE vil påpeke at revisjonsadgangen gir en god mulighet til å forbedre miljøkvaliteten i 
tidligere regulerte vassdrag. Revisjon av vilkår vil også være et viktig tiltak i arbeidet med å styrke 
villaksbestandene i de nasjonale laksevassdragene. Vi har forsøkt å modernisere vilkårene med 
tanke på bl.a. viktige miljøhensyn og samtidig unngå vesentlig redusert kraftproduksjon og 
reguleringsevne. 

 
Om viktigheten av reguleringsevne 

Vannkraftverk med magasiner og reguleringsevne er viktig for det norske kraftsystemet. 
Magasiner med stor magasinkapasitet og god reguleringsevne er særlig verdifulle for forsynings-
sikkerheten. Forsyningssikkerhet handler om energiforsyningens evne til å dekke forbrukernes 
etterspørsel etter energi uten vesentlige avbrudd eller begrensninger. I dette ligger også evnen til 
å kunne håndtere energiknapphet, effektknapphet og ekstraordinære hendelser.  

Kraftsituasjonen i Norge varierer fra region til region. Dette skyldes ulike forutsetninger for 
kraftproduksjon og energiforbruk, og begrensninger/flaskehalser i overføringsnettet. Noen 
regioner opplever kraftoverskudd og lave energipriser, mens andre regioner til tider kan oppleve 
kritisk kraftunderskudd og høye energipriser. For å håndtere disse ulikhetene og fremme balanse 
mellom produksjon og forbruk er Norge for tiden inndelt i 5 prisområder. Den generelle 
kraftsituasjonen og ev. flaskehalsproblematikk i det enkelte prisområdet er viktig når verdien av 
regulerbarhet og fleksibilitet skal vurderes. 

Det planlegges mye ny uregulerbar produksjon (vind- og småkraftverk) og økt utvekslings-
kapasitet mot kontinentet. Dette vil medføre økte utfordringer for driften av nettet. Med økt andel 
uregulerbar produksjon vil verdien av regulerbarhet og fleksibilitet i produksjonsapparatet øke.  

I kraftsystemet må det til enhver tid være momentan balanse mellom forbruk og produksjon av 
kraft. Statnett har systemansvaret for det norske kraftsystemet. De har koordineringsansvar for at 
produksjon og forbruk er i balanse, og at det er tilfredsstillende leveringskvalitet i kraftsystemet. 
Systemtjenester er ytelser som er nødvendige for å sikre dette og som produsentene får ekstra 
betalt for. Eksempler på viktige systemtjenester er produksjonsglatting, systemvern, produksjons-
flytting, reaktiv effekt og leveranser av balansetjenester. For å kunne levere disse systemtjenestene 
er det viktig at det er rom for en viss fleksibilitet i kraftproduksjonen.  

God reguleringsevne er også viktig i flomsammenheng. Magasinering og vanndisponering 
brukes aktivt for å redusere skader i flomsituasjoner. Verdien av flomdemping inngår i 
vurderingen av tiltak som kan redusere fleksibiliteten.  

Strengere vilkår og mindre fleksibilitet i vannkraftkonsesjonene vil alltid kunne virke negativt 
inn på forsyningssikkerheten og evnen til flomhåndtering. Konsekvensene av ulike miljøtiltak for 
reguleringsevne og fleksibilitet i kraftsystemet er derfor et viktig moment i våre fordels- og 
ulempesvurderinger.  

Det er i hovedsak i underskuddssituasjoner (behov for å regulere opp produksjon) at 
restriksjoner kan gi systemansvarlig større vanskeligheter. Driftssikkerhetsproblemer kan 
imidlertid forekomme også ved overskudd. 
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Mange av de situasjonene Statnett som systemansvarlig må håndtere begrenser seg ikke bare 
til spesielle situasjoner med feil, utfall, revisjoner og lignende. Anstrengte driftssituasjoner hvor 
det er behov for regulere på enkelte kraftverk kan oppstå også ved intakt nett. 

Trollheim kraftverk er det nest største kraftverket i Midt-Norge målt i energiproduksjon. 
Reguleringsevnen og magasinvolumet er med på å tilføre viktig vinterproduksjon i landsdelen. I 
tillegg bidrar kraftverket til spenningsregulering regionalt. Kraftverket er derfor viktig for 
forsyningssikkerheten i landsdelen.  

Trollheim som ligger i Møre og Romsdal er, i kraft av å være ett av få regulerkraftverk i sitt 
område, meget viktig for områdets nettstabilitet. Trollheim er allerede i dag underlagt visse 
begrensninger på hvor fort og hvor mye det kan nedreguleres. Det betyr at produksjonen fra 
vindkraften eller andre kraftverk i området må begrenses (nedreguleres). Strengere restriksjoner 
på nedregulering av Trollheim vil derfor kunne føre til ytterligere begrensninger i annen 
produksjon. 
 
Vurdering av revisjonsdokumentet 

Revisjonsdokumentet presenterer en liste over utførte utredninger og undersøkelser i vassdraget 
fra 1987 og frem til 2014 som viser at kunnskapsgrunnlaget for Surna er betydelig (24 rapporter). 
I tillegg til disse kommer noen nyere rapporter utarbeidet i forbindelse med søknaden om et 
aggregat II. De fleste utredningene og undersøkelsene har fokus på fisk og fiskerelaterte problem-
stillinger i Surna, men hydrologi, vanntemperatur og forholdene i magasinene er også undersøkt. 
Siden 2002 er det gjennomført årlige undersøkelser for å bedre kunnskapen om laks- og sjøørret-
bestandene i vassdraget og vurdere reguleringens virkninger på disse. I tillegg er Surna brukt som 
test-vassdrag i to prosjekter under CEDREN, henholdsvis Envidorr (mer kraft – mer laks) og 
Envipeak (miljøkonsekvenser av raske vannføringsendringer). 

Enkelte høringsparter har hatt merknader til revisjonsdokumentet. Miljødirektoratet og 
kommunen påpeker i sine uttalelser at det mangler informasjon om sammenhengen mellom 
vannføring i sidebekker og vanndekket areal i disse. De mener det er nødvendig å innhente denne 
kunnskapen for å kunne fastsette en minstevannføring. 

Fiskeraksjonen finner revisjonsdokumentet motstridende og forvirrende og har selv utarbeidet 
et dokument som blant annet behandler enkelte spørsmål som ikke inngår i revisjonsdokumentet.  

I høringen av revisjonsdokumentet ble det fra NVE påpekt at kvaliteten på de hydrologiske 
beregningene ikke var tilfredsstillende. Statkraft leverte et oppdatert notat datert 16.3.2015. 
Metoden og forutsetningene er tilsvarende som i revisjonsdokumentet. Statkraft har brukt data fra 
112.8 Rinna og 111.9 Søya til å beregne vannføringer og lavvannsindekser for de regulerte og 
uregulerte delene av Surnas sideelver Folla, Bulu og Rinna, samt deres naturlige felt ved 
samløpene med Surna. 112.8 Rinna er brukt for de regulerte/fraførte delene av elvene, mens 
111.9 Søya er brukt for restfeltene. De naturlige feltene blir summen av disse. De nye hydrologiske 
beregningene er kontrollert av NVE og funnet rimelige. Generelt er det begrenset datagrunnlag i 
området og hydrologiske beregninger vil derfor være middels usikre, slik Statkraft nevner i 
følgebrevet. Det er størst usikkerhet rundt alminnelig lavvannføring og 5-persentil sommer. 

Det oppdaterte hydrologiske grunnlaget er gitt i Tabell 2. Verdiene med den nyeste referanse-
periode (1975–2011) er lagt til grunn for vurderinger av minstevannføring. 

Som tidligere nevnt la vi opp til å se revisjonssaken for Surna i sammenheng med søknaden om 
et aggregat II i Trollheim kraftverk. Søknaden ble imidlertid trukket av Statkraft ved brev av 
26.10.2016, og dette prosjektet har derfor ikke lenger relevans for mulige, avbøtende tiltak. 
Søknaden med fagutredninger inngår imidlertid i det totale kunnskapsgrunnlaget for revisjonen.  

Vi mener at det i dette tilfelle ikke er nødvendig med detaljert informasjon om vanndekket areal 
i sidebekkene ved ulike vannføringer. Hovedfokuset i revisjonssaken er minstevannføringen i 
Surna. Eventuelle minstevannføringer i sidebekkene vil derfor primært bli satt ut fra et mål om å 
sikre en viss vannføring i hovedelven, men vil også ha en positiv virkning for miljøet i bekkene, 
blant annet for oppvekstforholdene for villfisk og utsatt fisk. Det foreligger data for sammenhengen 
mellom vanndekket areal og vannføring for Surna på den viktige strekningen oppstrøms kraft-
verksutløpet (Harby mfl. 2007) og for strekningen nedenfor kraftverket (Halleraker mfl. 2005).  
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NVE mener at revisjonsdokumentet, søknaden om et aggregat II, innspill fra høringen og 
resultater fra tidligere undersøkelser/utredninger i vassdraget og tilleggskommentarer fra 
Statkraft, samlet gir de opplysninger som er nødvendig for å behandle revisjonssaken, jamfør 
kapittelet om naturmangfoldloven for ytterligere vurderinger.  
 
Tabell 2 Oppdatert hydrologisk grunnlag (Statkraft 2015).  

 
 
Vurdering av innkomne krav 

Manøvreringsreglement 

Minstevannføring oppstrøms kraftverket 

Eksisterende utbygging har ført til at Surna og sideelvene Rinna, Bulu, Folla og Vindøla har fått 
endret vannføring (Figur 1). På strekningen fra Trollheim kraftverk til utløpet av Folla (5 km) er 
den midlere vannføringen redusert med over 50 %. På strekningen fra Folla til utløpet av Rinna 
(7 km) er den midlere vannføring 70–80 % av opprinnelig, uregulert nivå (Statkraft 2016).  

Oppstrøms samløpet mellom Rinna og Surna er vassdraget uregulert og heter Sunna. Sammen 
med sideelvene Lomunda og Tiåa bidrar den med naturlige variasjoner i vannføringen i Surna. 
Ifølge NVEs lavvannskart og ref. periode 1960–1990 (Nevina.nve.no) er middelvannføringen for 
dette uregulerte feltet 9,2 m3/s og Q95 sommer og vinter er henholdsvis 1,2 m3/s og 0,6 m3/s. 
Dette er trolig noe for lave verdier om man sammenlikner med de justerte verdiene i Tabell 2 der 
referanseperioden er nyere. Fiskeraksjonen oppgir 11,4 m3/s som middelvannføring og rundt 
2 m3/s som lavvannføring sommerstid, men grunnlaget for disse verdiene fremkommer ikke. 

 I dagens konsesjon er det ikke vilkår om minstevannføring på strekningen ovenfor utløpet fra 
Trollheim kraftverk, verken i hovedelva eller i sidevassdragene som er overført til Follsjø. Krav om 
minstevannføring i hovedelva og i sidevassdragene går igjen i de fleste høringsuttalelsene, men 
det er ikke alle som har foreslått konkret størrelse på vannføringene. De konkrete kravene til 
minstevannføring og Statkrafts forslag er oppsummert i Tabell 3. Minstevannføring er en del av 
manøvreringsreglementet og dermed forhold som kan tas opp til revisjon. 
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Generelt vil redusert lavvannføring både sommer og vinter kunne påvirke produksjonen av 
ungfisk av laks og sjøørret negativt (Forseth & Harby 2013). Flere studier indikerer at grad av 
vanndekket areal ofte er viktigere for den økologisk betydning enn selve vannføringsvolumet 
(Glover mfl. 2012).  

En økning i vanndekket areal vil ifølge NINA kunne sikre og øke produksjonsarealet til laks og 
sjøørret i Surna oppstrøms Trollheim kraftverk, både i sidebekkene og i hovedelven (Ugedal mfl. 
2014). Vi siterer fra nevnte rapport: 

 
«Smoltproduksjonen på strekningen mellom Trollheim kraftverk og Rinna er vurdert å være 
redusert som følge av mindre vannføring etter regulering (Johnsen & Hvidsten 1995). 
Undersøkelser har vist at laksunger bruker det meste av elvesenga på denne strekningen ved lav 
vannføring på sensommeren og at forskjellene i tetthet mellom ulike elveklasser (blankstryk, 
turbulent stryk, grunnområder med lav vannhastighet og kulp) var relativt små og ikke 
signifikante (Ugedal mfl. 2005). Dette kan innebære at økning i vanndekt areal i dette vassdrags-
avsnittet vil kunne øke fiskeproduksjonen da elveprofilen i store deler av området er flat og 
substratet i områder som ofte er tørrlagt er svært likt det en finner i vanndekte områder. I den 
pågående revisjonsprosessen for reguleringsvilkårene vurderes minstevannføring på strekningen 
oppstrøms Trollheim kraftverk for å bedre fiskeproduksjonen. Større vannføring vil sikre bedre 
gyteforhold for laks og sjøaure, mens økt vanndekt areal vil øke produksjonskapasiteten for ungfisk. 
Større vannføring oppstrøms kraftverket er også nødvendig for å kunne gjenskape et fiske av 
betydning i Rindal kommune.» 

 
Tabell 3. Krav og forslag om minstevannføring på ulike strekninger oppstrøms Trollheim kraftverk 

Lokalitet  Minstevannføring m3/s 
Sommer/vinter 

Slippsted Målepunkt 

Rinna Surnadal og Rindal 
kommuner 

3/0,6 Rinna dam Rinna dam 

 Fiskeraksjonen 1,35/1,35 Rinna dam Rinna dam 
 Statkraft 1,36 (0,1)/0,26 (0,1) Rinna dam Skjermo* 

Bulu Surnadal og Rindal 
kommuner 

0,75/0,15 Inntak i 
takrenna i Bulu 

Inntak i 
takrenna i Bulu 

 Fiskeraksjonen 0,8/0,8 Inntak i 
takrenna i Bulu 

Inntak i 
takrenna i Bulu 

 Statkraft 0   
Folla Surnadal og Rindal 

kommuner 
4,7/0,8 Folla dam Folla dam 

 Fiskeraksjonen 5,0/5,0 Folla dam Folla dam 

 Statkraft 0   

* Dersom vannføringen i Surna oppstrøms Trollheim kraftverk er større enn 23 m3/s i sommerperioden eller 
større enn 4 m3/s i vinterperioden kan tappingen reduseres til 0,1 m3/s. 

 
Basert på årlige ungfiskundersøkelser i perioden 2002–2014 og smoltundersøkelser i 2012 og 

2013 har NINA (Ugedal mfl. 2016) gitt en vurdering av hvilke relative bidrag de ulike vassdrags-
avsnittene har til den samlete lakseproduksjonen i Surnavassdraget. Det fremgår at elve-
strekningen mellom Rinna og Trollheim kraftverk utgjør bare 17 % av vanndekt areal i vassdraget, 
men estimatene tilsier at dette vassdragsavsnittet er viktig for den samlede smoltproduksjonen og 
bidrar med mellom 20–40 %. Den uregulerte strekningen oppstrøms Rinna (Sunna og Lommunda) 
utgjør 18 % av vanndekt areal, og bidrar ifølge estimatene med 15–30 % av samlet lakseproduksjon. 
Til sammenlikning utgjør vanndekket areal i Surna nedenfor utløp av kraftverket 54 %, og bidrar 
med 25–50 % av samlet lakseproduksjon i vassdraget. Resten av lakseproduksjonen foregår i 
sidevassdrag som Tiåa, Store Bulu, Rinna, Folla og Vindøla.  
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I det følgende vurderer vi først minstevannføringskravene for sidebekkene, før vi avslutter med 
en samlet vurdering av kravene og virkning for hovedelven.  

 
Rinna 

Rinna ligger i Rindal kommune og har utløp i Surna ca. 10 km oppstrøms Trollheim kraftverk 
(Figur 1). Før regulering var naturlig middelvannføring i Rinna ved samløp med Surna 8,9 m3/s. 
Etter overføringen til Follsjø er middelvannføringen redusert til 3,8 m3/s. Q95 sommer og vinter 
er henholdsvis 1,4 m3/s og 0,2 m3/s ved inntak Rinna og 0,7 m3/s og 0,4 m3/s for det uregulerte 
restfeltet (jf. Tabell 2).  

Lakseførende strekning i Rinna er ca. 3 km. Ifølge boniteringsrapporten (Eklo 1994) er store 
arealer egnet som oppvekstområder for fiskeunger. En godt utviklet kantvegetasjon langs hele 
vassdraget gir skjul og god næringstilførsel.  

Flere høringsparter har stilt krav om minstevannføring i Rinna, jf. Tabell 3. Kravene varierer 
fra 0,6 m3/s om vinteren til 3 m3/s i sommerhalvåret.  

Statkraft foreslo opprinnelig en tilsigsstyrt minstevannføring på 0,75 m3/s om vinteren og på 
3,75 m3/s om sommeren. Minstevannføring var tenkt sluppet fra bekkeinntaket i Rinna og målt 
ved vannmerket i Løsetli, en tidligere målestasjon for vannføring i Rinna ca. 2 km oppstrøms 
samløpet med Surna og 5 km unna slippstedet. Et tilsigsstyrt slipp innebærer at det kun slippes 
vann i de perioder restfeltet ikke gir tilstrekkelig vannføring til at kravet ved Løsetli oppfylles. Om 
det samlete tilsiget er lavere enn minstevannføringen slippes alt vann forbi. Surna vil i disse 
periodene få et naturlig tilsig ned til samløpet med Bulu.  

Den foreslåtte størrelsen på minstevannføringen målt ved Løsetli er basert på anbefalinger fra 
Sintef og NINA (Harby et al. 2013) og på «NVEs praksis» (ifølge Statkraft), for fastsetting av 
minstevannføring ved nye småkraftverk i området.  

I det revidert forslaget til minstevannføringsslipp (17.3.2017) har Statkraft vurdert den tekniske 
og praktiske utformingen av det opprinnelige forslaget og konkludert med at den løsningen vil 
kunne medføre: 

 
 Risiko for brudd på manøvreringsreglementet fordi det vil ta mange timer fra en endrer 

tapping til det gir utslag ved målepunktet. 
 Betydelig kostnad knyttet til etablering og drift av ny målestasjon. 
 At vannføringen rett nedenfor inntaket i Rinna vil bli lav i perioder uten tapping. 

 
Statkraft skriver videre: 
 

«Det opprinnelige forslaget til slipp av minstevannføring har som nevnt over flere utfordringer. 
Statkraft ønsker derfor å foreslå et nytt slippforslag som både vil kunne bidra til å oppfylle 
godkjent vannforvaltningsplan, samt har en bedre teknisk løsning for gjennomføring av 
minstevannføringsslippet. Det reviderte forslaget tar utgangspunkt i Q95 til Rinna dam. Q95 til 
Rinna dam er ca. 1,34 m3/s om sommeren og ca. 0,26 m3/s om vinteren. Statkraft foreslår derfor 
følgende: 
 

«Fra inntaket i Rinna skal det som hovedregel tappes 0,26 m3/s i vinterperioden (01.10–30.04) 
og 1,34 m3/s i sommerperioden (01.05–30.09). Dersom vannføringen i Surna oppstrøms 
Trollheim kraftverk er større enn 23 m3/s i sommerperioden eller større enn 4 m3/s i 
vinterperioden kan tappingen reduseres til 0,1 m3/s.» 

 
Betingelsene satt til vannføringen i Surna (23 m3/s og 4 m3/s) tilsvarer ved normal tilsigs-

fordeling det opprinnelige forslaget til måleverdier ved Løsetli (3,75 m3/s og 0, 75 m3/s). Det 
betyr at forslaget vil gi de samme vannmengdene ved Løsetli som tidligere foreslått i 
revisjonsdokumentet i de tilfellene en begrenser slippet til 0,1 m3/s. 

Fordelene ved dette forslaget er flere. 
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• Vann tappes når det er størst behov i vassdraget, samtidig som energitapet knyttet til 
minstevannføring reduseres ved gitte størrelser på vannføring rett oppstrøms Trollheim 
kraftverk. 

• Det vil til enhver tid være en fast minimumsvannføring nedenfor Rinna dam. Det er antatt 
at dette vil være positivt dersom Rinna skal benyttes for utsetting av fisk eller planting 
av rogn. 

• Opprettholder (dvs. som tidligere) en nedre grense for vanndekt areal oppstrøms 
Trollheim kraftverk som anbefalt av SINTEF (Notat, Behov for vannslipp i øvre Surna 
og temperaturavhengig vekst av fisk i nedre Surna, SINTEF 21.10.2013). 

• Risikoen for brudd på manøvreringsreglementet reduseres sammenlignet med 
opprinnelig forslag. 

• Vannføring i Surna oppstrøms utløpet av Trollheim kraftverk måles/beregnes allerede 
(målestasjon ved Skjermo nedenfor kraftverket med fratrekk av driftsvannføring i 
kraftverket) og inngår i modellene for kjøring av Trollheim kraftverk. Vannføringen gir 
et godt bilde på tilstanden lenger opp i vassdraget og dermed om det er behov for tapping 
av Q95 eller minstekravet på 0,1 m3/s. En sparer også kostnadene med etablering og 
drift av Løsetli målestasjon samt en i stedet for tre ventiler.» 

 
Kommunene og Fiskeraksjonen er klare på at minstevannføring må skje ved faste slipp og måles 
ved slippstedet. De ønsker ikke løsningen som Statkraft foreslår. I sin tilleggsuttalelse 26.5.2017 
kommenterer de Statkrafts nye løsning slik: 

 
«Gjennom å flytte målepunktet for minstevannføring til Trollheim kraftverk kan Statkraft slippe 
mindre vann i Rinna ved å tilegne seg Surnas nedslagsfelt ovenfor TK som en del av kriteriene 
for minstevannføring i Rinna. Man har da ingen kontroll over vannmengden i Rinna. Det går 
gjerne lokale regnbyger i området, men det kan også være behov for minstevannføring selv om 
en ikke kan se det rett ovenfor Trollheim kraftverk. Fiskeraksjonen, Rindal og Surnadal 
kommuner har foreslått at målepunktet for minstevannføring skal være der vassdraget 
reguleres [2, 9]. I dette tilfellet ved Rinna dam, og ved oppdemningen av Bulu, Folla og Vindøla 
[5]. Minstevannføringen skal være konstant [2].» 

 
NVE mener at en minstevannføring fra inntaket i Rinna vil kunne gi store miljøforbedringer i 

Rinna og Surna. Det ligger et betydelig potensial for å skape nye og gode habitatarealer for 
anadrom fisk i Rinna ved slipp av en minstevannføring. Om vinteren er det i tørre perioder lite vann 
tilgjengelig, men selv et begrenset vannslipp fra Rinna vil kunne forbedre forholdene. Virkningen 
av økt vanndekket areal er generelt stor på så små vannføringer (Harby mfl. 2007).  

Som flere har påpekt vil den største miljøgevinsten oppnås dersom slipp av minstevannføring 
skjer så langt opp i Rinna som mulig. Desto lenger opp i vassdraget vannet slippes fra, desto lengre 
strekninger vil den økte vannføringen ha effekt på. Strekningen ovenfor anadrom strekning i Rinna 
er det viktigste området for utsetting av laksunger for å oppfylle det konsesjonspålagte utsettings-
pålegget på 60 000 en-somrige laksunger som ble gitt for å bøte på miljøskader ved reguleringen 
(pålegg av 20.10.1998). Slipp av en minstevannføring fra Rinna dam vil, avhengig av størrelsen på 
denne, kunne bedre oppvekstmulighetene for den utsatte fisken og stasjonær fisk over en 
strekning på ca. 4,5 km i Rinna. Ifølge Miljødirektoratet er det mangel på egnede utsettings-
lokaliteter i Rinna og en minstevannføring vil kunne bedre dette.  

En minstevannføring i Rinna vil også være svært viktig for å bedre forholdene i Surna på 
strekningen oppstrøms Trollheim kraftverk. Vannføringen i Surna nedenfor samløpet med Rinna 
og Bulu er i flere kilometer hovedsakelig et resultat av vannføringen fra det uregulerte feltet i 
Sunna og vannføringen fra Rinna og Bulu.  

Vi anbefaler i likhet med Fiskeraksjonen og kommunene at det må slippes en konstant minste-
vannføring fra Rinna dam. Vi anbefaler et slipp som tilsvarer Q95 sommer og vinter, hhv. 1,4 m3/s 
og 0,2 m3/s. Vi anbefaler at dammen kan brukes som buffer innenfor gjeldende reguleringsgrenser 
for å sikre minstevannføringen i Rinna i tørre perioder. Om tilsiget til Rinna dam er mindre enn 
kravet og dammen er på LRV, slippes tilsiget. Uregulert resttilsig på toppen av en kontinuerlig 
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minstevannføring vil sikre viktig variasjon i vannføringen på en lang strekning. Vi anbefaler ikke 
Statkrafts forslag til adaptiv minstevannføring basert på vannføring målt ved Skjermo. Som 
Fiskeraksjonen påpeker vil det kunne være lokale forhold som vanskeliggjør koblingen mellom 
måling ved Skjermo og behov for slipp i Rinna.  

En minstevannføring fra inntak Rinna på 1,4 m3/s i sommerhalvåret og 0,2 m3/s i vinterhalvåret 
tilsvarer et vannvolum på ca. 25 Mm3. Til sammenlikning utgjør det årlige middeltilsiget til inntaket 
i Rinna om lag 163 Mm3. NVE har beregnet at slipp av en slik minstevannføring vil innebære en 
redusert kraftproduksjon på ca. 21 GWh pr. år.  
 
Bulu 

Bulu ligger i Rindal kommune og har utløp i Surna. Før regulering var naturlig middelvannføring 
i Bulu ved samløp med Surna 4,0 m3/s. Etter overføringen til Follsjø er middelvannføringen ved 
samme sted redusert til 0,8 m3/s. Q95 sommer og vinter er henholdsvis 0,9 m3/s og 0,1 m3/s ved 
inntak Bulu og 0,2 m3/s og 0,08 m3/s for det uregulerte restfeltet. Ytterligere hydrologiske data 
for Bulu er gitt i Tabell 2.  

Lakseførende strekning i Bulu er ca. 5 km. Ifølge boniteringsrapporten (Eklo 1994) er Bulu 
godt egnet som oppvekstområder for fiskeunger. En godt utviklet kantvegetasjon langs 
vassdraget, med unntak av de nederste delene, gir skjul og god næringstilførsel (Figur 2).  

I Bulu finnes det en 4 km lang bekkekløft med verdi A (svært viktig) (Figur 3). Redusert 
vannføring antas ikke å ha betydning for de verdifulle skogtypene. Det oppgis som vanskelig å 
vurdere om det med full vannføring ville vært elementer av fossesprutvegetasjon langs deler av 
elva.  

Flere høringsparter har stilt krav om minstevannføring i Store og Lille Bulu, jf. Tabell 3. 
Kravene varierer fra 0,15 m3/s om vinteren til 0,8 m3/s i sommerhalvåret.  

Statkraft har ikke foreslått slipp av minstevann i Bulu i sitt reviderte forslag. Om et ev. 
tappearrangement i Bulu for slipp av minstevannføring skriver de følgende: 

 
«Etablering av et tappearrangement med fjernstyrte ventiler fra Store og Lille Bulu er utfordrende 
ettersom det er langt til nærmeste vei og det er ikke samband eller strømforsyning. Dette innebærer 
store investeringer i forbindelse med etablering av tappearrangementet. Det har også betydelige 
økonomiske og sikkerhetsmessige aspekter i forbindelse med drift og tilsyn av anlegget i tillegg til 
fare for isproblematikk.» 
 
NVE mener at en minstevannføring fra inntaket i Bulu vil kunne gi store miljøforbedringer i 

Bulu og Surna. Som for Rinna ligger det et betydelig potensial for å skape nye og gode gyte- og 
oppvekstarealer for anadrom fisk i Bulu ved slipp av en minstevannføring.  

En minstevannføring i Bulu vil også bedre forholdene i Surna på strekningen oppstrøms 
Trollheim kraftverk, og da særlig i lavvannsperiodene i sommerhalvåret.  

NVE anbefaler at det gis vilkår om slipp av en minstevannføring fra bekkeinntaket i Store Bulu 
på henholdsvis 0,9 m3/s og 0,2 m3/s. Vi anbefaler en vintervannføring som er noe høyere enn Q95 
vinter fordi vi da med større grad av sikkerhet vil kunne oppnå hensikten som er å forbedre 
ungfiskhabitatet og trolig unngå utfordringer med minstevannføring som fryser. Basert på en 
enkel energiberegning tilsvarer et slikt vannslipp en redusert kraftproduksjon pr. år på ca. 
14,6 GWh. 

NVE mener at fordelene med et helårlig vannslipp i Bulu oppveier de ulempene dette måtte ha 
for kraftproduksjonen og kostnader forbundet med tekniske innretninger for vannslipp. 
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Figur 2. Typisk strekning i Bulu. (Foto: Fiskeraksjonen.) 

 
 

 
Figur 3. Verdifull bekkekløft i Bulu. (Kilde: Naturbase.) 
 

     
Folla 

Folla ligger i Surnadal kommune og er sterkt påvirket av reguleringen av Follsjø og Gråsjø. Elven 
har utløp i Surna ca. 5 km oppstrøms Trollheim kraftverk. Før regulering var naturlig middelvann-
føring i Folla ved samløp med Surna 21,6 m3/s. Etter oppdemmingen av Follsjø er middelvann-
føringen redusert til 0,8 m3/s. Q95 sommer og vinter er henholdsvis 5,6 og 0,9 m3/s ved inntak 
Follsjø og 0,2 m3/s og 0,08 m3/s for det uregulerte restfeltet. I perioder med overløp fra Follsjø 
kan vannføringen variere sterkt innenfor korte tidsrom. Ytterligere hydrologiske data for Folla er 
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gitt i Som tidligere nevnt la vi opp til å se revisjonssaken for Surna i sammenheng med søknaden 
om et aggregat II i Trollheim kraftverk. Søknaden ble imidlertid trukket av Statkraft ved brev av 
26.10.2016, og dette prosjektet har derfor ikke lenger relevans for mulige, avbøtende tiltak. 
Søknaden med fagutredninger inngår imidlertid i det totale kunnskapsgrunnlaget for revisjonen.  

Vi mener at det i dette tilfelle ikke er nødvendig med detaljert informasjon om vanndekket areal 
i sidebekkene ved ulike vannføringer. Hovedfokuset i revisjonssaken er minstevannføringen i 
Surna. Eventuelle minstevannføringer i sidebekkene vil derfor primært bli satt ut fra et mål om å 
sikre en viss vannføring i hovedelven, men vil også ha en positiv virkning for miljøet i bekkene, 
blant annet for oppvekstforholdene for villfisk og utsatt fisk. Det foreligger data for sammenhengen 
mellom vanndekket areal og vannføring for Surna på den viktige strekningen oppstrøms kraft-
verksutløpet (Harby mfl. 2007) og for strekningen nedenfor kraftverket (Halleraker mfl. 2005).  

NVE mener at revisjonsdokumentet, søknaden om et aggregat II, innspill fra høringen og 
resultater fra tidligere undersøkelser/utredninger i vassdraget og tilleggskommentarer fra 
Statkraft, samlet gir de opplysninger som er nødvendig for å behandle revisjonssaken, jamfør 
kapittelet om naturmangfoldloven for ytterligere vurderinger.  

 
Tabell 2. 

 
Lakseførende strekning i Folla er ca. 1,6 km. Det er usikkert hvor egnet Folla er som 

oppvekstområde, men trolig benyttes nedre del av elva som oppvekstområde for eldre laks- og 
ørretunger. Egnede gyteområder er nesten fraværende (Sæther & Øien 2009).  
 

 
Figur 4. Typisk substrat i Folla. (Foto: NVE 1997.)  
 

Flere har krevd en minstevannføring i Folla. Kravene varierer fra 0,8 m3/s om vinteren til 
5 m3/s i sommerhalvåret. Fiskeraksjonen har krevd 5 m3/s hele året. Størrelsen på minstevann-
føringskravene tilsvarer omtrent Q95.  

Statkraft har ikke foreslått slipp av minstevann i Folla og mener nytten av et slipp opp mot 
5 m3/s fra Folla ikke kan forsvares sett opp mot det produksjonstapet et slikt slipp vil medføre.  

NVE har gjort en enkel energiberegning for slipp av vann fra dam Follsjø. Et vannslipp på 
5 m3/s i sommerhalvåret og 0,9 m3/s i vinterhalvåret vil føre til at produksjonen reduseres med ca. 
77 GWh. Slipp av 5 m3/s hele året vil innebære en reduksjon i produksjonen på 148 GWh. En 
helårlig vannføring på 0,9 m3/s vil medføre en reduksjon på ca. 30 GWh. 
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En minstevannføring i Folla, som vil innebære slipp fra Follsjø dam, vil påvirke magasin-
disponeringen. Det må være tilstrekkelig med vann i magasinet for å kunne holde minstevann-
føringskravet selv i tørrår. Dette vil påvirke fleksibiliteten til kraftverket og har effekter som ikke 
kan kvantifiseres gjennom det forventede årlige produksjonstap. Slipp av vann i Folla vil derfor 
påvirke Trollheim kraftverks fleksibilitet i større grad enn slipp av vann i Rinna og Bulu. Redusert 
fleksibilitet til kraftverket vil både påvirke evnen til å optimalisere produksjonen etter pris-
variasjoner, samtidig som det også vil påvirke muligheten for kraftverket til å bidra med system-
driftstjenester. 

NVE anbefaler i denne omgang at det ikke pålegges slipp av en helårlig minstevannføring i 
Folla. Vi mener at fordelene ved en konstant minstevannføring av en slik størrelse som er foreslått 
av høringspartene er begrenset vurdert opp mot energitapet og den reduserte fleksibiliteten for 
kraftverksdriften. Vi legger vekt på at anadrom strekning i Folla er begrenset og at strekningen 
synes å være mindre egnet for gyting og trolig også for oppvekst. En minstevannføring i Folla vil 
bare bidra på halvparten av den viktige gyte- og oppvekststrekningen i Surna mellom kraftverket 
og samløp med Rinna.  

Vi mener imidlertid at det kan være behov for slipp av vann fra dammen i Follsjø i de aller 
tørreste periodene sommerstid, hvor naturlig tilsig er lavere enn krav om minstevannføring fra 
Rinna og Bulu. I slike situasjoner vil det bare være fra Follsjø det er vann tilgjengelig for ekstra 
slipp. Slike ekstremsituasjoner vil oppstå relativt sjelden og et slipp vil være av begrenset størrelse 
og varighet. Virkningen for magasinfleksibilitet og produksjon forventes derfor å bli liten. Vi finner 
det naturlig at behovet for et slikt slipp vurderes nærmere i forbindelse med en ev. gjennomgang 
av reglementet etter 10 år.  
 
NVEs oppsummerende vurdering av minstevannføring ovenfor utløp av Trollheim kraftverk 
og i sidebekker 
NVE vektlegger muligheten for å bedre produksjonsforholdene og oppvekstvilkårene for anadrom 
fisk i hovedelven og noen viktige sidebekker. I likhet med høringspartene mener vi det er viktig å 
bedre vannføringsforholdene på strekningen ovenfor Trollheim kraftverk. Vi viser til våre tidligere 
vurderinger knyttet til minstevannføring i det enkelte sidevassdrag og anbefaler at Statkraft 
pålegges en helårlig minstevannføring i Rinna og Bulu.  

Vårt forslag til minstevannføring og tilsiget fra uregulert restfelt vil innebære at minimums-
vannføringen på denne viktige strekningen for fiskeproduksjon normalt vil være høyere enn 
4,6 m3/s i sommerperioden og 1,6 m3/s i vinterperioden. (Tabell 4). Sammenliknet med dagens 
situasjon vil dette innebære en dobling av vannføringen i tørre perioder. Om vannføringen går 
under dette skyldes det at det samlede naturlige tilsiget ikke er tilstrekkelig til å opprettholde 
minstevannføringene. Vannføringen oppstrøms Follas utløp i Surna vil i slike tilfeller tilsvare den 
naturlige vannføringen før utbyggingen av vassdraget. Nedstrøms Follas utløp i Surna vil mulig-
heten for å pålegge kortere slipp fra Follsjø i tørre perioder sommerstid hindre at lavvannføringer 
går under 4,6 m3/s. 
 
Tabell 4. Oversikt over samlet vannføring i lavvannsperioder sommer og vinter i Surna 

oppstrøms Trollheim kraftverk med NVEs forslag til minstevannføring + uregulert tilsig.  

Lokalitet Vannføring m3/s 
(1.5–31.10) 

Vannføring m3/s 
(1.11–30.4) 

Slippsted Målepunkt 

Sunna (ureg.restf) 1,2 0,6   
Rinna (mvf) 1,4 0,2 Rinna dam Rinna dam 

Rinna (ureg.restf) 0,7 0,4   
Bulu (mvf) 0,9 0,2 Inntak i takrenna i 

Bulu 
Inntak i takrenna i 

Bulu 
Bulu (ureg.restf) 0,2 0,1   
Folla (ureg.restf) 0,2 0,1   
Samlet 4,6 1,6   
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Vårt forslag til minstevannføring er i tråd med anbefalingene fra Sintef (Harby mfl. 2007 og 
2013), der vannføringer mellom 4 og 7 m3/s i øvre Surna om sommeren er vurdert å gi optimale 
vannføringsforhold for ungfisk av laks og ørret. (Figur 5). Generelt ble det konkludert med at økt 
vannføring vil øke vanndekket areal og totalt areal med god kvalitet. Dette vil ha en positiv effekt 
på ungfiskbestanden og kan, kombinert med habitatforbedrende tiltak, gi en betydelig gevinst i 
ungfiskproduksjonen. 

 

 
Figur 5. Sammenheng mellom vanndekket areal og vannføring i øvre del av Surna. 

(Harby mfl. 2007.) 
 

NVE anbefaler at minstevannføringen fra de ulike slippstedene gjøres permanente. De 
anbefalte minstevannføringene vil derfor gi økt vannføring og vanndekket areal i sidebekkene og 
Surna hele året. Minstevannføringen er særlig viktig i tørre perioder av året hvor vannføring i dag 
kan bli veldig lav og utgjøre en flaskehals for fiskeproduksjon og oppvandring av voksen fisk. 
Uregulert resttilsig i tillegg til en kontinuerlig minstevannføring vil sikre viktig variasjon i 
vannføringen.  

Vi er klar over at et kontinuerlig slipp fra inntakene i Rinna og Bulu vil innebære at det i perioder 
vil slippes vann hvor naturlig tilsig til Surna er stort og virkningene av ekstra vann er begrenset. 
Vi mener imidlertid at det kan rettferdiggjøres i denne saken da en minstevannføring også vil ha 
en betydelig effekt på lange strekninger i bekker som er viktig for fiskebestandene i Surna. 
Erfaringsmessig er det også enklere å etterleve minstevannføringskrav som er faste og som måles 
der de slippes. Erfaringer fra adaptivt slipp i blant annet Årdalsvassdraget, der målepunktet for 
minstevannføringen ligger langt unna slippstedet, har vist at regulanten av fare for å bryte 
reglementet ofte må slippe betydelig mer vann enn det som teoretisk er nødvendig. Det har blant 
annet vist seg utfordrende å ha nøyaktige estimater/målinger av uregulert tilsig.  

NVEs anbefaling av minstevannføring forventes ut fra enkle beregninger å redusere den årlige 
kraftproduksjonen i Trollheim med rundt 35–36 GWh. Dette tilsvarer omtrent 5 % av gjennom-
snittlig årsproduksjon i Trollheim kraftverk.  

De simulerte verdiene for redusert produksjon ved andre kombinasjoner av minstevann-
føringer er gitt i Tabell 5. Det fremgår av simuleringsresultatene at det er særlig krav til minste-
vannføring i Folla som vil medføre betydelig produksjonstap. De simulerte verdiene for redusert 
produksjon er gjennomgående lavere enn de enklere energiberegningene. Dette skyldes summen 
av flere effekter på produksjonssystemet, blant annet medfører redusert overføring av vann fra 
Rinna/Bulu som følge av minstevannføring til at Follsjømagasinet har noe større evne til å fange 
opp flom og dermed redusere flomoverløp.  
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Virkningene av blant annet minstevannføring for reguleringsevne, fleksibilitet osv. er diskutert 
i et eget kapittel. 

 
Tabell 5.  Ulike kombinasjoner av minstevannføring og tilhørende reduksjon i produksjon. 

Skråstreken betyr slipp sommer/vinter. I parentes: (Verdien av redusert produksjon 
i form av MNOK, eksemplifisert med en kraftpris på 30 øre/kWh).  

Midlere produksjonstap (GWh/år) 
simulert 1981-2010 

Folla 
0/0 m3/s 2,8/0,45 m3/s 5,6/0,90 m3/s 

R
in

na
 0/0 m3/s 0 -37 -77 

1,4/0,2 m3/s -17 (5,1) -56 -97 
2,8/0,4 m3/s -33 (9,9) -73 -115 
4,2/0,6 m3/s -48 (14,4) -89 -131 (39,3) 

 
Når det gjelder forholdene for fiske mener vi at de eksisterende vannføringsforholdene ellers, 

med betydelige variasjoner i takt med nedbør, i tilstrekkelig grad ivaretar interessene for fiske og 
at fiskeinteressene må tilpasse seg de rådende forhold. Strekningen oppstrøms kraftverket var før 
reguleringen regnet som et godt fiskeområde, og ulemper og bortfall av inntekter på grunn av 
dårligere fiske etter utbyggingen er kompensert for gjennom erstatningsskjønn. Den årlige 
kompensasjonen til grunneiere var per 2012 på 2,4 millioner kr (Statkraft notat 12/2015, vedlagt 
søknaden om aggregat II). 

Et betydelig vannslipp i fiskesesongen på strekningen ovenfor kraftverket for å bedre 
forholdene for fiske ligger etter NVEs syn ikke innenfor det som er aktuelt ved revisjon. 

 
Minstevannføring nedenfor kraftverket 

I konsesjonsvilkårene er det i dag ingen krav om minstevannføring, verken ovenfor eller nedenfor 
kraftverket. Minstevannføringen nedenfor kraftverket er en skjønnsforutsetning som ble satt i 
forbindelse med erstatning til grunneiere for tapt fiske. Skjønnsforutsetningen inneholder blant 
annet følgende formuleringer: 

 
«Regulanten plikter å holde en samlet vassføring ved Harang på minst 15 m3/s basert på måling 
av vassføring ved Harang. Dersom det ved driftsfeil eller fare for driftsfeil ved kraftverket ikke er 
mulig å holde den forutsatte vassføring, kan minstevassføring i perioden 15. oktober til 15. mai gå 
ned i 5 m3/s. Det forutsettes at vannføringen igjen økes til minst 15 m3/s så snart kjøringen av 
Trollheim kraftverk kan fortsette.» 

 
Mulighetene for unntak håndheves svært strengt og skjønnet gir bestemmelser om at ev. skade 

på fiskebestandene kan erstattes med krav om økte utsettinger. Dagens minstevannføring på 
15 m3/s er til tider vesentlig større enn naturlig minstevannføring før regulering. Ved Skjermo, 
som ligger nedenfor kraftverket, er den alminnelige lavvannføringen før regulering estimert til 
2,9 m3/s. Q95 verdiene for sommer og vintervannføringen er henholdsvis 10,9 m3/s og 2,6 m3/s.  

Surnadal og Rindal kommuner har krevd en minstevannføring på 20 m3/s fra kraftverket i 
fiskesesongen (1.6–30.8). Kommunen opplyser om at den reelle minstevannføringen i dag er 
nærmere 20 m3/s fordi aggregatet av tekniske årsaker ikke bør kjøres så lavt som 15 m3/s. En slik 
minstevannføring sammen med tilsig fra restfeltet fungerer godt for utøvelse av fiske. Kommunen 
mener at det må være mulig å endre på en minstevannføring selv om denne er fastsatt i privat-
rettslig skjønn. Miljødirektoratet og FM mener at en økt minstevannføring nedenfor Trollheim vil 
kunne gi en betydelig miljøgevinst fordi det vil sikre et større vanndekket areal. Det er ingen av 
høringspartene som har tatt til ordet for å redusere minstevannføringen nedenfor Trollheim. 

Statkraft viser til at kravet på 20 m3/s ikke er miljømessig begrunnet og mener et slikt vilkår vil 
legge en uforholdsmessig stor begrensning i produksjonsfleksibiliteten da de vil måtte holde igjen 
et enda større magasin enn i dag for å kunne overholde kravet.  



2022–2023 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 137 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 Nr. 5 

 

 

NVE mener på generelt grunnlag at et pålegg fra skjønnsretten ikke kan binde konsesjons-
myndighetene i fremtidige vassdragssaker, enten dette er revisjonssaker, konsesjonssaker eller 
andre saker. I dette tilfelle inngår pålegget om minstevannføring som en del av erstatningen for 
den skade/ulempe som vassdragstiltaket medfører. Et slikt pålegg er derfor etter vårt syn primært 
et privatrettslig forhold mellom konsesjonær og de grunneiere/interesser som nyter godt av 
minstevannføringen. NVE/OED må kunne behandle saker om tiltak i vassdraget som kan 
innebære endringer på eksisterende minstevannføring.  

Statkraft har trukket planene om et aggregat II og forholdene nedenfor kraftverket vil derfor 
ikke endres vesentlig fra dagens situasjon. Dette innebærer at faktisk minstevannføring i dag 
ligger opp mot 20 m3/s. Statkraft har imidlertid planer om å skifte løpehjulet i løpet av et par år og 
dette kan medføre at kraftverket kan driftes med vannføringer ned mot 15 m3/s. Med vårt forslag 
til minstevannføring oppstrøms kraftverket sommerstid vil minstevannføringen nedenfor 
kraftverket også ligge opp mot 20 m3/s når kraftverket går, selv om kraftverket trolig kan driftes 
ned mot 15 m3/s med nytt løpehjul. I forbindelse med et fremtidig skifte av løpehjul vil det være 
naturlig å vurdere ev. nye virkninger for vannføringsregimet nedenfor. 

NVE anbefaler at minstevannføringen nedenfor Trollheim kraftverk forblir uendret i denne 
omgang. Etter vår oppfatning er det andre forhold som er viktigere på strekningen nedenfor 
kraftverket, blant annet utfordringer knyttet til hyppige vannstandsendringer, tidspunkt for 
teknisk revisjon og vannføring under smoltutvandring. Disse forhold er vurdert senere i 
dokumentet. 

Vi anbefaler videre at dagens skjønnspålagte minstevannføringsbestemmelser nedenfor 
kraftverket inntas i de oppdaterte konsesjonsvilkårene for Folla-Vindøla reguleringen. Vi anbefaler 
at det i reglementet åpnes for at Statkraft under visse forutsetninger kan fravike minstevann-
føringskravet i forbindelse med en teknisk revisjon og gå ned til 10 m3/s, jf. eget kap. om tidspunkt 
for teknisk revisjon.  

 
Vindøla 

Vindøla ligger i Surnadal kommune og har utløp i Surna ved Røv. Øvre del av nedbørfeltet 
(bekkene/elvene Breidskardbekken, Skrøåbekken, Vassdalsbekken og Fagerlidalsbekken) er 
overført Gråsjø. Før regulering var naturlig middelvannføring i Vindøla før samløp med Surna 
rundt 9,2 m3/s. Etter overføringen er middelvannføringen redusert til ca. 5,5 m3/s. (Målte data fra 
den nedlagte målestasjonen 112.6 Sjursberget.)  

Vindøla er lakseførende på en 1,3 km lang strekning fra samløpet med Surna. Ifølge boniterings-
rapporten for Vindølavassdraget med sidebekker er det totalt 5,9 km som er egnet som oppvekst-
områder for ungfisk. Anadrom strekning fungerer i dag som et viktig oppvekstområde for sjøørret- 
og lakseunger. De øvre deler av Vindøla, fra utløpet av Harangsdalsbekken og hele dalen oppover 
inkludert sidebekkene er godt egnet for utsetting av lakseyngel og som oppvekstområde for 
lakseyngel (Eklo 1994). 

Det var planer om et kraftverk i Vindøla, beliggende i dagen omtrent 300 meter oppstrøms 
dagens vandringshinder i vassdraget, men prosjektet ble trukket 3.3.2017. 

Kommunene har krevd en helårlig minstevannføring i Vindøla tilsvarende Q95 sommer og 
vinter, som tilsvarer hhv. 1,6 og 0,3 m3/s. Fiskeraksjonen har ikke krevd minstevannføring i 
Vindøla. 

Statkraft mener at det er behov for en grundigere vurdering av kost/nytte for de generelle 
kravene om minstevannføring i alle sidebekkene.  

NVE anbefaler at det ikke pålegges slipp av minstevannføring i Vindøla. Et slipp som tilsvarer 
kommunenes krav vil innebære en redusert produksjon pr. år i størrelsesorden 23–25 GWh. Vi 
legger vekt på at Vindøla har et betydelig restfelt som sikrer en relativ brukbar vannføring i 
vassdraget, også i tørre perioder. Planene om et kraftverk tilsier også at restfeltet gir en god del 
vann. Behovet for og ev. virkninger av noe mer vann i Surna nedenfor Vindølas samløp med Surna 
vurderes som begrenset. Vi viser til at standardvilkårene gir muligheter for å iverksette biotop-
justerende tiltak. 
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Vårflom/Spyleflom 

Vår og høst har vært og er dominerende flomsesonger i Surnavassdraget, men med dagens 
regulering er de største registrerte flommene spredt noe mer utover året. Vårflommen er 
årssikker, men dempes betydelig i magasinene Follsjø og Gråsjø. En sammenlikning av estimert 
naturlig tilsig med observert tilsig over året i Surna nedenfor kraftverket viser tydelig magasinenes 
dempingseffekt (Figur 6). 

 

 

 
Figur 6. Øverst: Estimert tilsigsvariasjon for Trollheim kraftverk (1975–2013) og nederst: 

Vannføringsvariasjoner i Surna ved Skjermo (1988–2013).  
(Kilde: Statkraft – Hydrologirapport for Aggregat II. 2016.) 
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Ifølge Statkraft ville flommen 25.–26. nov. 2016, som medførte en vannføring på over 400 m3/s 
nedenfor Trollheim kraftverk, ha blitt opp mot 700 m3/s uten reguleringsmulighetene. Til 
sammenlikning er 50 og 100-årsflommene i Surna ved Skjermo beregnet til henholdsvis 454 og 
501 m3/s. Flere flomberegninger er vist i Figur 7. 
 

 
Figur 7. Flomberegninger fra flomsonekartlegging av Surna i 2004 (NVE 2004). 
 

De største tilløpene til Surna er sideelvene Rinna, Bulu, Folla og Vindøla. Kapasiteten til 
inntakene og manøvreringen av Follsjø avgjør om man vil få overløp fra Rinna, Bulu og Follsjø, og 
dermed flomtap ned i Folla, Rinna og/eller Bulu. Det er spesielt kravet til minstevannføring i Surna, 
målt ved Skjermo nedenfor kraftverksutløpet, som styrer disponeringen av magasinvannstanden i 
Follsjø over året. Magasinfyllingen i Follsjø må være høy om høsten for at Statkraft skal kunne 
være sikker på å ha nok vann til å overholde minstevannføringskravet gjennom lavvannsperiodene 
om vinteren. Flomtap skjer oftest i forbindelse med høstflommer, men er ikke en årlig hendelse 
(Figur 8). Ved overløp i Follsjø har praksis vært å stenge inntaket i Rinna. Flomtap fra inntaket i 
Bulu er ikke påvirket av vannstanden i Follsjø, kun kapasiteten på inntaket.  

Naturlige flommer i Surna før reguleringen var ofte sterkt materialførende. Store mengder av 
grovere materiale forflyttet seg i vassdragets løp og ble avleiret i den nederste delen av vassdraget. 
Omfattende forbygningsarbeider er gjennomført for å redusere flomskader.  

Flere høringsparter har påpekt behovet for en årlig vårflom/spyleflom. De argumenterer med 
at stor vannføring på våren er viktig av hensyn til smoltutvandring og for utspyling av sedimenter. 
De antyder et samlet behov for vannføring i Surna over 120 m3/s for å få vasket ut sedimenter i 
Surna for å gjenskape hulrom i bunnsubstratet. Kommunen har krevd en slik vannføring i hele mai 
også av hensynet til smoltutvandringen. Fiskeraksjonen mener det må sikres årlige spyleflommer 
på 100 m3/s i tørre år og 150 m3/s i våte år. For å sikre en slik vannføring om våren hvert år må 
Statkraft slippe en varierende mengde vann fra diverse bekkeinntak, Follsjø og gjennom kraft-
verket. Den uregulerte delen av Surna bidrar med opp mot 55 m3/s i flomperioder om våren selv i 
tørre år.  
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Figur 8. Restvannføring oppstrøms Trollheim sett sammen med overløp og tapping fra Follsjø. 

(Kilde: Statkraft 2016.) 
 
 
Vårflom og smoltutvandring 

Statkraft viser til at det for Surna synes å være en viss usikkerhet knyttet til sammenhengen 
mellom vannføring i smoltutvandringsperioden og antall smolt som returnerer. Det ble ikke funnet 
noen statistisk signifikant sammenheng mellom vannføring i perioden for smoltutvandring og 
overlevelsen til vill smolt (NINA rapport 1125). Denne usikkerheten mener de det må tas høyde 
for ved vurdering av en vårflom.  

Det er vist at størrelsen på vannføringen under utvandring er viktig for overlevelsen til utsatt 
smolt i en rekke regulerte vassdrag, deriblant Surna (Hvidsten & Hansen 1988, Hvidsten mfl. 
2004). Tidligere undersøkelser fra Surna har vist at gjenfangsten av utsatt smolt økte fra 1,5 % til 
2,5 % når vannføringen innenfor en sjudagers periode etter utsetting økte fra 40 til 100 m³/s 
(Hvidsten & Hansen 1988). Andre studier tyder på at økt vannføring i regulerte vassdrag også er 
viktig for overlevelsen til vill laks (Forseth mfl. 2003, Jensen mfl. 2011). I Suldalslågen så høy 
vannføring under utvandring ut til å gi større fangster av smålaks året etter (Forseth mfl. 2003). 
De to smolt-årgangene i Suldalslågen som resulterte i de høyeste fangstene av smålaks, hadde 
begge vannføringer i elva på over 100 m3/s i perioden da hovedtyngden av smolten vandret ut. For 
Suldalslågen forklarte den beste modellen for sammenhengen mellom vannføring under 
smoltutvandring og fangst av smålaks 38 % av variasjonen i korrigerte fangsttall. Modellen forutsier 
at en smoltutvandring på vannføringer over 100 m3/s vil gi om lag tre ganger så store fangster av 
smålaks som en utvandring ved ca. 40 m3/s.  

Det kan være mange årsaker til økt overlevelse ved stor vannføring under smoltutvandringen. 
Ferskvannslaget i fjorden blir tykkere og det kan redusere predasjon fra fisk i elvemunningen. Økt 
turbiditet som følge av flom vil medføre at predatorer ser smolten dårligere. Høy vannføring 
bringer smolten hurtigere ut fjorden og i sikkerhet for predatorer. I håndbok for miljødesign 
(Forseth & Harby 2013) legges det generelt til grunn at høy og variabel vannføring i smolt-
utvandringsperioden gir rask og synkron utvandring i løpet av relativt få dager, og at dette gir 
bedre overlevelse enn lav og stabil vannføring med jevn utvandring i hele perioden.  

Hovedutvandringsperioden for smolten i Surna er i mai – start juni. Tidspunktet for når 50 % av 
fisken vandret ut i årene 2011–2013 målt ved Tellesbø nedenfor kraftverksutløpet varierte mellom 
24. mai og 4. juni (Ugedal mfl. 2014). Det er altså begrenset variasjon i utvandringstidspunktet 
mellom år. Dette støttes av data på smoltutvandringstidpunkt fra fire andre norske vassdrag (Imsa, 
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Orkla, Saldaltdalselv, Halselv, Alta). I disse vassdragene var det en variasjon mellom år når 50 % av 
smolten forlot de enkelte vassdrag på ca. tre uker.  

NVE registrerer at det i rapport 1125 ikke er avdekket noen signifikant sammenheng mellom 
vannføring ved smoltutvandring og overlevelse hos vill smolt i Surna. I den samme rapporten som 
Stakraft viser til konkluderes det imidlertid også med at de foreliggende data er lite egnet til å si 
noe om betydningen av vannføring ved smoltutvandring for overlevelsen til vill smolt og at man 
ikke kan utelukke at høy vannføring under utvandring har en positiv effekt på smoltoverlevelsen 
(vår understrekning). 

Det er liten tvil om at det er mange andre faktorer enn vannføring under utvandring som også 
påvirker smoltoverlevelsen, ikke minst forholdene i havet. Vi mener imidlertid at foreliggende, 
generell kunnskap tilsier at høy vannføring under smoltutvandringen er gunstig, og legger derfor 
dette til grunn for vår videre vurdering.  

NVE mener at det er viktig at vannføringsregimet innehar en stor grad av dynamikk. Dette er 
av betydning både for økologiske og fysiske prosesser i vassdragene. Surna har etter NVEs syn 
allerede i dag et relativt dynamisk vannføringsregime på grunn av et forholdsvis stort og uregulert 
restfelt. Det uregulerte restfeltet bidrar også normalt med betydelige vannmengder i smolt-
utvandringsperioden. Middelvannvannføringen i mai nedenfor kraftverket ligger på nærmere 
75 m3/s, der restfeltet i utvandringsperioden mai /juni som tidligere nevnt gir opptil 55 m3/s selv 
i tørre år. Sammen med drift av kraftverket bidrar det normalt til en relativt stor vannføring om 
våren (Figur 9). Vi ser av figuren at vannføringen i smoltperioden i mange år inneholder minst en 
flom over 100 m3/s. 

Slipp av vann fra Rinna, Bulu og Folla utover minstevannføringen vil være et mulig tiltak dersom 
det er liten vannføring i smoltutvandringsperioden og manglende flomepisoder. I Surna er det 
anbefalt å optimalisere vannføringen i perioden 10. mai til 10. juni (Ugedal mfl. 2014). En 
optimalisering vil ifølge anbefalinger i tidligere NINA rapport (Johnsen & Hvidtsten 1995) 
innebære at det slippes vann fra øverst i vassdraget de årene vannføringen er liten. For en 
optimalisering av overlevelse hos smolt trengs koordinerte vannslipp fra Rinna og Folla. NINA 
anbefaler 100 m3/s nedenfor Trollheim og en minimumvannføring nedenfor Folla på 50 m3/s. Det 
anbefales i alt tre slike smoltflommer hver med varighet 3 døgn (to i mai og en i slutten av første 
uke i juni). 

 NVE har vurdert et mulig vilkår om å slippe ekstra vann i løpet av første uke i juni dersom 
vannføringen i mai allerede ikke har vært over 100 m3/s i tre sammenhengende døgn målt ved 
Skjermo. Et slikt vilkår vil sikre minst en stor vårflom hvert år. Vilkåret tar utgangspunkt i 
anbefalingene fra NINA når det gjelder størrelse og varighet.  

NVE har simulert hva et slikt vilkår vil bety for kraftproduksjon og forsyningssikkerhet. Det er 
lagt til grunn samlet minstevannføringsslipp i Folla og Rinna på 2,8/0,45 som er i størrelsesorden 
omtrent det vi har anbefalt. Det er også gjort noen forenklinger for å kunne modellere virkningene 
av et slikt krav: 

 
- Modellen kan ikke ta hensyn til betingede restriksjoner ("dersom") derfor er dette lagt inn 

som at dette kriteriet må oppfylles hvert år. 
- Modellen har kun ukesoppløsning, dermed kan ikke et krav på 3 dager legges inn. Det ble 

lagt inn at vannføringen skal være minst 100 m3/s i hele uken. 
 
Forenklingene vil bety at kravet blir modellert noe strengere enn det som er tilfelle, men 

resultatene tyder på at disse forenklingene likevel gir et rimelig bilde. Simuleringsresultatene viser 
at det blir et relativt lite produksjonstap (GWh/år), men at fleksibiliteten blir betydelig redusert. 
Betingelsen om at slippet kun må gjøres dersom det ikke har vært stor vannføring i mai har lite å 
si sammenliknet med et årlig slipp. Dette skyldes at man uansett må planlegge for å sikre 
tilstrekkelig vann igjen i magasinene for en tørr vår og sen snøsmelting allerede om høsten og 
vinteren. For å oppfylle kravet om en vårflom over 100 m3/s, må Trollheim slippe vann fra dammen 
i Folla i 2 av 3 år. Det gir et direkte produksjonstap. Slukeevnen til kraftverket (38 m3/s) sammen 
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med eksisterende vannføring i Surna er ikke tilstrekkelig til å oppfylle kravet. Magasin-
disponeringen og fleksibiliteten til kraftverket påvirkes betydelig mer av dette kravet enn at 
tilsvarende vannmengder slippes i "vanlige" minstevannslipp. 

 

 
Figur 9.  Vannføring (døgnmiddel i m3/s) målt ved Skjermo i Surna fra 1. mai til 6. juni i årene 

2008–2013. Tidspunkt for smoltutsetting er angitt med heltrukken linje. (Figur hentet 
fra Ugedal mfl. 2015.) 

 
Kort oppsummert vil krav om en slik konstruert vårflom tre dager hver juni være uheldig for 

Trollheim kraftverks bidrag til energisikkerheten i Midt-Norge. Sikring av vårflommen har 
sterkest negativ innflytelse for kraftproduksjonen i Trollheimreguleringen akkurat i de årene hvor 
det er lite vann og sen snøsmelting. I disse årene vil det være en ulempe om dette vannvolumet 
spares og slippes i juni, framfor å kunne disponeres i vinterhalvåret. Det er i disse årene det vil 
være størst behov for kraftproduksjon og reguleringsevne fra Trollheim kraftverk.  

NVE konstaterer at vannføring i smoltutvandringsperioden varierer mellom år, men at det 
normalt forekommer minst én litt større flom/vannføring i den viktige perioden hvor smolten 
forlater elva. Vi mener at det i dagens situasjon for Surna, der det normalt er relativt godt med vann 
i utvandringsperioden, vil være mer fornuftig å prioritere vann til minstevannføring på strekningen 
ovenfor kraftverket. Vi viser til våre vurderinger knyttet til endring av teknisk revisjonstidspunkt 
for Trollheim kraftverk, der vårt forslag til å endre tidspunkt vil føre til en større vannføring 
nedstrøms kraftverket i smoltutvandringsperioden. Vi mener at vannføringen under smolt-
utvandringsperioden normalt ikke er så lav at det fordrer vilkår om en egen utvandringsflom. Vi 
legger vekt på at krav om en årlig smoltflom vil innebære en betydelig påvirkning på magasin-
disponeringen og kraftverkets fleksibilitet. 
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Flom og utspyling av sedimenter 

Redusert flom og lavere vannføring kan generelt føre til at finpartikulært materiale i form av sand 
og grus sedimenteres. Oppvekstområdene til bunndyr og fisk fylles av disse partiklene og de 
viktige hulrommene i substratet blir redusert (Heggenes mfl. 1999).  

Kunstig spyleflom er et mye benyttet tiltak for å fjerne sedimenter og begroing. I rapporten 
Miljøbasert vannføring 10/2012 er følgende anbefalt for spyleflom og sedimentfjerning:  

 
«Spyleflommer bør vare minst et par dager og slippes minst to ganger i året (vår og høst) med en 
høy "flomvannføring" for å oppnå en god effekt. Slike tiltak er mest relevante for gyteområder til 
laksefisk. Det kan være en god økologisk målsetting å kunne opprettholde gyteområder fri for 
slam(…)» 

 
Spyleflom har vært forsøkt i Suldalslågen over tid og erfaringene derfra er blandet. Det skal 

store og raske vannstandsendringer til før det gir en merkbar effekt. Selv etter mange år med 
spyleflommer på 200 m3/s både vår og høst er mosedekkingen fortsatt høy. Det skjer imidlertid 
en gradvis reduksjon og særlig spyleflommene om høsten synes å bidra til å redusere mengden av 
moser i elva (Edvardsen 2016).  

Fysiske endringer av habitat kan være en annen metode for å redusere negative virkninger av 
redusert vannføring, f.eks. mekanisk fjerning av uønsket vegetasjon ved fravær av store spyle-
flommer (Figur 10). Fra miljøbasert vannføring 10/2012 siteres følgende om spyleflom og harving: 
 

«Langtidseffekten og suksess av et slikt tiltak er imidlertid i de fleste tilfeller kortvarig (Hilderbrand 
mfl. 2005). Det er vist at utspylingen vil øke ved mekanisk å grave i elvebunnen der det er mose, 
sand og grus. Dette har gitt mindre mose, mer hulrom i substratet og økt tetthet, spesielt av eldre 
laksunger (Heggenes og Saltveit 2002). Det er imidlertid vist at slike områder får en rask 
reetablering av mose, spesielt i områder som hele tiden er dekket med vann. Tiltak av denne type 
hadde derfor begrenset varighet (Johansen 1997). I mange tilfeller vil dette kanskje være det eneste 
mulige gjennomførbare tiltaket, enten fordi det finnes restriksjoner for bruk av vann eller fordi 
tilbakeføring gjennom naturlige prosesser er for langsom (Renöfält mfl. 2009).»  

 
Statkraft viser til at det er årlige flommer i Surna og at frekvensen og størrelsen på disse tilsier 

at en spyleflom av den størrelsen som er krevd sannsynligvis ikke vil ha noen effekt i vassdraget. 
I tillegg vil ytterligere krav om å avsette vann til en årlig spyleflom redusere handlingsrommet i et 
allerede krevende reguleringsregime i Follsjø.  

I Surna er det under dagens reguleringsregime normalt opptil flere større flommer årlig, og 
flommer som ofte langt overgår de 120 m3/s som er foreslått som årlig spyleflom. Eksempelvis var 
det i årene 2012 til 2016 flere flommer over 100 m3/s årlig fra restfeltet, der de største har vært fra 
150 til over 400 m3/s, jf. Figur 8. NVE støtter derfor Statkraft i at de foreslåtte spyleflommene 
sannsynligvis ikke vil ha noen stor effekt sammenliknet med de flommene som allerede 
forekommer med ujevne mellomrom. Vi mener derfor at det i dette tilfelle ikke er aktuelt med 
spyleflom for å "renske" elva. Når vi i tillegg vurderer kostnadene ved slipp av nødvendig 
vannmengder og de restriksjoner det vil medføre for driften av kraftverket, så mener vi at nytten 
av en slik spyleflom ikke står i forhold til kostnadene. 
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Figur 10. Eksempel på fysisk harving av substrat. 

 
Vi anbefaler heller at det gjennomføres en kartlegging av viktige gyte/oppvekstområder der 

sedimentering/begroing er et problem og at det utarbeides en plan for fysiske tiltak i form av for 
eksempel harving, utlegging av stein til skjul osv. for å bedre forholdene på disse stedene.  

Ved restaurering av substrat i Surna vil erfaringer gjort i for eksempel Aurlandselva (Pulg et al. 
2013) kunne være nyttige. I Aurlandselva var substratet begrodd og «armert», men med en 
gravemaskin med en ripper (klo) har man renset og restaurert relativt store arealer av elvebunnen. 
En slik harving/ripping i Surna vil frigjøre store mengder finsedimenter, og tidspunktet for en slik 
restaurering vil derfor måtte vurderes nøye for å hindre skade på fiskebestanden.  

Standardvilkårene gir hjemmel til å kunne pålegge slik undersøkelser/kartlegginger og til å 
følge opp med ev. tiltak. 

 
Vurdering av tidspunkt for teknisk revisjon av kraftverket 

Teknisk revisjon av Trollheim kraftverk har normalt blitt lagt til en periode med høy vannføring 
fra restfeltet for å imøtekomme det skjønnspålagte kravet om en minstevannføring på 15 m3/s 
nedenfor kraftverket. Ukene 18 og 19 i mai har ofte vært benyttet.  

Flere av høringspartene har krevd at tidspunktet for teknisk revisjon av kraftverket endres. Slik 
det er nå stoppes kraftverket i en periode der det er behov for mest mulig vann i elva, jf. tidligere 
diskusjoner om smoltutvandring og flom. Kommunen krever at kraftverket ikke kan stoppes i 
smoltutvandringsperioden 1. mai til 15. juni. 

Redusert vårflom og økt dødelighet hos smolt under utvandring kan som tidligere nevnt være 
en viktig årsak til redusert «effektiv smoltproduksjon» i Surna etter regulering (Johnsen & 
Hvidsten 1995). At kraftverket i mange år har vært stengt på denne tiden av året på grunn av 
teknisk revisjon er en medvirkende årsak til redusert vannføring i utvandringsperioden nedenfor 
Trollheim kraftverk. Av hensyn til smoltutvandring og vannføringsrelatert smoltoverlevelse 
anbefaler Johnsen & Hvidsten 1995 å legge revisjonstidspunktet til en mindre sensitiv periode, 
eksempelvis i forbindelse med nedbørrike perioder om høsten. Oktober anbefales ikke på grunn 
av mulige negative effekter på gytingen som hovedsakelig foregår i denne måneden. Ut fra en 
samlet vurdering mener NINA at lavvannsperioden januar–april vil være den mest gunstige 
perioden for teknisk revisjon i Trollheim kraftverk (Ugedal mfl. 2016).  
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I søknaden om et aggregat II skisserte Statkraft at tidspunktet for teknisk revisjon kunne legges 
til starten av april (uke 14 og 15), under forutsetning om installering av aggregat II. Også flytting 
til høsten kunne da vært aktuelt å vurdere. I sin tilleggsuttalelse av 17.3.2017 presiserer Statkraft 
at det nå, etter at søknad om aggregat II er trukket, kun er våren som er en aktuell tid for teknisk 
revisjon.  

NVE finner det uheldig at kraftverket er ute av drift og vannføringen er redusert med 38,5 m3/s 
i to uker i perioden hvor smolten skal vandre ut i havet. Vi mener derfor at tidspunktet for teknisk 
revisjon må endres. Vi anbefaler at Statkraft selv kan få avgjøre om vår eller høst er mest egnet for 
teknisk revisjon, men krever at den legges utenom hovedutvandringsperioden for smolt som er 
mai – start juni. Kraftverket skal, med mindre det oppstår helt spesielle driftssituasjoner, ikke 
stoppes i hovedutvandringsperioden for smolt. Flytting av revisjonstidspunktet vil kunne gi opp til 
38,5 m3/s høyere vannføring i smoltens utvandringsperiode enn den er i dag, noe som anses som 
positivt for overlevelsen av smolten. Vi mener det må være mulig å finne tidspunkt for revisjon 
utenom mai/start juni, der det i de fleste år er tilstrekkelig vann fra uregulert restfelt til å overholde 
kravet til minstevannføring på 15 m3/s (Figur 11). 
 

 
Figur 11. Simulerte endringer i vannføring i Surna oppstrøms utløp av Trollheim kraftverk for et 

vått, normalt og tørt år. April er ukene 14,15,16, og 17 (Kilde: Aggregat II søknad fra 
Statkraft 2016.) 

 
I de årene hvor det ikke er tilstrekkelig vann i restfeltet til å dekke minstevannføringen 

anbefaler vi at det gis rom for å kunne fravike reglementet i inntil 14 dager i perioden med teknisk 
revisjon og gå ned til 10 m3/s. Dette tilsvarer omtrent Q95-verdien sommerstid ved Skjermo før 
regulering. Ifølge Halleraker mfl. (2006) viser kartlegginger og simuleringer av de fysiske 
forholdene at tørrlagt areal nedenfor kraftstasjonen øker per redusert vannmengde fra 13 m3/s og 
nedover (Figur 12), men elva skifter ikke vesentlig karakter fra 15 m3/s til 5 m3/s. En slik 
reduksjon i vannføring reduserer det vanndekte arealet på strekningen fra kraftverksutløpet til 
sjøen med mindre enn 15 %. Større og dype kulper finnes spredt over hele strekningen selv ved 
lave vannføringer. De konkluderer med at en minstevannføring på 15 m3/s ikke nødvendigvis er 
den mest ideelle vanndisponeringen i Surna til miljøformål. En begrenset periode med en minste-
vannføring ned mot 10 m3/s er etter vårt syn derfor forsvarlig vurdert opp mot ungfiskhabitat. 
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Figur 12. Vanndekket   areal  i  dekar  ved  ulik  vannføring  etter  simuleringer  i  elvemodellen  
(Hec-Ras) fra Øye bru til utløpet av Trollheim kraftverk. Vannføringer angitt for 
Skjermo med stabilt resttilsig fra og med Vindøla. I deler av delområde 5 er modellen 
utilfredsstillende kalibrert. (Fra Halleraker mfl. 2006.) 

 
Effektkjøring 

Begrepet effektkjøring er ikke entydig definert, men i temaheftet «Miljøvirkninger av effektkjøring: 
kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri» (Bakken mfl. 2016) legges følgende forståelse av 
begrepet til grunn: 
 

«Effektkjøring kan beskrives gjennom følgende karakteristika:  
 

 Innebærer raskere endringer enn hva naturlige hydrologiske prosesser skaper  
 Medfører hyppigere endringer enn hva som forekommer i naturlige (uregulerte) 

vassdrag  
 Man kan observere et element av periodisitet i endringene i vannføring/vannstand  
 Vannføringen ved maksimal drift er lavere enn for eksempel naturlig års-flom  

 
Drivere for effektkjøringer er:  
 

 Balansering av nettet/energisystemet  
 Salg av kraft ved høy/gunstig pris» 

 
Flere høringsparter krever at effektkjøring i Surna på døgnbasis må forbys og at den maksimale 

senkningshastigheten settes til 5 cm/t. De viser til at undersøkelser har avdekket tydelige 
forskjeller i bunndyrtettheter ovenfor og nedenfor kraftverksutløpet, en forskjell som er forklart 
med de stadige vannstandsendringene nedenfor kraftverket. Kommunen hevder at behovet for 
effektkjøring i Trollheim vil opphøre dersom Statnetts planer om spenningsoppgradering av linjen 
mellom Klæbu og Viklandet blir realisert. 

Utfordringer knyttet til effektkjøring er også vurdert av NINA (Ugedal mfl. 2016) i forbindelse 
med søknaden om et aggregat II. Fra den fiskefaglige rapporten gjengir vi beskrivelsen av dagens 
situasjon nedenfor Trollheim kraftverk: 
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«Viktige fysiske faktorer som bestemmer virkningen av effektkjøring er 1) hastigheten på ned-
tappingen, 2) amplituden for vannføringssvingningene (vannføringsratio) og endringene i 
vanndekt areal, 3) frekvensen av effektkjøring og 4) tidspunkt på året og døgnet for 
effektkjøring (Bakken mfl. 2016). 

I Trollheim kraftverk er det selvpålagte restriksjoner for nedtappingshastighet som tilsier 
at senkningshastighetene (ved Skjermo) skal være lavere enn 10 cm pr. time (se vedlegg 1). 
Så lave senkningshastigheter vil redusere stranding betydelig, men ikke eliminere den (Saltveit 
mfl. 2001, Halleraker mfl. 2003). I tillegg er det en strengere restriksjon fra 15. mai til 15. juni 
(6 timer fra 50 til 15 m3/s) og på dagtid (når det er lyst) om vinteren (8 timer fra 50 til 15 m3/s) 
som gir senkningshastigheter ned mot og under 5 cm pr. time. Den ekstra sommer-
restriksjonen skal særlig beskytte yngel som kommer opp av grusen, mens vinterrestriksjonen 
i dagslys er innført fordi effektkjøring på dagtid om vinteren er vist å gi høyest stranding 
(Saltveit mfl. 2001, Halleraker mfl. 2003). Dette er restriksjoner som bidrar vesentlig til at 
direkte strandingsdødelighet hos fisk sannsynligvis forekommer relativt sjeldent og i et lite 
omfang. Det må imidlertid bemerkes at stranding ikke er eliminert ved senkningshastigheter 
mellom 5 og 10 cm/t. I forsøk ble det registrert stranding av årsyngel av både aure og laks 
eksponert for senkningshastigheter under 10 cm, med medianverdier på mellom 1 og 3 % av 
eksponert fisk per episode (Halleraker mfl. 2005). Disse forsøkene ble gjennomført på dagtid 
om sommeren. 

Det har vært relativt stor variasjon i vannføringsamplitude (forskjell i vannføring før og etter 
en opp- eller nedkjøring) og tilsvarende variasjon i tørrlagt areal ved nedtappingene i Surna. 
Mange av nedtappingene har vært mellom ca. 35 m3/s og 20 m3/s (vannføring ved Skjermo), 
mens noen av disse har gått ned til 17–18 m3/s. I andre tilfeller startet nedtappingen på en 
høyere vannføring, men det varierer hvor langt ned man har gått. En typisk vannføringsratio 
(vannføring før/vannføring etter) har således vært i størrelsesorden 1,75–2. En øvre relevant 
ratio med dagens aggregat er på 2,9, når nedkjøringen skjer fra 50 m3/s og til ca. 15 m3/s. 
Vannføringsratioene i Surna er lave i internasjonal sammenheng, men moderat høye i norsk 
sammenheng (Bakken mfl. 2015). I henhold til den etablerte sammenhengen mellom vanndekt 
areal og vannføring for Surna nedenfor Trollheim kraftverk (Halleraker mfl. 2005) vil en 
nedtapping fra 35 til 20 m3/s tørrlegge ca. 7 % av arealet som var vanndekt før nedtappingen 
startet. Tar vi utgangspunkt i null-alternativet slik det ble beskrevet ovenfor og regner med 
nedtapping til 15 m3/s, tørrlegges ca. 10 % av arealet. En nedtapping fra 50 til 15 m3/s (stopp i 
kraftverket) vil tørrlegge ca. 16 % av arealet. Effektkjøringen i Surna tørrlegger således generelt 
moderat store elvearealer. Vi har ikke grunnlag for å differensiere habitatkvalitet for fisk i 
tørrlagte og permanent vanndekte arealer. 

Trollheim kraftverk har de siste årene (2008–2013) hatt mange produksjonstilpasninger per 
år (gjennomsnittlig antall produksjonstilpasninger per døgn over disse årene: 0,32; variasjons-
bredde mellom år: 0,22–0,38), og det har ikke vært noe klart sesongmessig mønster. Unntaket 
er at det gjennomgående har vært noe færre tilpasninger i april, mai og juni enn i de andre 
månedene (Figur 4.4). Nedtapping skjer altså til alle årstider, og både dag og natt (men se 
nedenfor). Det er rimelig å anta at påvirkningen på fisk og bunndyr øker både med frekvensen 
av effektkjøring og hvor store deler av året det er effektkjøring (Bakken mfl. 2016). Vi vurderer 
det slik at den høye frekvensen av effektkjøring over året er den faktoren som bidrar sterkest 
til negative konsekvenser av effektkjøring i Surna. 

Den siste faktoren som bestemmer virkningen av effektkjøring på laksefisk er om 
vannstandsreduksjonen skjer i kritiske perioder. Basert på å kombinere kunnskap om 
strandingsrisiko med kunnskap om bestandsregulering konkluderer Bakken mfl. (2016) at 
effektkjøring på dagtid om vinteren kan gi størst bestandseffekter, fulgt av vintereffektkjøring 
nattestid. Effektkjøring om sommeren er forventet å gi mindre effekter på fiskeproduksjon på 
grunn av at dødelighet i høyere grad kan kompenseres (se nedenfor). Kraftverket har en 
restriksjon som sier at nedtappinger om dagen bør unngås om vinteren, og når slike 
gjennomføres skal nedtappingen skje spesielt sakte. En analyse basert på timesverdier for 
vannføring og vannstand ved Skjermo for årene 2010 til 2013 viste at det var 25 hendelser (fra 
to til 14 per år) med sannsynlige nedtappinger på dagtid (i dagslys) om vinteren. Mange av 
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disse skjedde i perioder da det også var nedtappinger om natta, med lavere minstevannføring. 
Det var altså ofte en mindre nedtapping om dagen enn nedtappingen natta før. Fordi det er 
usannsynlig at fisk tar i bruk nylig oversvømte området så raskt, er det lite sannsynlig at dette 
er mulige strandingsepisoder. Når vi sorterte vekk disse satt vi igjen med ti episoder i løpet av 
de fire åra. Selv om det er vanskelig å definere start- og sluttidspunkt for nedtappingen fra times-
verdier, ser senkningshastighetene for episodene ut til å ligge i underkant av 5 cm/time (som 
forutsatt i restriksjonen). 

Selv om stranding forekommer i liten grad ved så lave senkningshastigheter, kan noe fisk 
fortsatt strande særlig når nedtappingene skjer på dagtid om vinteren. Statkraft oppgir 
imidlertid at 22 av de 25 hendelsene som er beskrevet ovenfor ikke er effektkjøring, men 
knyttet til vedlikehold og andre driftsforhold, og at det blir mindre behov for slike drifts-
variasjoner etter installasjon av et nytt aggregat. Med dette som utgangspunkt er det stranding 
ved effektkjøring om natta vinterstid som har potensiale til å gi størst bestandseffekter. 
Årsakene til dette er at strandingsfaren generelt er høyere om vinteren enn om sommeren, og 
at stranding ved lave senkningshastigheter primært rammer årsyngel (Salveit mfl. 2001, 
Halleraker mfl. 2003) som allerede har vært gjennom den første tetthetsavhengige flaskehalsen 
(Nislow mfl. 2011, Einum & Nislow 2011). Dette innebærer at ekstra dødelighet på grunn av 
stranding i mindre grad blir kompensert av økt overlevelse hos gjenværende fisk enn når 
dødeligheten skjer i løpet av den første måneden etter at yngelen kommer opp av grusen (om 
sommeren).  

Oppsummert er det altså den høye frekvensen av effektkjøring til alle årstider og 
nedtappingene om vinteren som er spesielt viktig for konsekvensene av effektkjøring i Surna. 
Senkningshastighetene er generelt lave og vannføringsamplituden og tørrlagt areal er moderat 
store».  

 
NINA har anbefalt en strengere restriksjon som ikke tillater nedtapping på dagtid om vinteren 

som et avbøtende tiltak (Ugedal mfl. 2016). Dette vil ha en viss positiv effekt for bunndyr og 
ungfisk. Dagtid om vinteren er den perioden i løpet av året som har høyest strandingsrisiko, noe 
som også gjelder ved midlere og lave senkningshastigheter. 

Ifølge Statkraft er en variasjon i vannføring på inntil 14 m3/s pr. døgn relativt vanlig ved normal 
drift i dag. Døgnvariasjoner som er større enn dette (maks vannføring – min. vannføring) definerer 
Statkraft som typiske produksjonstilpasninger til etterspørselen i kraftmarkedet (Statkraft 2016). 

Statkraft mener at dagens selvpålagte restriksjoner ved nedtrapping av produksjonen 
kombinert med omløpsventilen som ble satt i drift i 2011, er tilstrekkelig for å redusere faren for 
brå vannstandsendringer og medfølgende stranding av fisk og bunndyr. De viser til at gjeldende 
restriksjon er jobbet frem i tett kontakt med forskerne i perioden 2005 til 2013 (Tabell 6). Strengere 
krav til nedkjøringstid enn i dag vil ifølge Statkraft føre til reduserte muligheter for å tilpasse 
produksjon til etterspørsel i et område hvor det i dag tidvis er kraftunderskudd. 

NVE registrerer at det i fagrapporten for fisk (Ugedal mfl. 2016) konkluderes med at det er den 
høye frekvensen av effektkjøring til alle årstider og nedtappingene om vinteren som bidrar sterkest 
til negative konsekvenser av effektkjøring i Surna. Vi registrerer også at det er sannsynlig at det 
har vært en økning i frekvensen av effektkjøring i Surna de seneste årene (Ugedal mfl. 2016). I 
Surna viser analyser av vannstandene at det ikke er uvanlig med to økninger og senkninger per 
døgn. Dette innebærer at vannføringen økes om morgenen, senkes midt på dagen og økes igjen 
på ettermiddagen og senkes på kvelden. Et mer vanlig kjøremønster i vassdrag der det effektkjøres 
er at vannføringen økes på morgenen og senkes på kvelden.  

NVE mener at det er relativt godt dokumentert at effektkjøring av Trollheim kraftverk påvirker 
økosystemet i Surna nedenfor kraftverket negativt. Dagens frivillige restriksjoner har redusert 
virkningene betraktelig, men negative virkninger er ikke eliminert (Ugedal mfl. 2016).  
  



2022–2023 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 149 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 Nr. 5 

 

 

Tabell 6. Statkraft sin selvpålagte restriksjon for nedkjøring av vannføringen gjennom Trollheim 
kraftverk (Kilde: Statkraft. Aggregat II-søknad 2016). Gjelder for vannføringer målt ved 
Skjermo på mindre enn 50 m3/s. 

 
 

Årlige ungfiskundersøkelser i perioden 2002–2014 og smoltundersøkelser i 2012 og 2013 gir 
grunnlag for å vurdere hvilke relative bidrag de ulike vassdragsavsnittene har til den samlete 
lakseproduksjonen i Surnavassdraget. Strekningen med effektkjøring nedenfor kraftverket utgjør 
54 % av vanndekt areal på lakseførende strekning i Surna, og estimatene på smoltproduksjon tilsier 
at dette vassdragsavsnittet bidrar med 25–50 % av samlet lakseproduksjon i vassdraget. Etter vårt 
syn er det derfor viktig å forsøke å tilrettelegge forholdene for fisk og bunndyr best mulig også på 
denne strekningen, samtidig som vi tar hensyn til behovet for balansekraft og ressurs-
optimalisering. 

For regionen er det viktig at Trollheim kraftverk kan produsere kraft når samfunnets behov er 
stort. En eventuell oppgradering av eksisterende 300 kV fra Klæbu til Viklandet, som kommunene 
mener vil redusere behovet for effektkjøring i Trollheim, vil trolig ikke bli realisert på de nærmeste 
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årene. En slik oppgradering er foreløpig ikke omsøkt og i Statnetts plan for regionen står det blant 
annet «at behovet for spenningsoppgradering av 300 kV Aura–Surna er knyttet til utbygging av 
ytterligere kraftproduksjon i Midt- og/eller Nord-Norge, utover det som allerede er investeringsbesluttet 
eller under bygging.» Fortsatt fleksibel drift i Trollheim kraftverk for å sikre effekt synes derfor å 
være nødvendig i mange år fremover. Strengere krav til nedkjøringshastighet vil redusere 
reguleringsevnen og anleggets evne til å produsere i takt med etterspørselen i markedet. 
Eventuelle utvidete restriksjoner på manøvrering av Trollheim kraftverk kan derfor medføre større 
reguleringsbehov i andre kraftverk, jf. kap. «Avbøtende tiltak og virkninger på kraftsystemet». 

Surnavassdraget er utvilsomt av stor nasjonal, regional og lokal verdi. Som tidligere nevnt er 
det et nasjonalt laksevassdrag (jf. St.prp. nr. 32, 2006–2007) og det ble plassert i høyeste 
verdikategori i prioriteringsrapporten som NVE og Miljødirektoratet utarbeidet i fellesskap (NVE 
rapport nr. 49/2013).  

En gjennomgang av manøvreringsreglementene for kraftverk med utløp på anadrom strekning 
i andre nasjonale laksevassdrag, viser at døgnbasert effektregulering ikke er det vanlige. I flere 
manøvreringsreglement er det klare føringer når det gjelder døgnregulering. I manøvrerings-
reglementet for Lærdal står det blant annet at «Utpreget døgnregulering gjennom Borgund kraftverk 
må ikke forekomme». I Altaelva skal alle vannføringsendringer mellom 16 og 33 m3/s skje med 
maksimalt 2 m3/s pr. døgn, og det er også strenge restriksjoner knyttet til vannføringsendringer 
ved høyere vannføringer. Orkla har også klare begrensninger for flere av kraftverkene, både 
vinterstid og sommerstid: «Med unntak av Botnan kraftverk må utpreget døgnregulering ikke 
forekomme i den tid isvansker kan oppstå i vassdraget. Tillegg av 1979: "I tiden fra 15. juni til 
1.	september må ikke utpreget døgnvariasjon forekomme i Grana kraftverk». Det er imidlertid også 
eksempler på reglement som ikke har føringer vedrørende døgnregulering, eks. Nidelva 
(Trøndelag) og Rana.  

NVE mener generelt at utpreget døgnregulering av kraftverk med utløp på anadrom strekning 
i nasjonale laksevassdrag ikke er ønskelig. I den grad det er mulig mener vi effektbehovet bør 
dekkes ved bruk av kraftverk som er mer egnet til denne type regulering, for eksempel kraftverk 
med utløp i vann eller sjø.  

Med bakgrunn i foreliggende kunnskap for Surna anbefaler vi at det ikke tillates utpreget 
effektregulering av Trollheim kraftverk på dagtid om vinteren på vannføringer under 50 m3/s målt 
ved Skjermo, men at kraftverket i denne perioden driftes på mest mulig jevn last. Kraftverket har 
allerede i dag en selvpålagt restriksjon som sier at nedtapping på dagtid om vinteren bør unngås, 
og dersom det må skje så skal det skje sakte.  

Vi anbefaler videre at den generelle hastigheten ved vannstandsreduksjoner mellom 50 m3/s 
til 15 m3/s i Surna som skyldes Trollheim kraftverk normalt ikke overskrider 5 cm/t. Dette 
tilsvarer dagens strengeste restriksjon (8 timer på reduksjon fra 50 m3/s til 15 m3/s) og er den 
grenseverdien som generelt er vurdert å gi liten strandingspåvirkning (Bakken mfl. 2016). 
Tilnærmet samme senkningshastighet (6 cm/t) er fastsatt i blant annet manøvreringsreglementet 
for Suldalslågen, jf. kgl.res. 22.6.2012. Unntak fra disse restriksjonene kan kun skje dersom det 
oppstår spesielle driftssituasjoner, som er: 

 
- Havari på aggregat(er) eller stasjon – uforutsett driftsstans. 
- Feil/feilsituasjoner i regionalnett – utkobling, mv. 
- Perioder hvor systemansvarlig nettselskap (TSO) har behov for produksjon eller system-

tjenester i området, eller i perioder hvor TSO henstiller produsentene om å anmelde all ledig 
effekt i regulerkraftmarkedet. 

 
Spesielle driftssituasjoner skal kunne dokumenteres i etterkant. 
For å redusere virkningene av døgnreguleringene generelt anbefaler vi at så mye som mulig av 

opp- og nedkjøringene også sommerstid skjer på forholdsvis stor vannføring (over 50 m3/s ved 
Skjermo) slik at virkningene av vannstandsendringene på vanndekt areal blir minst mulig. 
Vannføringsendringer som skjer innenfor breddfull elv betyr trolig lite for fisk (Flodmark 2004).  
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Disse innstrammingene i kjøremønster vil redusere både frekvensen av effektkjøring og 
hastigheten på vannstandsendringene, og gi en drift av kraftverket som er jevnere og mer miljø-
tilpasset enn dagens drift. Det vil imidlertid fortsatt være muligheter for fleksibilitet i driften. Vi er 
klar over at det ved planlagt stans i stasjonen, der aggregatet kjøres ned til minimumslast og 
deretter stanses, erfaringsmessig er vanskelig å overholde dagens selvpålagte restriksjoner 
dersom restvannføringen er ned mot 15 m3/s. Statkraft skriver i søknaden om aggregat II at det er 
planlagt å skifte løpehjul på eksisterende turbin i 2018 slik at minimumslasten kan være ned mot 
14–5 m3/s. Dette vil innebære at overgang fra drift til omløpsventil/stans vil forløpe mykere enn i 
dag. Faren for eventuelle brudd på senkningsrestriksjonene ved planlagt nedkjøring vil etter dette 
være betydelig redusert.  

Vi mener at fordelen med noe strengere restriksjoner på driften av Trollheim kraftverk vil være 
større enn ulempene for Statkraft. Vi anbefaler at følgende forslag til restriksjoner inntas i 
manøvreringsreglementet: 

 
a. «Utpreget effektkjøring av Trollheim kraftverk i vannføringsintervallet 50 m3/s til 15 m3/s 

på dagtid i vinterperioden (1. november til 30. april) skal normalt ikke forekomme. 
Kraftverket skal i denne perioden driftes på mest mulig jevn last. 

b. Vannstandsreduksjoner mellom 50 m3/s til 15 m3/s i Surna som skyldes Trollheim kraftverk 
skal normalt ikke overskride 5 cm/t. Gjelder hele året. 

c. Ovennevnte restriksjoner kan fravikes dersom det oppstår spesielle driftssituasjoner.  
Eksempler på spesielle driftssituasjoner: 
- Havari på aggregat(er) eller stasjon – uforutsett driftsstans. 
- Feil/feilsituasjoner i regionalnett – utkobling, mv. 
- Perioder hvor systemansvarlig nettselskap (TSO) har behov for produksjon eller system-

tjenester i området, eller i perioder hvor TSO henstiller produsentene om å anmelde all 
ledig effekt i regulerkraftmarkedet.» 

 
Inntak Follsjø og vanntemperatur 

Tapping fra Follsjømagasinet foregår i dag via to bunninntak, på henholdsvis kote 375 og 390. Det 
er i dag ikke mulig å regulere disse slik at kraftverket kjøres fra kun ett av inntakene.  

Inntakene er nylig bygget om på grunn av slitasje og for å oppfylle damsikkerhetsforskriften. 
Ombyggingen omfattet nye inntaksluker, nye tunneler, nytt påhugg med portal osv. I den 
anledning vurderte Statkraft også tekniske løsninger og kostnader ved å etablere et nytt inntak i 
Follsjø på kote 400, en løsning som sannsynligvis vil kunne sikre en høyere vanntemperatur i Surna 
nedenfor TK (Figur 13). Av detaljplanen for ombyggingsarbeidet og i revisjonsdokumentet fra 
Statkraft fremgår det at det skal være lagt til rette for et fremtidig nytt inntak.  

Tapping av driftsvann fra Follsjømagasinet har medført at vanntemperaturen nedenfor 
kraftverksutløpet er endret sammenliknet med naturlige forhold. I sommerhalvåret er vannet 
kaldere enn før og om vinteren er vannet varmere. Endrede temperaturforhold både sommer og 
vinter skaper utfordringer for fisk. Fisken, spesielt årsyngel, vokser dårligere nedenfor kraftverket 
enn oppstrøms kraftverket. Dette skyldes en vesentlig lavere vanntemperatur. Dårligere nærings-
tilgang på denne strekningen som følge av effektkjøring kan også være en medvirkende årsak til 
lavere vekst (Ugedal mfl. 2014). Varmere vintervann har medført redusert islegging og kortere 
utviklingstid for rogn, som begge kan påvirke fiskeproduksjon (Ugedal mfl. 2016).  

Flere høringsparter krever at det gjøres noe med vanntemperaturen. Surnadal og Rindal 
kommune krever at det bygges nytt inntak i Follsjø for primært å tappe varmere overflatevann om 
sommeren. Miljødirektoratet og FM argumenterer også for et nytt inntak, eventuelt utredning av 
et nytt fleksibelt inntak. Fiskeraksjonen er opptatt av at restvannføringen ovenfor kraftverket er av 
en slik størrelse i sommerhalvåret at den sikrer en vanntemperatur nedenfor kraftverksutløpet 
som overstiger 7 grader, som de mener må til for at ungfisk skal ta til seg mat.  
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Figur 13. Plan og tverrsnitt av inntakskonstruksjonen for Trollheim kraftverk i Follsjø med nytt 

inntak på kote 400. (Kilde: Sweco Rapport – «Trollheim kraftverk – teknisk plan for 
rehabilitering vannveg rehabilitering» datert 15.10.2013.)  
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I fagrapporten for fisk fra søknad om aggregat II er det foreslått tiltak for å få en mer naturlig 
vanntemperatur nedenfor utløpet av Trollheim kraftverk (Ugedal mfl. 2016):  

 
«De negative konsekvensene av endret vanntemperatur på fisk generelt og laks spesielt kan avbøtes 
gjennom å installere et ekstra vanninntak i Follsjømagasinet, som ligger høyere i vannmassene 
enn dagens to bunninntak på kotene 375 og 395. Formålet med et ekstra vanninntak er å kunne 
tappe vann fra overflatelaget i magasinet. I sommerhalvåret vil det være vesentlig høyere vann-
temperatur i overflatelaget enn i bunnlaget som eksisterende vanninntak tapper fra. Simuleringer 
av vanntemperaturendringer i Surna nedenfor Trollheim kraftverk med inntak beliggende på 
kotene 400 og 405 tyder på at vekst, smoltalder og smoltproduksjon hos laks (simulert med de 
samme modellene som er benyttet i denne utredningen) gjennomgående vil øke med mer enn den 
reduksjonen som forventes av å installere et ekstra aggregat (Harby mfl. 2007, 2013).» 

 
I to notater er det sett på hvor et eventuelt nytt inntak bør ligge for å gi best mulig effekt på 

smoltproduksjonen nedenfor kraftverket (Harby mfl. 2007, 2013). Inntak på kote 400 og på kote 
405 er vurdert. Ut fra kurver over magasindisponering av Follsjø ligger vannstanden normalt godt 
over dette nivået i juli (Statkraft 2016). Det er mulig å trekke inn enda varmere vann ved å legge et 
nytt inntak enda høyere enn dette, men det er viktigere å sørge for at inntaket kan tas i bruk så 
tidlig på sommeren som mulig for å sikre god fiskevekst. Simuleringer har vist at et nytt inntak på 
kote 400 vil gi temperaturøkninger i Surna hovedsakelig i perioden fra slutten av juni fram til 
slutten av september, med størst effekt i juli. Det synes mulig å få til en økning på om lag 2 °C over 
lengre perioder gitt tilsvarende regulering av Follsjøen som i eksempel årene 1999, 2001 og 2006. 
Forutsetningen for dette er at dagens inntak stenges når vannstanden når et nytt inntak. Det er 
også utarbeidet temperaturscenarier for et inntak på kote 405 for de samme tre årene. 
Simuleringer viser at det er relativt små forskjeller mellom de tre årene på vekst mellom ett inntak 
på kote 405 og et inntak på kote 400. (Figur 14). Hvis det lykkes å heve gjennomsnittstemperaturen 
i juli og august med 2 eller 3 °C tilsier modellberegningene at smoltproduksjonen nedenfor 
kraftverket kan økes med om lag 18 til 25 % (Harby mfl. 2013).  

For å få størst mulig effekt av inntak på ulikt nivå i Follsjø er det nødvendig at inntakene kan 
åpnes og lukkes uavhengig av hverandre (Tjomsland 2004). 

Fleksible løsninger der det til enhver tid tas inn vann så høyt som mulig i sommerhalvåret vil 
sannsynligvis kunne gi enda høyere gjennomsnittstemperatur enn et nytt fast inntak på kote 400 
(Tjomsland 2004). Løsninger med fleksibelt inntak er tatt i bruk i Norge i forbindelse med uttak 
av vann til fiskeoppdrettsanlegg. Fra andre land er det eksempler på bruk av slike inntak i 
forbindelse med kraftverk, men da for mindre magasin og vannmengder på bare noen få m3/s 
(Eie 2013).  
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Figur 14. Beregnet vanntemperatur i Surna nedenfor Trollheim kraftverk med inntak som i dag, 
på kote 400 og kote 405. (Harby mfl. 2013.)  

 
Om vinteren kan man ikke endre temperaturen noe særlig, men kun omfordele temperaturen 

slik at en får noe kaldere vann i starten av vinteren og varmere vann når man må gå til dypere 
inntak. Dette gjør det vanskelig å få islegging nedenfor kraftverket.  

Statkraft mener at det er behov for mer kunnskap om sammenhengene mellom endret 
vanntemperatur og virkninger for fisk. Nedenfor Trollheim kraftverk skulle en forvente en høyere 
smoltalder enn ovenfor fordi temperaturen er lavere i vekstsesongen og veksten dårligere. Dette 
finner man imidlertid ikke. Smoltalderen nedenfor kraftverket er lavere enn ovenfor og viser etter 
Statkrafts syn at årsakssammenhengen mellom de fysiske forholdene i elva og fiskens liv og vekst 
er komplekse. Usikkerheten rundt den biologiske effekten av den temperaturøkningen som kan 
forventes ved å hente vann fra et høyere nivå i Follsjø, gjør at Statkraft ikke går inn for bygging av 
et øvre inntak. Kostnader ved ev. nytt inntak på kote 400/405 vil koste i størrelsesorden 
30 millioner kroner ifølge Statkraft.  

NVE er enig med Statkraft i at årsakssammenhengen mellom fysiske forhold i elva og fiskens 
liv og vekst er kompleks. Til tross for dette mener NVE at Statkraft i denne revisjonssaken bør 
etterstrebe en tappestrategi som gir et mest mulig naturlig temperaturregime på vannet nedenfor 
kraftverksutløpet. Simuleringsresultatene er klare på at et inntak på kote 400 vil ha en positiv effekt 
på vanntemperaturen om sommeren, bedre fiskens vekst og vil kunne gi økt smoltproduksjon. 
Ytterligere utredninger og simuleringer vil etter vårt syn trolig aldri kunne fastslå eksakt hva 
resultatet av et nytt inntak og varmere sommervann vil være. Isdekke om vinteren synes 
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vanskeligere å gjenskape selv med et nytt inntak, fordi vanntemperaturen vinterstid er høyere og 
vannføringen større etter reguleringen. 

Etter vårt syn vil en engangskostnad på 30 millioner kroner være akseptabelt om et nytt inntak 
gir resultater som forventet. Vi mener mulige fordeler ved tiltaket overstiger kostnadene og 
anbefaler at Statkraft pålegges å etablere et inntak i Follsjø på kote 400 og løsninger som gjør at 
inntakene kan åpnes og lukkes uavhengig av hverandre.  
 
Avbøtende tiltak og virkninger på kraftsystemet 

Trollheim kraftverk er som tidligere nevnt et viktig kraftverk i regionen, jf. kapittelet «Om 
viktigheten av reguleringsevne».  

De vurderte minstevannslippene vil ikke redusere produksjonen vinterstid i vesentlig grad, vil 
derfor ikke ha avgjørende betydning for energisikkerheten i Midt-Norge isolert sett. Evnen til å 
være en effektregulator må imidlertid ventes å bli noe redusert vinterstid med de foreslåtte 
begrensningene på raske nedkjøringer. Trollheim kraftverk vil imidlertid, med de anbefalte 
minstevannslippene og utvidete restriksjoner på effektregulering, etter NVEs vurdering fortsatt 
inneha egenskaper som gjør det mulig å bidra med spenningsregulering. Dette gjelder både i 
perioder med særlig lave spenninger ved kraftunderskudd vinterstid og høye spenninger ved 
kraftoverskudd sommerstid.  

Magasinrestriksjoner i form av høy sommervannstand, fast minstevannføringskrav fra Follsjø, 
eller den foreslåtte spyleflommen på våren vil derimot være svært uheldig for Trollheim kraftverks 
fleksibilitet og evne til å produsere vinterstid. Dette er forhold som vi har lagt stor vekt på i 
vurderingen av tiltakene. 

Et mindre produksjonstap i Trollheim og Gråsjø kraftverk som følge av minstevannføringskrav 
og en strengere restriksjon på nedkjøring vinterstid i Trollheim kraftverk er i seg selv ikke kritisk. 
Sumvirkningen av flere omfattende krav på regulerbare kraftverk som yter vinterproduksjon i 
Midt-Norge kan imidlertid påvirke kraftsystemet negativt, i form av forverret energisikkerhet og 
dårligere spenningskvalitet. Foreløpig har vi ikke informasjon nok til å vurdere ev. system-
virkninger. Statkraft har gjort en enkel «worst-case» analyse av hvilke konsekvenser kravene fra 
allmenne interesser og tiltak vurdert i prioriteringsrapporten fra NVE og Miljødirektoratet (NVE-
rapport 49-2013) vil gi for sine anlegg med pågående vilkårsrevisjoner i Møre og Romsdal. 
Resultatene tyder på at det skal relativt omfattende restriksjoner til, både i form av magasin-
restriksjoner, minstevannføring og linjeutfall, før det får vesentlig betydning for regionen. 
 
Krav knyttet til standardvilkårene 

Landskapsmessige forhold, tilsyn med mer 

Kommunen krever at NVE og regulanten holder jevnlig tilsyn og at bl.a. oppfølging/rensk av 
takrennas inntak og vannveier skjer. Gjelder også merking av usikker is.  

Statkraft bemerker at dette er forhold som i dag håndteres gjennom interne og eksterne tilsyn.  
NVE viser til at dette er krav som påhviler regulanten i dag i gjeldende vilkår og regulerings-

reglement. Ved oppdatering av vilkårene vil disse forhold dekkes av post 7 og 16. 
 

Forurensning med mer 

Kommunen påpeker at det er viktig med en minstevannføring oppstrøms Trollheim kraftverk også 
av hensyn til resipientkapasiteten og kravet om god vannkvalitet i samsvar med vannforskriften. 

NVE mener at en ev. minstevannføring oppstrøms Trollheim kraftverk vil medføre en 
forbedring av resipientkapasiteten på denne strekningen, og da særlig i de periodene hvor 
vannføringen er lav. NVE anbefaler at standard vilkår for forurensning som brukes ved nye 
konsesjoner innføres.  
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Ferdsel med mer 

Kommunen oppfordrer regulanten til å tilrettelegge for bruk av båt til rekreasjonsaktiviteter i både 
Follsjø og Gråsjømagasinene og samtidig tilse at nødvendige sikkerhetstiltak og varsler ivaretas 
for allmennhetens tilgang og beste, bl.a. med hensyn til usikker is i magasinene. 

Statkraft viser til at de til enhver tid følger eksisterende krav om sikring av sine anlegg. 
Vi viser til NVEs rundskriv ”Sikringstiltak for vassdragsanlegg av hensyn til allmenne og 

private interesser” av 21.05.02. NVE ber der alle eiere av vassdragsanlegg snarest mulig foreta en 
evaluering av sikkerhetssituasjonen ved sine anlegg og iverksette nødvendige sikringstiltak.  

Tilrettelegging for bruk av båt på magasinene er normalt et privatrettslig forhold som en 
konsesjon ikke skal ivareta. Detaljer knyttet til ferdsel og bruk av reguleringsområdet må finne sin 
løsning i form av avtaler mellom berørte parter.  

Vi viser ellers til post 16 som blant annet omhandler krav til merking/sikring av usikker is.  
 

Terskler med mer 

Kommunene har krevd at ønskede biotopjusteringer integreres med skjøtselsplanen for øring og 
begroing.  

Statkraft har igangsatt en skjøtselplan for å avbøte problemene med gjenøring og gjengroing i 
elva. Tiltakene ble gjennomført i perioden 2010–2013. Planen skal revideres og det skal utarbeides 
et program for overvåking av gjengroing og massetransportsituasjonen. Statkraft skriver i 
revisjonsdokumentet at det kan være aktuelt å integrere mulige habitatjusteringer med arbeidet 
med revidert skjøtselsplan. For å oppnå størst mulig gevinst av et eventuelt vannslipp foreslår de 
å utrede og gjennomføre fysiske tiltak i elva. Målet er å øke det produktive arealet for anadrom 
fisk.  

På grunn av kompleksiteten er Statkraft av den oppfatning at myndighetene må ta et overordnet 
ansvar for en slik prosess.  

Det er stadig utvikling på område biotopjusterende tiltak og terskler. Ved å innføre standard-
vilkår for terskler, mv. gis myndighetene hjemmel til senere gå inn å pålegge konsesjonæren slike 
tiltak hvis dette skulle vise seg å være fornuftig. 

NVE anbefaler at Statkraft i samråd med Miljødirektoratet og NVE utarbeider en helhetlig plan 
for biotopjusterende tiltak på strekningen fra Trollheim kraftverk og opp til utløp av Rinna i Surna. 
Pålegg om slike tiltak kan gis av NVE i medhold av konsesjonsvilkår 12 om terskler mv.  

 
Hydrologiske observasjoner med mer 

Kommunene har ytret ønske om at det etableres en hydrologisk målestasjon i Surna nedenfor 
samløp Rinna og det uregulerte restfeltet. Videre at innsamlede data blir gjort tilgjengelig for 
vertskommunene og allmennheten. Det er også ønskelig at eventuelle klimabetingede endringer 
i feltenes tilsig observeres og registreres. 

NVE viser til at det er en offisiell målestasjon i Surna ved Skjermo Nr.: 112.27.0 som angir 
vannføring i sanntid. Denne måler summen av tilsiget fra restfeltet oppstrøms Trollheim 
kraftverket pluss driftsvannføringen fra kraftverket. Vanntemperatur måles også. Informasjonen 
er tilgjengelig via sms-tjeneste. 

I brev av 10.12.1991 fikk Stakraft flere hydrologiske pålegg av NVE, blant annet om å etablere 
målestasjon i Rinna og ved Skjermo, vannstandsregistrering i reguleringsmagasin, vann-
temperaturmålinger i elver osv.  

Behovet for å pålegge ytterligere hydrologiske stasjoner og undersøkelser mener vi vil være 
fornuftig å vurdere først etter at de reviderte vilkårene foreligger. Vurderingen bør ses i 
sammenheng med mulige etterundersøkelser. Standardvilkåret gir NVE muligheter for å pålegge 
ytterligere hydrologiske tiltak.  
 
Vurdering av vedtatte miljømål for Surnavassdraget i forvaltningsplanen fra Møre og Romsdal 
vannregion 

Surnavassdraget inngår i Møre og Romsdal vannregion. Møre og Romsdal fylkeskommune er 
vannregionmyndighet. Forvaltningsplan med tiltaksprogram for perioden 2016–2021 ble 
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oversendt fra fylkeskommunen til KLD for sentral godkjenning 9.12.2015. KLD godkjente planene 
4.7.2016. 

Miljømålet for 2021 er satt til godt økologisk potensial for en rekke vannforekomster som er 
påvirket av Surnareguleringen, jf. Tabell 7.  

 

Tabell 7. Utsnitt fra godkjent forvaltningsplan 4.7.2016 (sentral godkjenning). 

112-162-R Surna midtre del SMVF MØP GØP 2021 
112-30-R Surna, nedre del SMVF MØP GØP 2021 
112-118-R Rinna, øvre del SMVF MØP GØP 2021 
112-119-R Rinna SMVF MØP GØP 2021 

 
En rekke tiltak er foreslått i planen for å bedre tilstanden i disse vannforekomstene, deriblant 

å innføre minstevannføring, etablere djupål, etablere sikker fiskevandring fra hovedelv og inn i 
sideelver og gjennomføre biotoptiltak etter tiltaksplan.  

I Bulu, Folla og Vindøla er miljømålet satt til mindre strenge miljømål (MSM) som følge av den 
sentrale godkjenningsprosessen.  

Statkraft tolker den godkjent forvaltningsplanen slik at det er Rinna av sidevassdragene som er 
prioritert for slipp.  

I utgangspunktet har Statkraft tolket planen rett når de viser til at Bulu ikke er prioritert for 
slipp. For bekkeinntak er det generelt ikke positiv kost/nytte ved å slipp vann og i planene er 
miljømålet for disse oftest satt til mindre strengt (MSM). Vi mener imidlertid at det er rom for å 
foreslå tiltak som fraviker fra plan og som vil kunne medføre endret miljømål i neste planfase.          
Vi underbygger dette med følgende sitat fra godkjenningsbrevet fra KLD: 

 
«Både føresetnader og andre tilhøve vil kunne endre seg etter at planen er vedteken. Det kan òg 
oppstå situasjonar eller komme fram ny eller meir presis kunnskap i enkeltsaker som planen ikkje 
har fanga opp. Slike tilhøve kan tilseie andre løysingar enn det som følgjer av planen. Det må liggje 
føre endringar i føresetnadene, som oppdatert kunnskap, eller andre særskilde grunnar for å 
fråvike ein plan som er vedteken. Dette kan gjere det naudsynt å endre eller gjere unntak frå det 
fastsette miljømålet for neste planperiode.»  
 
I dette tilfelle mener vi at det er Surna elv som primært står i fokus, og et behov for minstevann-

føring på strekningen oppstrøms kraftverksutløpet. Vi er derfor av den oppfatning at vi står fritt til 
å vurdere behov for slipp av minstevannføring fra andre sidevassdrag enn Rinna, for blant annet å 
nå miljømålene for Surna.  

I NVEs rapport nr. 49/2013 ”Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022”, er Surna 
plassert i kategori 1.1 – Høy prioritet. Tema ”fisk/fiske” i Surna satt til å ha verdi-påvirkning 4 
(VP4). Det innebærer svært stor verdi og middels påvirkning av reguleringen.  

Med hjemmel i konsesjonen fra 1962 har det blitt pålagt kompenserende tiltak i form av 
fiskeutsetting. 

NINA har konkludert med følgende om potensialet for forbedringer ved hjelp av biotoptiltak 
og habitatjusteringer i sin samlerapport for Surna fra 2016: Etter vår vurdering er det sannsynligvis 
et betydelig potensial for å øke naturlig fiskeproduksjon gjennom ulike former for biotoptiltak og 
habitattiltak. Aktuelle biotoptiltak kan være reetablering av standplasser for voksen fisk i gjenaurete 
dypåler og høler og etablering av sedimentfeller for å redusere omfanget av nedauring. Av habitattiltak 
vil spesielt en økning av hulromkapasiteten i bunnsubstratet kunne øke produksjonspotensialet for 
ungfisk. Det bør utføres en kartlegging av aktuelle deler av vassdraget for å avdekke potensialet for 
slike tiltak. 

NVE har anbefalt flere tiltak som vi mener vil bedre miljøtilstanden i vannforekomstene Rinna 
og Surna, herunder minstevannføring, restriksjoner på drift av kraftverk og flere andre avbøtende 
tiltak. Våre anbefalinger er et resultat av selve revisjonsprosessen, der en samlet avveiing av 
fordeler og ulemper ved ulike tiltak står sentralt.  
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NVE antar at miljømålene vil kunne nås i vannforekomstene Rinna og Surna dersom de 
anbefalte tiltakene gjennomføres. En minstevannføring i Bulu vil bedre miljøtilstanden i Bulu 
betraktelig og trolig gi grunnlag for å heve miljømålet fra MSM til GØP for neste planperiode.  

Ny miljøtilstand i en vannforekomst kan fastsettes først etter at vannforekomsten har blitt utsatt 
for en reell påvirkning, som følge av gjennomført miljøtiltak. Revurdering av miljøtilstand vil skje 
på bakgrunn av oppdatert karakterisering og påfølgende ny tilstandsvurdering. Dette gjøres av 
Fylkesmannen (ansvarlig for påvirkning/karakterisering/tilstand) i samråd med aktuelle sektor-
myndigheter. 

 
Naturmangfold 

Miljødirektoratet viser i sin uttalelse til prinsippene for offentlig beslutningstaking i 
Naturmangfoldloven og at disse skal komme til anvendelse for beslutninger som tas ved 
revisjonen. 

Ivaretakelse av naturmangfoldet er et tilleggshensyn som inngår i behandlingen av konsesjons-
saker og revisjonssaker etter vassdragsreguleringsloven. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 
legges til grunn som retningslinjer i saksbehandlingen her.  

I henhold til naturmangfoldloven § 8 skal kravet til kunnskapsgrunnlaget stå i et rimelig forhold 
til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. Denne saken gjelder revisjon av vilkår 
for reguleringen av Folla og Vindøla. Saken medfører ingen nye inngrep som kan påvirke 
naturmangfoldet negativt. Snarere tvert imot gir revisjonsadgangen mulighet for å sette nye vilkår 
for å rette opp miljøskader som er oppstått som følge av utbyggingene. Vi legger vekt på at 
Surnavassdraget har vært regulert i mange år, og det er i denne tiden opparbeidet mye kunnskap 
og erfaringer om reguleringens virkninger. NVE mener foreliggende informasjon gir et 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag slik at vi kan avgi vår innstilling i saken. Etter NVEs oppfatning 
oppfyller kunnskapsgrunnlaget i denne saken de krav naturmangfoldloven § 8 stiller til nivå og står 
i et rimelig forhold til sakens karakter og risiko for skade på naturmangfoldet. 

 
Elvemusling 

I 2017 ble det funnet elvemusling i Surna på strekningen oppstrøms Trollheim kraftverk. 
Forekomsten er liten og svært sårbar. Det er en høy andel små muslinger og en liten andel eldre 
foreldregenerasjoner. I tillegg til denne forekomsten er det registrert en meget stor og livskraftig 
bestand på uregulert strekning i Lommunda (Figur 15). 

Elvemusling er oppført som sårbar (VU) på den norske rødlista. Norge har i dag mer enn 
halvparten av den europeiske bestanden av elvemusling, og dette gjør den til en ansvarsart for 
Norge. Elvemusling er gjennom Naturmangfoldloven gitt betegnelsen prioritert art og er i tillegg 
plassert i kategori sterkt truet på IUCN sin globale rødliste 2010. Miljødirektoratet laget en egen 
handlingsplan for elvemusling i 2006 der målet er at alle nåværende populasjoner i Norge innenfor 
artens naturlige utbredelsesområde skal opprettholdes eller forbedres. Populasjoner med god 
rekruttering skal ifølge handlingsplanen opprettholdes. I populasjoner med liten eller ingen 
rekruttering må forholdene forbedres slik at rekrutteringen kommer i gang igjen.  

Elvemuslingen har en lang livssyklus og etter NVEs syn er det derfor vanskelig å ha full 
oversikt over konsekvensene av dagens regulering på arten. Muslingbestanden i Surna på den 
regulerte strekningen er i dag til tider påvirket av svært lav vannstand.  

I 2012 ble rapporten ”Elvemusling og konsekvenser av vassdragsreguleringer – en kunnskaps-
oppsummering” utarbeidet i forbindelse med programmet miljøbasert vannføring (NVE rapport 
8/2012, Bjørn Mejdell Larsen). Ifølge rapporten er utbredelsen av elvemusling normalt begrenset 
av laveste vannføring i løpet av året. Det ser ut til at muslingen klarer seg fint der det er innført 
slipp av en tilstrekkelig minstevannføring og der hvor restfeltet bidrar til å opprettholde et visst 
nivå og dynamikk på vannføringen. Episoder med flomvannføring, som kan frakte ut finpartikulært 
materialet slik at substratet ikke blir tettet synes også å være viktig med tanke på rekruttering.  
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Figur 15. Kart over Surna med lokaliteter med elvemusling avmerket. (Hentet fra Sandaas og 

Enerud 2017.) 
 

Undersøkelsene i 2017 i Surna tyder på at dagens bestand er levedyktig med god rekruttering. 
En minstevannføring på strekningen vil trolig bedre forholdene for muslingbestanden. Det er 
viktig at eventuelle arbeider i elva i forbindelse med biotopjusteringer planlegges med tanke på å 
minimere risikoen for skade på elvemuslingene. Det gjelder både fysiske inngrep i vassdraget og 
slam/erosjon fra ev. arbeider oppstrøms muslingbiotopen. For å styrke muslingbestanden i Surna 
kan voksne muslinger eventuelt hentes fra Lomunda.  

 
Andre påvirkningsfaktorer  

Statkraft viser til at det er mange faktorer som påvirker laksebestanden i Surna og mener det er 
viktig at også disse påvirkningsfaktorene inngår i vurderingene rundt avbøtende tiltak for å sikre 
en best mulig samfunnsnytte av tiltakene.  

Vitenskapelig råd for laksefisk har vurdert Surnavassdraget opp mot kvalitetsnormen for villaks 
som ble vedtatt under Naturmangfoldloven i 2013. Genetisk påvirkning, oppnåelse av gyte-
bestandsmål og normalt høstbart overskudd er faktorene som inngår i vurderingen. Kvalitets-
normen for Surna er ikke nådd ifølge rådets vurdering, primært på grunn av genetisk påvirkning 
fra rømt oppdrettslaks, men også på grunn av moderat oppnåelse av gytebestandsmål og høstings-
overskudd (Anon. 2017). Når en bestand ikke har et normalt høstbart overskudd tyder det på at 
menneskeskapte faktorer i vassdraget eller sjøen har påvirket den negativt. 

Mye er kjent om hvilke faktorer som påvirker laksebestandene. I en nylig publisert artikkel i 
Journal of Marine Science belyses de største truslene for norsk villaks (Forseth mfl. 2017) og deres 
relative viktighet. Rømt oppdrettslaks og lakselus utgjør i dag de største truslene for villaks-
populasjonene og potensialet for ytterligere skadeomfang for bestandene vurderes som stort. 
Faktorer som Gyrodactylus salaris, sur nedbør og vannkraftreguleringer og andre habitatendringer 
har også bidratt til bestandsnedgangen, men vurderes nå utgjøre en stabil påvirkning, primært 
fordi fungerende, avbøtende tiltak er iverksatt. Storskala miljøendringer i havet er også en faktor 
som kan påvirke laksebestandene.  
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Det er uten tvil mange faktorer som samlet påvirker de norske villaksbestandene. Noen har vi 
god kunnskap om og mulighet for å gjøre noe med, mens andre kan være utfordrende både å 
dokumentere og håndtere/avbøte. Vi mener det er fornuftig å forsøke å bedre forholdene der 
utfordringene er kjent og det finnes muligheter for å iverksette gode kunnskaps- og erfarings-
baserte tiltak. Dette er tilfelle for Surna, og vi mener at våre forslag til tiltak vil kunne bedre 
forholdene for laks- og sjøørretbestanden betraktelig.  

 
NVEs konklusjon 
NVE anbefaler at det innføres nye og moderne standard konsesjonsvilkår for Folla-Vindøla 
reguleringen. I vilkårene inngår også et revidert manøvreringsreglement.  

Vilkårene er i størst mulig grad modernisert ved å erstatte de eksisterende vilkårene med 
standardvilkår som gis ved nye konsesjoner i dag. Vilkår i de opprinnelige konsesjoner som ikke lenger 
er aktuelle, er fjernet. 

Vilkårene vil gi myndighetene hjemmel til å pålegge relevante avbøtende tiltak, blant annet 
fiskebiologiske tiltak og erosjonstiltak.  

NVE anbefaler flere tiltak som til sammen vil kunne bedre vassdragsmiljøet i Surna og i noen 
viktige sidebekker betydelig.  

I Rinna og Store Bulu anbefaler vi at det slippes en helårlig minstevannføring målt ved 
slippstedene. Vi anbefaler ikke fast slipp av minstevannføring i Folla. NVE anbefaler at minstevann-
føringen nedenfor Trollheim kraftverk forblir uendret i denne omgang. Vår anbefaling av 
minstevannføring forventes ut fra enkle beregninger å kunne gi en redusert kraftproduksjon i 
størrelsesorden 35–36 GWh/år. 

NVE anbefaler ikke slipp av en årlig smoltflom. Vi legger vekt på at det normalt er flomepisoder 
årlig i løpet av smoltutvandringsperioden (mai), og at krav om en årlig smoltflom vil innebære en 
betydelig påvirkning på magasindisponeringen og kraftverkets fleksibilitet. Vi anbefaler imidlertid at 
tidspunktet for teknisk revisjon endres. Vi åpner for at Statkraft selv kan velge tidspunkt for teknisk 
revisjon, men krever at smoltutvandringsperioden skal unngås. Kraftverket skal normalt ikke stoppes 
i smoltutvandringsperioden. Dette vil medføre økt vannføring i denne perioden. 

Vi anbefaler at det ikke tillates utpreget effektkjøring av Trollheim kraftverk på dagtid om vinteren 
på vannføringer under 50 m3/s målt ved Skjermo. Vi anbefaler videre at den generelle senknings-
hastigheten ved vannstandsendring som skyldes Trollheim kraftverk normalt ikke overskrider 5 cm/t 
for vannføringssenkninger under 50 m3/s. Unntak fra dette kan kun skje dersom det oppstår spesielle 
driftssituasjoner. 

NVE anbefaler at Statkraft pålegges å etablere et inntak i Follsjø på kote 400 og løsninger som gjør 
at inntakene kan åpnes og lukkes uavhengig av hverandre. Vi mener mulige fordeler ved tiltaket 
overstiger kostnadene.  

NVE mener at miljøtilstanden vil bli bedre i vannforekomstene Rinna og Surna med de avbøtende 
tiltakene som er foreslått.  

Endringene i manøvreringsreglementet skal gjennomføres så snart som praktisk mulig, og 
detaljplan skal forelegges NVE for godkjenning før ombygging av tappeinnretningene i Rinna, Bulu 
og Follsjømagasinet skal påbegynnes. Konsesjonær forutsettes å etablere et system for kontinuerlig 
overvåkning av vannføringen ved målepunktene. Konsesjonær bør vurdere å gjøre loggdata 
tilgjengelig på sine nettsider. 

 
Merknader til nye konsesjonsvilkår 
NVEs forslag til vilkår og manøvreringsreglement er vedlagt innstillingen. Det foreslås at 
gjeldende konsesjonsvilkår oppdateres i tråd med dagens standardvilkår. Dette betyr at ordlyden 
i mange av vilkårene endres og suppleres, men også at det innføres enkelte nye vilkår, og fjernes 
vilkår som ikke lenger anses aktuelle. Vi har laget ett felles vilkårssett for reguleringskonsesjonene 
i Surnavassdraget. 

NVEs forslag til vilkår og manøvreringsreglement er vedlagt innstillingen. Da det ikke er 
ønskelig å justere økonomiske vilkår ved en vilkårsrevisjon har vi videreført det materielle 
innholdet i postene for konsesjonsavgifter og konsesjonskraft, men oppdatert ordlyden for øvrig i 
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tråd med nye vilkår. Når det gjelder de øvrige postene har vi så langt det lar seg gjøre prøvd å 
modernisere vilkårene ved å erstatte dem med vilkår som gis ved nye konsesjoner i dag. Gamle 
vilkår som ikke lenger er aktuelle er fjernet. Følgende poster er fjernet i sin helhet: 4–7, 9, 10, 17, 20. 

NVE har følgende merknader til de enkelte vilkårene: 
 

Post 1 Konsesjonstid og revisjon 

Gjeldende post 1 er erstattet med dagens standardvilkår. Nytt revisjonstidspunkt etter 30 år regnes 
fra den dato revisjonen er vedtatt. 

 
Post 2 Konsesjonsavgifter  

Vilkåret følger av loven. NVE foreslår at nye standardformuleringer tas inn. Satsene på konsesjons-
avgiftene videreføres uendret og refererer seg til konsesjonsdato. 

 
Post 3 Konsesjonskraft 

Teksten foreslås oppdatert i tråd med moderne standardvilkår. Erstatter post 16. For å unngå 
materielle endringer ved oppdatering av vilkårene har vi videreført avsnitt som omhandler 
konsesjonskraftprisen og oppsagt kraft. 

Ifølge de gjeldende vilkårene kan pålegget om konsesjonskraft tas opp til ny vurdering etter 30 
år. NVE anbefaler at man innfører bestemmelse om 20 år i tråd med moderne standardvilkår. Det 
samme følger av vregl. § 22. 

 
Post 4 Kontroll med betaling av avgift mv.  

Standardvilkår ved nye konsesjoner i dag tas inn til erstatning for et tilsvarende i dagens vilkår. 
 

Post 6 Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift mv.  

Standardvilkår ved nye konsesjoner i dag til erstatning for dagens post 19 som omhandler det 
samme. 

 
Post 7 Godkjenning av planer, etc.  

NVE anbefaler at standardvilkår ved nye konsesjoner i dag tas inn. Dette er et vilkår som vil dekke 
oppfølging og vedlikehold.  

Plan for teknisk utførelse av minstevannføringsslipp samt et nytt øvre inntak håndteres 
gjennom dette vilkåret. Når det gjelder tidspunktet for ferdigstillelse av tappeinnretningene, må 
dette skje så snart det er praktisk og teknisk mulig. 

 
Post 8 Naturforvaltning  

Kommunene har stilt krav om vilkår som hjemler en rekke miljøtiltak som er særlig aktuelle for 
Surna. Også andre høringsparter har påpekt behovet for standard naturforvaltningsvilkår i 
konsesjonen.  

Følgende krav er stilt:  
 

 Videreutvikling av kultiveringstiltak for både laks og sjøørret i Surna. 
 Utredning og eventuell utprøving av tiltak som kan fremme anadrom gytefisks oppgang 

forbi utløpet av kraftverket.  
 Bestandsundersøkelser av innlandsaure i magasinene. 
 Utredning om hjorteviltet og leveområders tilstand og potensielle forbedringsmuligheter. 
 Få etablert ordningen for opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv.  
 Fiskeraksjonene ønsker at utsetting av fisk skal forbys. 
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Standardvilkår for naturforvaltning er tatt med i vilkårene. Vilkåret erstatter dagens post 11. Vi 
understreker at ansvaret for å forvalte vilkåret om naturforvaltning skal tilligge Miljødirektoratet/ 
Fylkesmannen. Ovennevnte krav kan ev. pålegges etter en faglig vurdering med hjemmel i dette 
vilkåret. Etterundersøkelser kan også pålegges med hjemmel i dette vilkåret.  

Der det i dag er pålegg om utsetting av fisk vil hjemmelen for tilsvarende pålegg nå ligge under 
denne post, punkt I. Dagens post 11 inneholder i tillegg til bestemmelse om fiskeutsetting, også 
en bestemmelse om å drive klekkeri. NVE ser ikke noen grunn til å opprettholde dette i vilkårene, 
da det vil ligge innenfor Miljødirektoratets fullmakt etter standardvilkårene. Miljødirektoratet vil 
ha ansvar for å vurdere fremtidig utsettingsbehov.  

Angående kravet om opphjelp til fisk/vilt/friluftsliv vil NVE påpeke at økonomisk 
kompensasjon for miljøulemper i revisjonssaker bare vil være aktuelt når det foreligger helt 
spesielle hensyn, og det vises til OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for 
vassdragsreguleringer fra 25.05.2012. I Vinstrasaken (kgl.res. 10.12.2008) ble regulanten pålagt å 
yte til tilskudd knyttet til naturforvaltning og miljø, da man fant at det forelå spesielle 
omstendigheter.  

NVE vil påpeke at i eksisterende vilkår post 10 ble regulanten pålagt å betale kr 100 000,- til 
fond for Surnadal og Rindal kommuner innen reguleringen ble tatt i bruk. Fondet skulle brukes til 
fremme av jordbruk i distriktet. NVE forutsetter at regulanten betalte penger til fondet. En rekke 
grunneiere får årlige erstatninger for redusert fiske og regulanten er i dag pålagt en rekke tiltak 
for å bedre forholdene for fisk, deriblant utsetting. NVEs anbefalinger til tiltak vil forhåpentligvis 
også bedre forholdene vesentlig. NVE kan ikke se at det i denne revisjonssaken foreligger spesielle 
hensyn som eventuelt kan begrunne fond til opphjelp av fisk, friluftsliv eller vilt.  

 
Post 9 Automatisk fredete kulturminner 

Fylkeskonservatoren i Møre og Romsdal viser til at det ikke ble gjennomført kulturminneunder-
søkelser i forbindelse med utbyggingen.  

Gjeldende vilkår er fra 1962 og har vilkår som gjelder kulturminner, jf. post 19 der det blant går 
frem at: «Anleggets eier skal i god tid på forhånd undersøke om faste fortidsminner som er fredet i 
medhold av lov av 29. juni 1951 nr. 3 eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt, og i tilfelle 
straks gi melding herom til vedkommende museum. Viser det seg først mens arbeidet er i gang at det 
kan virke inn på fortidsminne som ikke har vært kjent, skal melding som nevnt i foregående ledd 
sendes med en gang og arbeidet stanses.» 

Etter NVEs syn faller derfor ikke reguleringskonsesjonen for regulering av Folla-Vindøla-
vassdragene inn under ordningen med krav om innbetaling av engangsbeløp til kulturminnevern 
(sektoravgift). Vi viser til «Retningslinjer for bruk av sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag» 
fastsatt av Miljøverndepartementet 8.6.2010, der det fremgår at ordningene gjelder konsesjoner 
gitt før 1960.  

I tråd med moderne standardvilkår foreslår NVE at det innføres vilkår om automatisk fredete 
kulturminner.  

 
Post 10 Forurensning  

Vilkåret gir de nødvendige hjemler for å kunne pålegge konsesjonæren å bekoste tiltak der 
reguleringen har hatt innvirkning på vannkvaliteten. Vi forutsetter at eventuelle pålegg begrenses 
til å gjelde virkningene av reguleringene som omfattes av disse konsesjonene. 

 
Post 11 Veier, ferdsel mv.  

Standardvilkåret angir at konsesjonæren i nødvendig grad plikter å legge om turistløyper og 
klopper som er i jevnlig bruk. Konsesjonæren plikter å sørge for at ferdsel forbi damstedene og 
langs magasinene kan foregå på en trygg måte.  

Gjeldende post 8 foreslås erstattet med tilsvarende som brukes ved nye konsesjoner i dag og 
som i praksis inneholder samme bestemmelse.  
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Post 12 Terskler mv.  

Standardvilkår for terskler mv. er tatt med i vilkårene. Vilkåret gir NVE hjemmel til å foreta 
utarbeidelse av pålegg, samt føre tilsyn med utførelse og senere vedlikehold av terskler, 
biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprenskinger mv. for å redusere skadevirkninger. 
Dette gjelder virkninger av både nye utbygginger og eksisterende reguleringer. Konsesjonæren 
kan pålegges å utrede en terskel- eller erosjonsplan for aktuelle strekninger eller områder. 

 
Post 13 Rydding av reguleringssonen 

Denne posten om rydding av reguleringssonen inngår også i moderne standardvilkår, og foreslås 
tatt med her. Erstatter eksisterende post 12. 

 
Post 14 Manøvreringsreglement  

Kommunene og Fiskeraksjonen har krevd et prøvereglement på 5 år og at det opprettes et 
manøvreringsråd. Statkraft mener dette ikke er et relevant og aktuelt krav ved en revisjon, noe 
kommunene og Fiskeraksjonen er uenig i. 

Vårt forslag til manøvreringsreglement inneholder en rekke endringer fra dagens situasjon. 
Endringene er foreslått for å bedre forholdene for fiskebestandene i Surna. Hvorvidt endringene 
medfører bedringer som forventet er beheftet med en viss grad av usikkerhet. NVE foreslår derfor 
at reglementet ved behov kan tas opp til vurdering 10 år etter at endringene er iverksatt. Vi 
forutsetter at et nytt vannføringsregime følges opp med tilstrekkelige undersøkelser til å gjøre en 
god miljørettet evaluering av regimet. NVE avgjør, etter en ev. anmodning fra FM, om det er behov 
for å vurdere reglementet på nytt.  

Behovet for et manøvreringsråd er etter vårt syn begrenset. Vårt forslag til manøvrerings-
reglement inneholder konkrete krav til minstevannføringer og restriksjoner. Det er 
konsesjonæren som har ansvaret for at reguleringene skjer i samsvar med konsesjonen og 
vilkårene, og opprettelse av eventuelle rådgivende organer er opp til berørte parter. 

NVE foreslår at dagens standardtekst tas i bruk til erstatning for gjeldende konsesjonstekst. 
Minstevannføring og andre forhold knyttet til manøvreringsreglementet er diskutert tidligere.  

 
Post 15 Hydrologiske observasjoner  

Denne posten om hydrologiske observasjoner inngår også i moderne standardvilkår, og foreslås 
tatt med her. Erstatter eksisterende post 15.  

 
Post 16 Registrering av minstevannføring, krav om skilting og merking 

Standardvilkår som gir NVE myndighet til å godkjenne løsning for registrering av minstevann-
føring, skilting og merking. Omfatter også merking av usikker is. Erstatter eksisterende post 13. 

 
Post 17 Etterundersøkelser 

Kommunen har stilt krav om en videreføring av igangværende undersøkelser og overvåkning 
rettet mot kunnskapsbaserte tiltak som kan styrke stammene av laks og sjøørret i Surnavassdraget, 
og oppnå elvas gytebestandsmål. Dette vilkåret gir mulighet for å kunne pålegge slike etterunder-
søkelser. Må ses i lys av eventuelle undersøkelser som ev. pålegges med hjemmel i natur-
forvaltningsvilkåret (post 8). 

 
Post 18 Militære foranstaltninger  

Vi anbefaler at standardvilkår for militære foranstaltninger videreføres i nytt vilkårssett.  
 

Post 20 Luftovermetning 

Luftovermetning har ikke vært nevnt som noen utfordring i Surna, men vi anbefaler likevel at 
standardvilkåret tas inn.  
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Post 21 Kontroll med overholdelsen av vilkårene 

NVE foreslår at dagens standardtekst tas i bruk til erstatning for gjeldende konsesjonstekst. 
 

Post 22 Tinglysning  

Vi anbefaler at standardvilkåret tas inn. 
 

Øvrige merknader 

Privatrettslige spørsmål 

Privatrettslige spørsmål som angår de enkelte eiendommer eller rettigheter som ble berørt av 
reguleringen, ble i sin tid løst ved inngåtte minnelige avtaler og offentlig skjønn. Eventuelle 
ytterligere spørsmål av privatrettslig art må løses direkte mellom konsesjonæren og de respektive 
grunneierne, via minnelige avtaler eller rettslig prosess. 

Krav om et tidsvindu hvor skogeiere kan avtale tømmerfløting på Gråsjø er et privatrettslig 
forhold mellom den enkelte skogeier og Statkraft. Likeledes forholdene for skogsdriften i 
områdene i Rindal, herunder krav om å oppgradere skogsbilvei for tømmerdrift. 

 
Dyrevelferd 

Mattilsynet mener at ansvaret for dyrevelferden som berøres av kraftproduksjon må plasseres som 
et konsesjonsvilkår med helt konkrete holdepunkter og referanser for vannføring og temperatur. 
Den mest hensiktsmessige måten å gjøre det på er å stille krav om minstevannføring og 
temperaturregulering. Vi mener at dyrevelferden blir tilstrekkelig ivaretatt gjennom våre forslag 
til vilkår som vil bedre forholdene for vanntilknyttete arter.  

 
 

Forslag til  
reviderte vilkår  

for tillatelse etter reguleringsloven 
til statsregulering av Folla-Vindølavassdragene mv. i Møre og Romsdal 

(Fastsatt (dato). Erstatter tidligere vilkår gitt ved kgl.res. 21.12.1962 og 1.7.1966) 
 
1 

(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. 
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir 

revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått 
underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første ledd. 

 Anleggene må ikke nedlegges uten Kongens eller Stortingets samtykke, jf. vassdrags-
reguleringsloven § 10 annet ledd.  

Reguleringskonsesjonen, reguleringsanleggene eller andeler i reguleringsanleggene kan bare 
overdras i forbindelse med samtidig overdragelse av vannfall i samme vassdrag nedenfor anlegget. 
Det samme gjelder ved andre disposisjoner over konsesjonen, anleggene eller andeler i anleggene, 
herunder pantsettelse, arrest eller utlegg. 
 

2 

(Konsesjonsavgifter) 

Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 1,00 pr. nat.hk. og de fylkeskommuner og kommuner 
som Kongen bestemmer på kr 4,00 pr. nat.hk. Avgift for den kraft som innvinnes i Trollheim 
kraftverk ved overføring fra Vindøla skal være 4,50 pr. nat.hk. Satsene refererer seg til det som 
opprinnelig ble fastsatt ved kgl.res. 21.12.1962 og kgl.res. 1.7.1966. 

Avgiften til fylkeskommunene og kommunene, fordeles mellom disse innbyrdes etter 
bestemmelse av NVE. Skjer det endringer i reguleringer, overføringer, kommunegrenser eller 
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annet som i vesentlig grad kan påvirke delingsresultatet, kan ny fordeling foretas. Avgiften avsettes 
særskilt for hver kommune til et fond, som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller 
kommunestyret. Fondets midler skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i 
distriktet.  

Satsen for konsesjonsavgifter skal justeres hvert 5. år, i tråd med gjeldende regler.  
Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som fastsatt i medhold av forsinkelsesrente-

loven § 3 første ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. 
Avgiften beregnes etter den økning av vassdragets lavvannføring som reguleringen antas å 

medføre utover den vannføringen som har vært påregnelig år om annet 350 dager i året. Ved 
beregningen legges det til grunn at magasinet utnyttes slik at vannføringen i lavvannsperioden blir 
så jevn som mulig. Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE. 

Avgiften skal betales av de enkelte vannfalls- eller brukseiere som utnytter den regulerte 
vannføringen. Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som den regulerte vannføringen tas 
i bruk. 

 
3 

(Konsesjonskraft)  

Det skal avstås til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av 
den for hvert vannfall innvunne økning av vannkraften beregnet etter reglene i § 14 annet ledd, jf. 
§ 3 fjerde ledd. Avståelse og fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommunens behov til den 
alminnelige elektrisitetsforsyning. Avgitt kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn. 

Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 5 prosent av kraften til staten beregnet som 
i første ledd. Staten rår fritt over tildelt kraft. 

Plikten til å avstå kraft påhviler de enkelte vannfalls- eller brukseiere. Plikten til å avstå kraft 
inntrer etter hvert som den regulerte vannføringen tas i bruk.  

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.  
Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens 

ledninger med brukstid ned til 5.000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften 
tas ut fra andres ledninger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming 
og overføring av kraften ved uttak andre steder enn kraftstasjonens apparatanlegg for utgående 
ledninger betales av den som tar ut kraften.  

De enkelte vannfalls- eller brukseiere har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft 
uttas. Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og 
brukstidens fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges 
avgitt. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes force majeure, må ikke skje 
uten departementets samtykke. 

Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall 
vannkraftverk i hele landet. Skatter beregnet av kraftproduksjonens overskudd ut over normal-
avkastningen inngår ikke i selvkostberegningen. Departementet skal hvert år fastsette prisen på 
kraften levert kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger.  

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny vurdering etter 20 år. 
 

4 

(Kontroll med betaling av avgift mv.) 

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med 
vannforbruket, samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan med bindende virkning 
fastsettes av Olje- og energidepartementet.  
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5 

(Byggefrister) 

Arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble gitt og 
fullføres innen ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene medregnes ikke den tid 
som på grunn av ekstraordinære forhold (force majeure) har vært umulig å utnytte. 

 
6 

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift) 

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggs-
arbeidet og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, 
kulturminner mv., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn 
av områdenes naturskjønnhet eller egenart.  

 
7 

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.) 

Konsesjonæren plikter å legge fram detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger 
og kostnadsoverslag for anleggene. Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere 
vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene 
forbundet med dette dekkes av konsesjonæren. 

Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst 
mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand. 

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det 
økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig. 

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og 
plassering av overskuddsmasser.  

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges 
for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post. 

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen 
må være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift. 

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom 
det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget. 

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke. 
NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten. 

 
8 

(Naturforvaltning) 

I 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet 
 
a. å sørge for at forholdene i Gråsjø, Follsjø, Rinna, Bulu, Folla, Vindøla og Surna er slik at de 

stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon 
og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og 
dyrepopulasjoner forringes minst mulig, 

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak, 
c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer 

utformes slik at tap av fisk reduseres, 
d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes. 
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II 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene 
for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes 
minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak. 

 
III 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste naturviten-
skapelige undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være arkiverings-
undersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større 
undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen. 
 

IV 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at friluftslivets 
bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og 
regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og 
tilretteleggingstiltak. 
 

V 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste friluftslivs-
undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Konsesjonæren kan også tilpliktes å 
delta i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller 
indirekte berøres av reguleringen. 

 
VI 

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i 
anleggstiden. 

 
VII 

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg 
gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren. 

 
9 

(Automatisk fredete kulturminner) 

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk 
fredete kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket 
kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme 
automatisk fredete kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den 
automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4. 

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, 
forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil 
ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes kulturminneforvaltningen (fylkeskommunen og 
eventuelt Sametinget) med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre 
kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 andre ledd, jf. §§ 3 og 4. 
 

10 

(Forurensning) 

Konsesjonæren plikter etter Fylkesmannens nærmere bestemmelse: 
 

a. å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med anlegget er påkrevet av hensyn til forurens-
ningsforholdene i vassdraget. 

b. å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i berørte vassdragsavsnitt. 
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11 

(Veier, ferdsel mv.) 

Konsesjonæren plikter helt eller delvis å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av 
offentlige veier, broer og kaier, hvor disse utgifter antas å bli særlig øket ved anleggsarbeidet. 
Veier, broer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal kunne benyttes av allmennheten, med 
mindre NVE vedtar noe annet.  

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i 
jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige. 

 
12 

(Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring) 

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller 
vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, 
elvekorreksjoner, opprenskinger mv. for å redusere skadevirkninger. 

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker 
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste 
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette. 

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig. 
Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan som ivaretar både private og allmenne interesser 

i vassdraget. Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold, er tillagt 
NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren. 

 
13 

(Rydding av reguleringssonen)  

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Generelt 
gjelder at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm høye. Ryddingen må 
utføres på snøbar mark. Avfallet fjernes. 

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal reguleringssonen holdes fri for trær og 
busker som er over 0,5 m høye. I rimelig grad kan NVE pålegge ytterligere rydding. Dersom 
vegetasjon over HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme retnings-
linjene som ellers er angitt i denne posten. 

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført før første neddemming og bør så vidt 
mulig unngås lagt til yngletiden for viltet i området. 

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet 
med dette dekkes av konsesjonæren. 
 

14 

(Manøvreringsreglement) 

Det er fastsatt et manøvreringsreglement som setter grenser for vannstand og vannslipping, med 
bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av magasin skal skje. 

 
15 

(Hydrologiske observasjoner) 

Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er 
nødvendige for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for 
allmennheten. 
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16 

(Registrering av minstevannføring, vannstand i reguleringsmagasin, krav om skilting og merking) 

Det skal etableres en måleanordning for registrering og dokumentasjon av minstevannføring. 
Løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på 
en sikker måte i hele anleggets levetid.  

Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp 
skilt med opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan dette kan kontrolleres. NVE 
skal godkjenne skiltenes utforming og plassering. 

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av 
utbyggingen må markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres. 

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av 
hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene. 

 
17 

(Etterundersøkelser) 

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger 
for berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet 
for det offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal 
foretas og hvem som skal utføre dem. 

 
18 

(Militære foranstaltninger) 

Ved damanlegget kan det treffes militære foranstaltninger for sprenging i krigstilfelle, uten at 
eieren har krav på erstatning for de ulemper eller rådighetsbegrensninger dette medfører. 
Konsesjonæren må uten godtgjørelse finne seg i den innskrenkning eller benyttelse av anleggene 
som er nødvendig og den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed. 

 
19 

(Luftovermetning) 

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftover-
metning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det 
likevel vise seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan 
konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller 
redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å 
lokalisere årsaken. 

 
20 

(Kontroll og sanksjoner) 

Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i 
medhold av vilkårene som NVE finner nødvendig. Utgifter med kontrollen kan kreves dekket av 
konsesjonæren. 

NVE kan kreve at konsesjonæren skal rette forhold som er i strid med loven eller vedtak fattet 
i medhold av loven.  

NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at en plikt som følger av loven eller vedtak i 
medhold av loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et 
engangsbeløp. Tvangsmulkten tilfaller statskassen. 

Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte 
overtredelser av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft), 5 (Byggefrister), 
14 (Manøvreringsreglement) og 20 (Kontroll og sanksjoner). 
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Ved gjentatte eller fortsatte overtredelser av spesielle konsesjonsbetingelser for de enkelte 
deltagere i reguleringen, mister vedkommende vannfalls- eller brukseiers retten til å bruke 
driftsvannet som er innvunnet ved reguleringen. 

NVE kan ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller 
medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av vassdragsreguleringsloven. 

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt overskrider 
konsesjonen eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med hjemmel i vassdrags-
reguleringsloven. 
 

21  

(Tinglysing) 

Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses etter tinglysingsloven.  
Departementet kan ved enkeltvedtak bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som 

en heftelse på eiendommer hvor konsesjonen kan medføre en forpliktelse. 
 
 

Forslag til 
Manøvreringsreglement 

for statsregulering av Folla-Vindølavassdragene mv. i Møre og Romsdal 
(Fastsatt (dato). Erstatter tidligere vilkår gitt ved kgl.res. 21.12.1962 og 1.7.1966) 

 
1.  

Reguleringer 

Magasin 
Naturlig 

vannstand 
kote 

Reguleringsgrenser 
Øvre kote    Nedre kote 
     HRV               LRV 

 
Oppd. 

m 

 
Senkn. 

m 
Reg.høyde 

m 
Follsjø 355,0 420,0 375,0   45,0 
Gråsjø 423,0 483,0 430,0   53,0 
Inntak Rinna 437,0 443,0 440,9   2,1 

*Ved maksimal flom kan vannstanden i Follsjø og Gråsjø stige 1,0 m over HRV. Vannstanden i inntaket i 
Rinna kan stige 1,5 m over HRV ved maksimal flom.  

 
Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem (NN 1954). Reguleringsgrensene skal markeres 
med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.  

 
Overføringer 

Et felt på 107 km2 til Rinna overføres til Follsjø. 
Et felt på 44 km2 til Bulu og lille Bulu overføres til Follsjø. 
Fire felter til Vindøla på i alt 76 km2 (Fagerlidalen 48,4 km2, Vassdalsbekken 11,2 km2, 

Skrøåbekken 5,8 km2 og Breiskarbekken 10,6 km2) overføres til Follsjø. 
 

Minstevannføring 

a. Fra Rinna dam skal det slippes en vannføring på 1,4 m3/s i perioden 1. mai til 31. oktober og 
0,2 m3/s i perioden 1. november til 30. april. Er naturlig tilsig lavere enn dette og vannstanden 
i inntaket på LRV, slippes tilsiget. 

b. Fra bekkeinntaket i Store Bulu skal det slippes en vannføring på 0,9 m3/s i perioden 1. mai til 
31. oktober og 0,2 m3/s i perioden 1. november til 30. april. Er naturlig tilsig lavere enn dette 
slippes tilsiget. 

c. Regulanten plikter å holde en samlet vassføring ved Harang på minst 15 m3/s basert på måling 
av vassføring ved Harang. Dersom det ved driftsfeil eller fare for driftsfeil ved kraftverket ikke 
er mulig å holde den forutsatte vannføring, kan minstevannføring i perioden 15. oktober til 
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15. mai gå ned i 5 m3/s. Det forutsettes at vannføringen igjen økes til minst 15 m3/s så snart 
kjøringen av Trollheim kraftverk kan fortsette. 

d. Under teknisk revisjon av kraftverket kan minstevannføringen reduseres til 10 m3/s i inntil 
14 dager. Teknisk revisjon må legges utenom hovedutvandringsperioden for smolt (1. mai – 
7. juni).  

 
Restriksjoner på manøvreringen 

e. Utpreget effektkjøring av Trollheim kraftverk i vannføringsintervallet 50 m3/s til 15 m3/s på 
dagtid i vinterperioden (1. november til 30. april) skal normalt ikke forekomme. Kraftverket 
skal i denne perioden driftes på mest mulig jevn last.  

f. Vannstandsreduksjoner mellom 50 m3/s til 15 m3/s i Surna som skyldes Trollheim kraftverk 
skal normalt ikke overskride 5 cm/t. Gjelder hele året. 

g. Ovennevnte restriksjoner kan fravikes dersom det oppstår spesielle driftssituasjoner.  
Eksempler på spesielle driftssituasjoner: 
- Havari på aggregat(er) eller stasjon – uforutsett driftsstans. 
- Feil/feilsituasjoner i regionalnett – utkobling, mv. 
- Perioder hvor systemansvarlig nettselskap (TSO) har behov for produksjon eller system-

tjenester i området, eller i perioder hvor TSO henstiller produsentene om å anmelde all ledig 
effekt i regulerkraftmarkedet. 

 
Spesielle driftssituasjoner skal kunne dokumenteres i etterkant. 

 
2. 

Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor 
magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.  

 
3. 

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene 
til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. 
Dersom det forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde mv. observeres og 
noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare 
for hele reguleringstiden. 

 
4. 

NVE kan bestemme at manøvreringsbestemmelsene tas opp til vurdering, og ev. endres, 10 år 
etter at revidert reglement er iverksatt.  

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av 
omfang for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan 
skje uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige 
skadevirkninger for tredjemann. 

Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt 
anledning til å uttale seg. 

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
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Vedlegg 3. Kart over reguleringsområdet. Kilde: Statkraft. 
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III.  Merknader til NVEs innstilling 

NVEs innstilling ble sendt på høring til Møre og Romsdal fylkeskommune og Rindal og Surnadal 
kommuner.  
 
Surnadal og Rindal kommuner peker i en felles uttalelse av 6. september 2018 blant annet på følgende:  
 

Innleiingsvis vil vi understreke at kommunane sitt hovedmål med revisjonsprosessen har vore å: 
 

- Styrke laks og sjøaurestammane i Surnavassdraget  
- Bidra til at Surnavassdraget skal fortsette å gi grunnlag for bærekraftig kraftproduksjon 
 

Krav 1. Miljøbasert vassføring oppstrøms Trollheim kraftverk som sikrar større vanndekt 
areal og betre laksehabitat frå Rinna og ned til kraftverket  
Det er klart positivt at NVE innstiller på minstevassføring i Surna oppstrøms Trollheim kraftverk, 
men vi er skuffa over at den ikkje er større. Tilstrekkeleg vatn her kan forbetre store og gode gyte-
og oppvekstområde for sårbare stammar av laks og sjøaure, men vil også ha stor betydning for 
vidare utvikling av turisme, næringsliv og friluftsliv i dalføret. NVE viser sjøl til Sintef si anbefaling 
(Harby mfl. 2007 og 2013) om ei vassføring på mellom 4 og 7 m3/s for optimale forhold for ungfisk 
i dette elveavsnittet om sommaren. NVE si innstilling til minstevassføring i Rinna og Bulu vil, 
saman med tilsig frå uregulert restfelt, gi 4,6 m3/s her i lågvassperiodar om sommaren. Vi 
registrerer at dette er i det nedre sjiktet av denne faglege anbefalinga, og er derfor av den klare 
oppfatning at den burde vore større. Vi viser her til kommunane sitt krav om minstevassføring 
også i Folla med slipp frå Follsjø dam, som i stor grad ville ha betra dette bildet. Iflg. NVE si 
innstilling (s. 56) vil det kunne bli behov for slipp av vatn om Folla frå Follsjø dam i periodar kor 
naturleg tilsig er mindre enn minstevassføringskrava i Rinna og Bulu. I slike situasjonar vil 
tilstrekkeleg vatn berre være tilgjengeleg i Follsjø. Sommaren 2018 var eit eksempel på ein slik 
tørr periode som ifølgje meteorologisk hald vil forekomme hyppigare i framtida. I lys av også dette 
bør derfor eit permanent slepp av minstevassføring frå Follsjø dam innførast. Eit alternativ til slepp 
av minstevassføring i Folla vil være større minstevassføring i Rinna og Bulu enn det som no er 
NVE si innstilling. 

Som eit generelt innspel her vil vi få uttrykke at vi anser det noko betenkeleg at NVE i si 
innstilling til nye konsesjonsvilkår ikkje opplyser kva for metode som blir nytta ved berekning av 
minstevassføringar.  

NVE si innstilling til minstevassføring er naturleg nok delt i to, dvs. ei for sommarhalvåret og 
ei for vinterhalvåret. Sommarhalvåret er definert som 01.05–31.10 og vinterhalvåret som 01.11–
30.04. Til dette vil kommunane bemerke at ei riktigare inndeling ville ha vore 01.06–30.11 som 
sommarhalvår og 01.12–31.05 som vinterhalvår. Årsaka er at det normalt, pga. snøsmelting og 
vårflaum, er stor nok naturleg vassføring oppstrøms Trollheim kraftverk i mai, og slik ikkje behov 
for minstevassføring så tidlig. Derimot kan laks være sårbar ovanfor for låg vassføring seint på 
hausten (november) etter gyting i dei øvre delane av vassdraget. Dette kan hindre fisk i å komme 
seg nedover i elva og/eller ut i fjorden for bedre vinteroverlevelse.  

Vi finn det her også passande å påpeike at vår region i dag mottar vesentleg meir nedbør i form 
av regn enn på konsesjonstidspunktet. Dette medfører at redusert produksjon som følge av 
foreslåtte tiltak i nye konsesjonsvilkår truleg vil bli betydeleg mindre enn 35–36 GWh/år som NVE 
viser til. 

 
Krav 2. Miljøbasert vassføring nedstrøms Trollheim kraftverk med sesongtilpasningar, og 
muligheter for selektiv tapping frå Follsjø mht. vanntemperatur  
Kommunane ser svært positivt på at NVE anbefaler at Statkraft påleggast å etablere eit nytt inntak 
høgare i Follsjø som vil bidra til meir naturleg temperatur i Surna nedstrøms utløpet av Trollheim 
kraftverk om sommaren. Dette vil være av stor betydning i høve til kommunane sitt hovedmål med 
revisjonen, og vi ber OED vidareføre anbefalinga i nye konsesjonsvilkår. Bruk av nytt inntak vil 
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også kunne ha positiv effekt for elva om vinteren, dvs. i form av større grad av islegging. Då vil ein 
kunne oppnå gunstige effektar som meir naturleg klekketidspunkt for øyerogn, og redusert uttak 
av fisk frå predatorar som ender og oter. Kommunane vil allereie no gi uttrykk for at eit nytt inntak 
i Follsjø må være på plass og i drift innan fem år frå nye konsesjonsvilkår er vedtatt.  

I tilknytning til dette kravet vil vi også understreke viktigheita av at det i Surna nedstrøms 
Trollheim kraftverk er ei vassføring på minst 20 m3/s i fiskesesongen (1. juni – 31. august) for å 
oppretthalde tilstrekkeleg gode forhold for fiske. 

 
Krav 3. Bestemmelsar om moderat avtrapping av vassføring for å unngå brå endringar i 
vasstanden  
Som NVE viser til i si innstilling er det godt dokumentert at effektkøyring av Trollheim kraftverk 
har negativ påverknad på økosystemet i Surna nedstraums utløpet av Trollheim kraftverk. At det 
blir gått bort frå dette i periodar og på vassføringar kor laksungane er mest sårbar er derfor av stor 
betydning for kommunane og det vi ønsker å oppnå i revisjonsprosessen. Her dreiar det seg om 
anadrom strekning i eit nasjonalt laksevassdrag, og ei gunstigare manøvrering vil være i tråd med 
forventningane til forvaltningsregime i slike. For å få eit enklare og tydelegare manøvrerings-
reglement meiner vi at ordet «normalt» skal takast ut i både punkt e) og f) i NVE sitt forslag til 
manøvreringsreglement. Noko anna vil i for stor grad gi høve til å gå bort frå denne svært viktige 
restriksjonen, og gjere det vanskeleg for forvaltninga å vurdere kva som er brot på manøvrerings-
reglementet og ikkje. 
 
Flytting av tidsrom for årlig teknisk revisjon av kraftstasjon fra vår til høst  
Både Rindal og Surnadal kommunar støttar NVE sitt punkt d) i forslag til nytt manøvrerings-
reglement. Det aller viktigaste er at teknisk revisjon av kraftverket ikkje lenger skal skje i smolt-
utvandringsperioden om våren. Da trengs størst mulig vassføring. Etter vårt syn bør teknisk 
revisjon leggast til hausten. 

 
NVE Standardvilkår  
Avslutningsvis vil vi påpeike at det vil være vesentleg at alle NVE sine standardvilkår blir innført i 
samband med vilkårsrevisjonen, i tråd med NVE sitt forslag som no ligg føre. Dette vil først og 
framst forenkle saksbehandlinga innafor sentrale felt som tilsyn, naturforvaltning mm. 

 
Olje- og energidepartementet og Klima- og miljødepartementet avholdt 7.2.2019 et møte med 
kommunene. Etter møtet oversendte kommunene et notat kommunene har fått utarbeidet av NTNU 
professor Ånund Killintveit om revisjonens innvirkning på flomforhold i Surna og et notat frå NINA 
om vurdering av lokaløkonomiske ringvirkninger av laksefiske i Surna ved innføring av nytt 
manøvreringsreglement i Vindøla-Folla vilkårsrevisjon.  
 
Møre- og Romsdal fylkeskommune uttaler i brev av 17. september 2018 blant annet følgende:  
 

"Revisjon av konsesjonsvilkåra for Folla-Vindølareguleringa i Surnadal og Rindal kommunar har 
vore høgt priortert av Møre og Romsdal fylkeskommune gjennom Regional plan for 
vassforvaltning i Møre og Romsdal vassregion 2016–2021, vedtatt 08.12.2015 av Fylkestinget og 
godkjent 01.07.2016 av Klima- og miljødepartementet (KLD). Tiltak som er foreslått for relevante 
vassdrag i Folla-Vindølareguleringa er mellom anna minstevassføring. Miljømålet i desse 
vassførekomstane er satt til godt økologisk potensial (GØP) med konkret miljømål om «Høstbar 
fiskebestand, av utvalgte, men ikke alle relevante arter, som ikke er avhengig vedlikeholdstiltak». 

Tiltak og miljømål er høgt prioritert i regional vassforvaltningsplan. Den regionale vass-
forvaltningsplanen skal leggjast til grunn for regionale organ si verksemd, og for kommunal og 
statleg planlegging og verksemd i regionen, jf. vassforskrifta § 29 og plan- og bygningslova § 8-2. 
Dette er stadfesta i KLDs godkjenning av planen: «Planvedtaket forpliktar offentlege myndigheiter 
til å søke å følgje opp og gjennomføre planen. Planen vil vere eit innspel til statleg planlegging og 
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eit grunnlag for vidare tiltak, budsjett og enkeltvedtak. Forpliktinga gjeld både for kommunar, 
statlege organ og regional myndigheit.» 

I si innstilling skriv NVE at dei antek at revisjonen vil føre til at miljømål sett i regional vassplan 
blir oppfylt. Dei konkrete miljømåla er likevel ikkje nemnt. Viktigheita av å konkretisere miljømål 
i regulerte vassdrag er understreka i brev frå OED og KLD av 24.01.2014 med nasjonale føringar. 
Dette er også understreka i høyringsinnspela frå Miljødirektoratet og NVE til regional vassplan. 

I Folla-Vindølareguleringa er det i aktuelle vassførekomstar sett mål som tilseier at tilhøva for 
laks og sjøaure skal forbetrast slik at naturleg gyting skal produsere ein bestand det kan haustast 
av. I dag er det pålegg om utsetting. 

Dersom det konkrete miljømålet ikkje blir oppfylt, medfører dette at GØP ikkje blir nådd for 
vassførekomstane. Møre og Romsdal fylkeskommune meiner derfor at det må komme tydelegare 
fram at måla sett for laks og sjøaure (konkrete miljømål) blir oppfylt. 

Møre og Romsdal fylkeskommune støttar NVE si vurdering av miljømål i Bulu." 
 
Statkraft har sendt merknader til NVEs innstilling i januar 2019: 
 

"Sammendrag  
Folla-Vindøla reguleringen består av Trollheim og Gråsjø kraftverk med reguleringsmagasinene 
Follsjø og Gråsjø. Konsesjonen ble gitt i 1962 og Trollheim startet produksjonen i 1968 mens 
Gråsjø var på drift i 1970. Kraftverkene produserer over 850 GWh/år som er rundt 5 % av 
vannkraftproduksjonen i prisområde NO3. Installert effekt 130 MW–130 000 kW.  

 Kraftverkene ble bygget som magasinkraftverk for å sikre forsyningssikkerhet i et ustabilt 
område. De ble i hovedsak dimensjonert for stabil leveranse til industri, med tillegg av avtaler om 
leveranser til lokale energiverk etter vilkår fastsatt av Stortinget. Etter dereguleringen av 
kraftmarkedet tidlig på 1990-tallet ble anleggene en del av nåværende Statkraft sin vannkraft-
portefølje og leverer energi og systemtjenester til det nordiske markedet. De kommende årene vil 
Statkraft investere totalt 300 MNOK for å rehabilitere og oppgradere Follsjø og Gråsjø dammer i 
henhold til nye sikkerhetskrav.  

 NO3 er et område som i et normalår importerer 35 % av forbruket sitt. Istad Netts kraftsystem-
utredning for Møre og Romsdal viser en svært høy ubalanse mellom produksjon og forbruk i Møre 
og Romsdal; produksjon på 7 TWh og et forbruk på omtrent 14 TWh. Dette skyldes store 
industrielle aktører som gassbehandlingsanlegget på Nyhamna og Hydro Aluminium på 
Sunndalsøra. Disse har hatt store lastøkninger tidlig på 2000-tallet. Produksjonskapasiteten har 
hatt lav økning. Framtidige forhold viser større ubalanse. Beredskapsmessig er Møre og Romsdal 
i svært høy ubalanse på effekt og energi.  

 Statkraft belyser i dette notatet problemstillinger vi mener ikke har kommet godt nok frem 
tidligere i revisjonsprosessen, eller som ikke er tilstrekkelig omtalt i innstillingen til NVE. Blant 
annet er nye vilkårsvirkninger på kraftsystemet ikke omtalt. Kraftsystemet er i endring og behovet 
for fleksibilitet øker. Vilkårsrevisjonen legger føringer for 30 års fremtidig drift, det er derfor viktig 
å se revisjonen i dette perspektivet. Kraftanleggene bidrar med betydelige mengder fornybar og 
fleksibel kraftproduksjon, samt viktige system- og balansetjenester. Disse egenskapene vil bli enda 
viktigere i tiden fremover.  

 NVEs innstilling vil i praksis føre til at Trollheim kraftverk ikke er i stand til å levere balanse- 
og systemtjenester, reduksjon i fornybar produksjon med omtrent 50 GWh/år, økt risiko for flom 
og om lag 50 MNOK i tekniske investeringskostnader for å kunne etterleve kravene. Statkraft 
savner en overordnet kost/nytte-vurdering av de foreslåtte kravene i innstillingen.  

 Statkraft ønsker å bidra med et faglig grunnlag for å sikre best mulig resultat i et langsiktig 
perspektiv. Surna er nasjonalt laksevassdrag og de seneste studier av villaksen i Surna viser en 
positiv utvikling av fiskebestanden. Dagens manøvreringspraksis er basert på mangeårig 
forskning og verifisering. Statkraft mener at det er lagt liten vekt på denne kunnskapen og 
erfaringen i NVEs innstilling.  
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 Basert på kost/nytte-vurderinger og dagens kunnskap, mener Statkraft at dagens 
manøvreringspraksis kombinert med tilsigsstyrt slipp av vann via Rinna kombinert med ytterligere 
habitatoppgradering i hovedvassdraget er riktig løsning for Folla-Vindøla reguleringen i et 
langsiktig perspektiv.  

 

 
Figur 1.  Folla-Vindøla reguleringsområde. Kilde: Statkraft. 
   
1. Bakgrunn for notatet  
NVE åpnet for revisjon av Folla-Vindøla reguleringen 11.4.2012 på bakgrunn av krav fremmet av 
Surnadal og Rindal kommuner i brev av 24.6.2011. Revisjonsdokument fra Statkraft ble sendt på 
høring 23.4.2014. Høringsuttalelsene ble kommentert av Statkraft i brev til NVE 2.3.2015. NVE 
arrangerte befaring 13.10. 2015. 17.3.2017 sendte Statkraft et brev til NVE med supplerende og nye 
opplysninger. NVEs innstilling til «Revisjon av konsesjonsvilkår for Folla-Vindølareguleringen i 
Surnadal og Rindal kommuner, Møre og Romsdal» forelå 22.6.2018. Innstillingen omfatter flere 
ulike restriksjoner som påvirker produksjonsmulighetene. 11.10.2018 arrangerte OED befaring og 
informasjonsmøte.  

I dette notatet har Statkraft lagt vekt på tema vi mener ikke er tilstrekkelig belyst i innstillingen 
samt konsekvenser av NVEs foreslåtte tiltak.  

 
2. Reguleringens betydning for kraftsystemet  
Anleggene som omfattes av vilkårsrevisjonen ble bygd av Staten ved NVE på slutten av 1960-tallet. 
Kraftverkene ble i hovedsak dimensjonert for stabil leveranse til industri, i tillegg hadde staten 
avtaler om leveranser til lokale energiverk til vilkår fastsatt av Stortinget. Etter dereguleringen av 
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kraftmarkedet tidlig på 1990-tallet ble anleggene en del av nåværende Statkraft sin vannkraft-
portefølje og leverer energi og systemtjenester til det nordiske markedet. Kompensasjon for 
ulemper av reguleringen for berørte grunneiere ble fastsatt av skjønnsretten. En forutsetning for 
skjønnsretten var avtale om minstevannføring i Surna nedstrøms Trollheim kraftverk på 15 m3/s. 
Dette er en vannføring betydelig høyere enn naturlig lavvannføring og må trolig sees i 
sammenheng med at anlegget var dimensjonert for betydelige leveranser til industri med jevnt 
forbruk. Anlegget har derfor allerede i dag en krevende drift for å oppfylle alle privatrettslige, 
myndighetspålagte og selvpålagte restriksjoner.  

Midt-Norge (NO3) har en årlig kraftproduksjon på rundt 14 TWh og et forbruk på 21 TWh. 
NO3 er regionen med størst kraftunderskudd og 35 % av forbruket dekkes av import i et normalår. 
Kraftintensiv industri og petroleumsvirksomhet står for om lag 50 % av forbruket i regionen. Det 
er få regulerbare vannkraftverk i regionen og bare 8 % av landets magasinkapasitet.  

Trollheimanleggene bidrar med betydelige mengder fornybar og fleksibel kraftproduksjon; 
både stabil energi, mulighet for tilpasning av produksjon gjennom døgn og uke, lagring av energi 
fra sommer til vinter samt balanse- og systemtjenester. Kraftverkene står for om lag 5 % av 
vannkraftproduksjonen i prisområde NO3, er nest største anlegget i regionen med en årlig 
produksjon på 850 GWh/år og har historisk hatt en viktig rolle i nettstabiliseringen for området. 
Eventuell redusert produksjon vil medføre økt import til området.  

De fire nordiske TSOene har utgitt en rapport «Challenges and Opportunities for the Nordic 
Power System» hvor de fremhever 4 hovedutfordringer for det Nordiske kraftsystemet fram mot 
2025. Disse hovedutfordringene er:  

  
‐ Systemfleksibilitet (evne til å endre produksjon og/eller forbruk for å opprettholde balanse)  
‐ Tilstrekkelig produksjonskapasitet (både energi- og effekt)  
‐ Frekvenskvalitet (sikres gjennom ulike systemtjenester)  
‐ Inertia (roterende masse i kraftsystemet)  

  
Trollheim og Gråsjø kraftverker bidrar i dag på alle disse punktene. Nye krav til 

minstevannføring vil begrense anleggets fleksibilitet (1) og redusere kraftproduksjonen (2). 
Evnen til å levere systemtjenester (3) utover minimal primærregulering, vil falle bort med 
strengere krav til jevnere og strengere nedkjøring av kraftverket. Roterende masse (4) avhenger 
av hvor mange driftstimer som aggregater er innfaset på nettet og berøres i mindre grad.  

Endringene i kraftsystemet vil utfordre det nordiske kraftsystemet og gjøre det mer krevende 
å opprettholde god og sikker systemdrift. Utvekslingskapasiteten mellom Norden og kontinentet 
vil økes med 50 % innen 2025 sammenlignet med dagens nivå. De nordiske systemoperatørene 
(TSOene) estimerer at installert kapasitet basert på vindkraft vil tredobles i perioden 2010–2025. 
Fosen vindpark i NO3 er under utbygging og er forventet å være i drift senest 2020. Parken er 
forventet å produsere 3,6 TWh/år med installert effekt på 1057 MW.  

Med endret produksjonsmiks endres også karakteristikken til kraftsystemet. Utviklingen mot 
mer klimavennlig kraftsystem øker det fremtidige behovet for reguleringsressurser. 
Opprettholdelse av vannkraftens reguleringsevne er avgjørende for å kunne fase inn mer 
uregulerbar fornybar energi i NO3.  

Revisjon av Folla-Vindøla reguleringen er kun en av mange pågående revisjoner. Få, om noen 
norske kraftanlegg er alene kritiske for det nasjonale systemet. Derimot vil strengere restriksjoner 
på flere anlegg i sum kunne bidra til endring i prisnivå, gi større prisvariasjon og avhengig av 
omfang, en forverret forsyningssikkerhet i området. Det er derfor viktig å vurdere det fremtidige 
behovet for fleksibilitet i markedet og ha en overordnet og helhetlig tilnærming til vilkårs-
revisjoner.  

Energimeldingen fremhever at stor regulerbar vannkraft er sentral for forsyningssikkerheten 
og at behovet for fleksibilitet vil øke. Det bør derfor etter Statkrafts mening legges til grunn en 
svært restriktiv praksis ved innføring av nye vilkår som reduserer anleggenes fleksibilitet.  
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3. Statkrafts kommentarer til NVEs innstilling  

3.1 Nasjonale føringer  
Å pålegge minstevannføring i en revisjon er behandlet i Ot.prp. nr. 50 (1991–1992) på side 110:  
 

"Det kan være aktuelt å pålegge minstevassføringer eller foreta justeringer av tidligere fastsatte 
minstevassføringer. Dette er endringer som automatisk vil medføre produksjonstap for 
konsesjonæren. Det legges opp til at skjerpende vilkår om minstevassføring kun bør pålegges hvor 
spesielle hensyn tilsier det. I eldre konsesjoner vil endring av manøvreringsreglement måtte veies 
opp mot de etablerte og tilvandte tilstander i vassdraget gjennom en årrekke. Som ved revisjon av 
vilkårene vil det være grenser for hvor tyngende vilkår som kan pålegges.  

Skjerpende vilkår om minstevassføring vil medføre produksjonstap som tilsvarende vil svekke 
landets totale kraftproduksjon. Ved vurderingen av om det bør pålegges skjerpende vilkår om 
minstevassføring, må dette tapet vurderes opp mot den miljømessige vinningen."  

  
Slik Statkraft forstår det, er utgangspunktet at skjerpende vilkår om minstevannføring kun bør 

pålegges hvor spesielle hensyn tilsier det, jf. også Olje- og energidepartementets retningslinjer for 
revisjon s. 27 flg.  

Surna er et nasjonalt laksevassdrag. I St.prp. nr. 32 (2006–2007) ”Om vern av villaksen og 
ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder” framgår det at villaksen vil være et 
sentralt vurderingstema i forbindelse med revisjon av vannkraftkonsesjoner. Det slås likevel også 
her fast at det som en hovedregel ikke skal pålegges tiltak som medfører vesentlige reduksjoner i 
kraftproduksjonen.  

  
3.2 Status for laks i Surna  
Statkraft registrerer at de to nyeste rapportene om bestandsstatus for laks i Surna ikke er omtalt 
eller referert til av NVE i deres innstilling. Disse to rapportene presenterer den nyeste kunnskapen 
om bestandsstatus i Surna. Vi mener de viser en positiv trend i bestandsutviklingen av laks og 
omtaler dem i det følgende.  

  
Vannkraftens påvirkning på villaksen i Surna  
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har utarbeidet en kvalitetsnorm for laks, som et 
system for klassifisering av villaksbestander i henhold til ulike påvirkningsfaktorer. 
Kvalitetsnormen for Surna er basert på to kvalitetselementer; gytebestandsmåloppnåelse og 
høstingspotensiale samt genetisk integritet. Laksebestanden i Surna er totalt klassifisert til dårlig 
i henhold til VRLs vurdering i 2013 og 2016 (Ugedal et al. 2018). Det som gjør at villaksen i Surna 
samlet vurderes til å ha en dårlig kvalitetsnorm er laksens genetiske integritet. Dette skyldes 
oppdrettsrelaterte påvirkningsfaktorer som rømt oppdrettslaks. Påvirkningen fra vassdrags-
inngrep er vurdert som liten/moderat. Gytebestandsmål og høstingspotensialet er vurdert til 
moderat.  

Påleggsundersøkelsene i Surna fra 2016–2017 (Ugedal et al. 2018) viser gode laksefangster. 
Elvefangsten av laks i 2016 var den aller høyeste vektmessig og den nest høyeste antallsmessig i 
løpet av perioden 1993–2017. Vi siterer fra rapporten: De siste årene er det innført betydelige 
restriksjoner på uttaket av både laks og sjøørret i Surna. Fangstene de senere år er derfor ikke direkte 
sammenlignbare med tidligere års fangster. Vitenskapelig råd for lakseforvaltning (VRL) har i de 
senere år gjort vurderinger av gytebestandsmål for laks og måloppnåelse i Surna. I siste rapport ble 
det vurdert at høstbart overskudd av laks i perioden 2013–2016 var 60 % av normalt overskudd og i 
perioden 1993–2016 har det trolig vært for lite gytelaks i omtrent halvparten av årene. Konklusjonen 
er at gytebestandsmålet ikke er nådd i tidligere år. Resultatene fra denne undersøkelsen viser 
derimot en positiv trend. I 2016 ble gytebestandsmålet nådd og det er stor sannsynlighet for at det 
også vil nås i 2017.  
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Ugedal et al. 2016 viser til en positiv utvikling av laksebestanden i Surna. Fra konklusjonen 
angående ungfiskproduksjon og smoltproduksjon nedstrøms kraftverket: en samlet vurdering av 
resultatene fra alle undersøkelser i perioden 2002–2014 tilsier at vassdragsavsnittet nedstrøms TK 
har en vesentlig større betydning for samlet lakseproduksjon i Surnavassdraget enn tidligere antatt. 
Den store andelen dypområder med permanent vanndekt areal fungerer som refugium for i første 
rekke større og eldre ungfisk av laks og aure. Ut fra foreliggende informasjon synes de nedre deler av 
vassdraget i seinere år å ha bidratt med inntil halvparten av samlet produksjon av laksesmolt i 
vassdraget. Videre synes nedre deler (inkludert sideelver og bekker) å ha bidratt med mesteparten av 
samlet produksjon av auresmolt i vassdraget.  

Rapporten trekker også frem at det ikke finnes tilstrekkelig grunnlag for å vurdere om og 
eventuelt i hvor stor grad kraftverksreguleringen har bidratt til nedgangen i bestanden av laks og 
sjøørret i Surna de siste årene.  

  
Andre påvirkningsfaktorer på villaksen i Surna  
En annen påvirkningsfaktor er lakselus. Dette er en trusselfaktor som ikke er stabilisert gjennom 
tiltak og påvirker høstbart overskudd av villaksen negativt. I Surna er det vurdert at lakselusen har 
hatt moderat negativ effekt på bestanden (VRL 2018).  

Villaksen er en anadrom art. Det vil si at livssyklusen foregår ikke bare i elver og ferskvann, 
men også i havet. Fasen i havet har stor innvirkning på arten som helhet. Det har vært en betydelig 
økning i dødelighet av laks i havet de siste 10–15 år der sjøoverlevelsen har endret seg mye 
(Ugedal et al. 2018). En måte å måle dette på er ved innsig av laks til elvene. VRL rapport 2018 har 
beregnet det totale innsiget av villaks til elvene i Midt-Norge til omtrent 200 000 individer. Innsiget 
er redusert med henholdsvis 58 % og 43 % fra fem første til fem siste år i periodene 1983–2017 og 
1989–2017. Nedgangen er spesielt markert for smålaks, der innsiget er redusert med henholdsvis 
62 % og 52 %. Innsiget av mellom- og storlaks er redusert med henholdsvis 52 % og 26 %. Sjøfisket 
er betydelig redusert etter 1983, med en sterk nedgang før 1990, og en mer gradvis nedgang 
senere.  

Ettersom det har vært betydelig reduksjoner i sjøbeskatningen av laksen gir ikke sammen-
ligninger mellom innsiget til elven av ulike smoltårsklasser et korrekt bilde av utvikling i 
smoltproduksjonen i vassdraget (Anonym 2017a).  

Det er med andre ord flere negative påvirkningsfaktorene på villaksen i Surna enn bare 
vannkraft. Statkraft savner en problematisering rundt dette i NVEs innstilling.  

  
3.3 Minstevannføring oppstrøms kraftverket  
Reguleringen av Surna førte til redusert vannføring på strekningen oppstrøms Trollheim kraftverk. 
Fra kraftverket til utløpet av Folla (5 km) ligger den midlere restvannføringen på om lag 40 % av 
den opprinnelige mens den på strekningen Folla til utløpet av Rinna (7 km) ligger på 70–80 %. På 
hele strekningen mellom kraftverket og utløpet av Rinna må en anta at redusert lavvannføring både 
sommer og vinter kan påvirke produksjonen av ungfisk av laks og sjøørret negativt (Forseth & 
Harby 2013) og smoltproduksjonen på denne strekningen er vurdert å være redusert som følge av 
lavere vannføring etter regulering (Johnsen & Hvidsten 1995).  

I forbindelse med Statkrafts konsesjonssøknad om et aggregat 2 i Trollheim kraftverk, ble det 
gjennomført en konsekvensvurdering for fisk på lakseførende strekning i Surna (Ugedal 
et al. 2016). Rapporten slår fast at det forekommer gyting av laks på hele strekningen oppstrøms 
kraftverket, men at laksebestanden har en produksjonsmessig flaksehals i år med lite nedbør og 
tilsig og at denne strekningen da blir dårlig utnyttet som følge av vandringsproblem (s. 43).  

NVE innstiller på et manøvreringsreglement som innebærer slipp av vann fra bekkeinntakene 
i Rinna og Store Bulu: «Vi anbefaler at det slippes minstevannføring fra inntaket i Rinna og i Store 
Bulu hele året».  

Minstevannføringskravene som NVE innstiller på er tatt inn i forslag til nytt manøvrerings-
reglement pkt. 1: Minstevannføring  
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• Fra Rinna dam skal det slippes en vannføring på 1,4 m3/s i perioden 1. mai til 31. oktober og 
0,2 m3/s i perioden 1. november til 30. april. Er naturlig tilsig lavere enn dette og vannstanden 
i inntaket på LRV, slippes tilsiget.  

• Fra bekkeinntaket i Store Bulu skal det slippes en vannføring på 0,9 m3/s i perioden 1. mai til 
31. oktober og 0,2 m3/s i perioden 1. november til 30. april. Er naturlig tilsig lavere enn dette 
slippes tilsiget.  

• Regulanten plikter å holde en samlet vassføring ved Harang på minst 15 m3/s basert på måling 
av vassføring ved Harang. Dersom det ved driftsfeil eller fare for driftsfeil ved kraftverket ikke 
er mulig å holde den forutsatte vannføring, kan minstevannføring i perioden 15. oktober til 
15.	mai gå ned i 5 m3/s.  

  
Rinna  

NVEs begrunnelse for minstevannføringsslipp  

NVE understreker i sin innstilling at minstevannføringen vil bedre miljøforholdene også i Rinna 
som sideelv. Rinna er i nasjonal godkjenning av regional vannforvaltningsplan med i vedlegg 2. 
Statkraft har også i revisjonsdokumentet og kommentarbrev fra 17.3.2017 innstilt på slipp av vann 
i Rinna.  

  
Statkrafts vurdering og kommentar  

NVEs foreslåtte slipp er mindre enn det som er foreslått fra kommunene. Det er også mindre om 
vinteren enn det som ble foreslått av Statkraft (0,26 m3/s) der vi forutsatte kun et slippsted. Dette 
er ikke kommentert fra NVE. Statkraft mener at et større slipp fra Rinna i stedet for slipp fra Store 
Bulu vil ha noen positive effekter som vi ikke kan se er vurdert av NVE. En av fordelene er at 
vanndekt areal i Surna vil øke på hele lakseførende strekning fra samløp Surna–Bulu til samløp 
Surna–Rinna (3,5 km), i tillegg til på lakseførende strekning i Rinna (3 km). Dette tilsvarer en 
lakseførende elvestrekning på 6,5 km. Lakseførende strekning i Bulu er til sammenligning 5 km.  

 Statkraft har argumentert for et adaptivt, også kalt tilsigsstyrt, slipp fra Rinna for å redusere 
produksjonstap i perioder der naturlig vannføring er stor nok. Dette har vi sett som konstruktivt 
og i tråd med gjeldende føringer for miljøbasert vannføring. Statkraft har estimert et 
produksjonstap på 14–15 GWh/år ved adaptivt slipp. Tilsvarende gir simuleringene en tapt 
produksjon på 24 GWh/år ved NVEs forslag til slipp fra Rinna.  

Statkraft har foreslått vannføringen ved Skjærmo som referansepunkt. Vi kan være enig i at 
Skjærmo kan være et uheldig referansepunkt på grunn av lokale værforskjeller. Et alternativ kan 
derfor være å bruke målepunkt Rinna som referanse.  

  
Store Bulu  

NVEs begrunnelse for minstevannføringsslipp  

Lakseførende strekning i Bulu er 5 km og godt egnet som oppvekstområder for fiskeunger.  
Det er også registrert en 4 km lang bekkekløft med verdifull naturtype, men tas ikke stilling til 

om økt vannføring vil ha betydning for utvikling av fossesprutvegetasjon langs elven. Det anbefales 
minstevannføring som er noe større enn Q95 for å forbedre ungfiskhabitat og for om mulig, unngå 
utfordringer med minstevannføring som fryser.  

Bulu er ikke del av nasjonalt godkjenningsvedtak av regional vannforvaltningsplan. At det 
allikevel blir foreslått minstevannføring i Bulu er kommentert og grunngitt av NVE på denne 
måten:  

 
«I dette tilfelle mener vi at det er Surna elv som primært står i fokus, og et behov for minstevann-
føring på strekningen oppstrøms kraftverksutløpet. Vi er derfor av den oppfatning at vi står fritt til 
å vurdere behov for slipp av minstevannføring fra andre sidevassdrag enn Rinna, for blant annet 
å nå miljømålene for Surna».  
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Statkrafts vurdering og kommentar 

Johnsen og Hvidsten 1995 omtaler Bulu: Ifølge lokale opplysninger går det opp noen få laks. 
Vintervannføringen er imidlertid så lav at det må antas at elva har liten betydning i produksjons-
sammenheng.  

Avvik fra nasjonalt godkjenningsvedtak av regional vannforvaltningsplan er begrunnet ved å 
vise til at det er Surna elv som er hovedformålet med revisjonen og at Bulu kan benyttes for å 
oppfylle behovet for vann oppstrøms kraftverket. Statkraft savner en vurdering av nytten ved å 
benytte Store Bulu framfor et eventuelt noe større tappekrav fra Rinna og at denne avveiningen og 
vurderingen burde vært drøftet og synliggjort. Særlig når det ikke er synliggjort at Bulu har de 
hydrologiske og fysiske kvalitetene som kreves for at villaksen skal ha gode livsvilkår.  

Innfrysing av vann i mindre elvestrenger på vinterstid er en naturlig prosess. Statkraft er kjent 
med innfrysingsproblematikken regulanten Lyse har i Årdalsvassdraget. Lyse har opplyst at de 
har utfordringer med at slipp av vann i vassdraget fryser inn enkelte tørre og kalde perioder på 
vinterstid uten å nå lakseførende strekning. De har i slike perioder også forsøkt å øke slipp av vann 
uten at det har hjulpet. Statkraft er derfor sterkt kritisk til at NVE med henvisning til denne 
problematikken innstiller på et høyere slipp enn Q95 med begrunnelsen om at man trolig unngår 
utfordringer med innfrysning, når Lyse kan dokumentere at det motsatte skjer.  

  
Folla  
NVE har vurdert kravene om minstevannføring fra Folla og konkludert med at det i forslag til nytt 
manøvreringsreglement ikke skal kreves minstevannføring fra Folla.  

Argumentene er: 1) Det store produksjonstapet, 2) tap i fleksibilitet, 3) begrenset nytte av 
vannet fra Folla for fiskeproduksjonen i Surna og 4) de dårlige habitatsforholdene på lakseførende 
strekning i Folla.  

Det er imidlertid drøftet muligheten for å pålegge regulanten tapping i ekstremt tørre perioder. 
Vurdering av behovet for et slikt slipp blir en viktig føring til prøvereglementet på 10 år som er del 
av NVEs innstilling.  

  
Statkrafts vurdering og kommentar  

NVE argumenterer i innstillingen for at et høyt minstevannføringskrav oppstrøms kraftverket med 
slipp fra Folla, først og fremst fremmer mulighetene for å fiske på dette strekket i Surna. Skadene 
på fisket er her erstattet gjennom rettslig skjønn og er ikke innenfor det som NVE ser som aktuelt 
i revisjonen.  

Statkraft støtter NVEs innstilling om at det ikke pålegges slipp av en helårlig minstevannføring 
i Folla. Krav om tapping i ekstremt tørre perioder vil påvirke manøvreringen av Trollheim i alle 
tilsigsår, da en må sikre at en alltid har nok vann til å oppfylle kravet. Dette vil legge like store 
føringer på magasinet i Follsjø som om det skulle være et reelt krav. Se også kapittel 4.  

En ytterligere økning av slipp i sidevassdragene vil medføre økt risiko for at minstevann-
føringen i nedre del av Surna ikke kan overholdes i langvarige tørre perioder. Vi ber om at NVEs 
anbefaling følges opp i det videre av OED. Vi vil videre understreke at dette heller ikke bør være 
et eget evalueringspunkt i forbindelse med en fremtidig gjennomgang av reglementet.  

  
Konklusjon  
Statkraft savner en overordnet vurdering av NVE på hva som er hovedutfordringen i reguleringen 
oppstrøms Trollheim kraftverk. Statkraft savner også et klart formål samt en kost/nytte vurdering 
knyttet til tiltakene det innstilles på. Det går blant annet ikke klart frem hva man ønsker å oppnå 
med kontinuerlige slipp versus adaptivt slipp.  

Rinna har et lite magasin i tilknytning til bekkeinntaket, det er også veiforbindelse opp til 
inntaket. I Store Bulu er inntaket veiløst og strømløst. Etablering og drift av tappeventiler er i svært 
liten grad vurdert og tatt hensyn til i innstillingen av NVE. Heller ikke kostnadene knyttet til dette. 
Hvordan slippene påvirker bruken av magasinet og at flomfaren øker, se kapittel 4, forsterker vårt 
inntrykk av en noe ensidig vurdering av tiltakene som pålegges regulanten.  
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Statkraft ber OED om å legge vårt tilsigsstyrte forslag, beskrevet i brev til NVE datert 17.3.2017, 
om slipp av vann i Rinna til grunn for å bedre forholdene for laks oppstrøms Trollheim kraftverk. 
Statkraft vil også tydeliggjøre at måling av vannmengder vil kunne skje på to steder; ved slippstedet 
Rinna dam og ved målepunkt Skjærmo.  

  
3.4 Minstevannføring nedstrøms kraftverket  
Det er i dag ingen konsesjonspålagte krav til minstevannføring i Surna, men skjønnsretten har 
forutsatt en minstevannføring på 15 m3/s hele året. Dagens aggregat er imidlertid tilpasset en 
produksjon på 62–127,5 MW (19–37 m3/s) og er dårlig tilpasset varierende restvannføring for å 
tilfredsstille minstevannføring på 15 m3/s. Dette medfører behov for at aggregatet i 20–30 % av 
tiden kjøres på last under 50 MW. Som en prøveordning har vi gjennom sommeren 2018 prøvd et 
injiseringssystem som gjør at vi kan kjøre aggregatet ned til 45 MW (14,5 m3/s).  

NVE anbefaler i sin innstilling at dagens skjønnspålagte bestemmelser for minstevannføring 
inntas i de oppdaterte vilkårene. NVE gjør ingen vurderinger av størrelsen på minstevannføringen 
og hva som er nødvendig mengde vann på denne strekningen. Statkraft ser flere utfordringer ved 
at skjønnsforutsetningen blir tatt inn i reglementet og forholdet til det privatrettslige skjønnet.  

En av utfordringene i Surna er at minstevannføringen er betydelig større enn naturlig 
vannføring i tørre perioder. Uten reguleringen ville vannføringen i Surna vært lavere enn 15 m3/s 
nesten 20 % av tiden. Sommeren 2018 ville vannføringen i Surna ved Skjærmo uten reguleringer 
på det laveste vært 5–7 m3/s. Som følge av reguleringene var ikke vannføringen lavere enn 16–
18 m3/s.  

For å levere minstevannføringen når det oppstår perioder med lavt naturlig tilsig, må en stor 
del av magasinene reserveres (båndlegges) for å sikre at en har nok vann. Dette gir allerede i dag 
begrensninger på disponeringen. Samfunnskostnadene for dette påløper ikke i tørre sommer-
måneder som i 2018, da forbrukerne etterspurte kraften og kraftverkene likevel ville produsere. 
Samfunnskostnaden oppstår i tørre perioder med liten etterspørsel av kraft. Da må vannet benyttes 
til produksjon selv ved liten eller ingen etterspørsel.  

De nye kravene til minstevannføringsslipp gjør det nødvendig å lagre en større andel av det 
resterende naturlige magasintilsiget til bruk for å dekke minstevannføringen i nedre del av Surna 
i tørre perioder. Dette gir ennå større begrensninger på disponeringen og økte flomtap. Se 
kapittel 4 for nærmere beskrivelse.  

  
Konklusjon  
Minstevannføring på 15 m3/s legger et stort beslag på magasindisponeringen i Follsjø. Skulle 
Statkraft eller eventuelt andre parter i fremtiden ønske å åpne skjønnet, vil det i praksis ikke kunne 
endres dersom 15 m3/s er tatt inn i nytt manøvreringsreglement. Vi ber derfor OED om ikke å 
innføre minstevannføring på 15 m3/s nedstrøms Trollheim kraftverk som et nytt vilkår i Folla-
Vindøla reguleringen. Subsidiært å innstille på at dette minstevassføringskravet skal opp til ny 
miljømessig vurdering dersom det på noe tidspunkt blir aktuelt å endre skjønnet.  

  
3.4.1 Vindøla  
Statkraft støtter NVEs innstilling om at det ikke pålegges slipp av minstevannføring i Vindøla. 

 
3.4.2 Vårflom/spyleflom  
Statkraft støtter NVE i at det ikke er riktig tiltak med spyleflom for å renske elven. Statkraft har i 
flere sammenhenger både muntlig og skriftlig fremhevet at riktig tiltak i Surna er en helhetlig 
habitat- og biotopoppjusteringsplan. Den må også sees i sammenheng med allerede eksisterende 
skjøtselsplan som NVE har ansvar for.  

I forbindelse med et internt forsknings- og utviklingsprosjekt i Statkraft, ble det gjort en 
kartlegging av gyte- og leveområder for laks i Surna høsten 2016; vedlagt. Statkraft ønsker å bruke 
denne rapporten i forbindelse med utarbeidelse av ovennevnte habitat- og biotopoppjusteringsplan.  
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3.4.3 Vurdering av teknisk revisjon av kraftverket  
I sin innstilling skriver NVE at tidspunktet for teknisk revisjon må endres. Statkraft kan selv få 
avgjøre om vår eller høst er mest egnet for teknisk revisjon, men NVE krever at revisjonen legges 
utenom hovedutvandringsperioden for smolt som er mai/starten av juni. Kraftverket skal, med 
mindre det oppstår helt spesielle situasjoner, ikke stoppes i hovedutvandringsperioden for smolt.  

Statkraft har kommentert flytting av teknisk revisjon i flere omganger. I revisjonsdokumentet 
skriver Statkraft at vi med bakgrunn i dagens tekniske løsninger mener at våren er eneste 
realistiske alternativ for gjennomføring av teknisk revisjon av kraftverket uten for stort 
produksjonstap.  

17.3.2017 sendte Statkraft brev til NVE med supplerende opplysninger som vi mente var 
relevante for NVEs behandling av vilkårsrevisjonen. Det ble også vist til at antakelsen om at stor 
vannføring er spesielt viktig for overlevelsen av smolt ikke er like klar som forventet (Ugedal et al. 
2014), samt kost/nytte vurdering av krav.  

Statkraft er til en hver tid bundet av skjønnet på 15 m3/s. Dersom vi skal kunne benytte oss av 
NVEs åpning om å redusere kravet til 10 m3/s i revisjonsperioden, vil skjønnets regler for avvik 
fra 15 m3/s kravet gjelde. Dette er begrenset til perioden 15. oktober til 15. mai. Ved vannføring 
mellom 15 m3/s og 5 m3/s må det i etterkant gjøres en vurdering av eventuelle fisketap i regi av 
Miljødirektoratet og ekstra fisk må settes ut som en mulig kompensasjon. Ved vannføring under 
5 m3/s gjelder samme krav, og i tillegg kan det utløse krav om nytt skjønn. Statkraft ser derfor 
ingen muligheter til å kunne benytte muligheten til å avvike fra 15 m3/s kravet.  

Skjønnsforutsetningene sier «minst 15 m3/s». For sikker forvaltning av dette kravet ligger 
derfor vannføringen over med en sikkerhetsmargin. Normalt gir dette en minstevassføring på 16–
18 m3/s i Surna.  

I innstillingen gjengis høringspartenes syn om flytting av teknisk revisjon. Statkrafts syn etter 
at vi trakk søknaden om et aggregat 2 er også gjengitt.  

NVE legger vekt på at 38,5 m3/s driftsvannføring vil være positivt i smoltens utvandrings-
periode. De skriver videre at de mener det må være mulig å finne et annet tidspunkt for revisjon 
utenom mai/juni der det i de fleste år er tilstrekkelig mengder vann fra uregulert restfelt. I de 
årene hvor det ikke er tilstrekkelig vann i restfeltet til å dekke minstevannføringen anbefaler NVE 
at det gis rom for å fravike reglementet i inntil 14 dager og gå ned til 10 m3/s. Det er ikke gitt noen 
form for kost/nytte beregning.  

Tekniske revisjoner har stort sett vært foretatt i mai, fordi restvannføringen da normalt er så 
stor at aggregatet i Trollheim kan stoppes uten at det må tappes ekstra vann fra Follsjøen. 
Erfaringsvis er det også stor sannsynlighet for at kraftverket ikke produserer i denne perioden og 
er inaktivt. I simuleringene som Statkraft selv har gjort er det forsøkt å flytte revisjonen til siste 
halvdel av september fordi denne perioden også har høy restvannføring. Simuleringene viser at 
restvannføringen er betydelig lavere enn i mai og det må derfor tappes ekstra vann fra Follsjøen i 
mange av årene som er simulert. Dette gir økt produksjonstap og medfører også at kravet til 
minimumsmagasin øker. Gjennomføring av teknisk revisjon i perioden januar–april vil øke 
produksjonstapet ytterligere fordi restvannføring normalt vil være lavere enn i september.  

Figur 2 og 3 viser forventet disponering av Follsjø og Gråsjø med dagens vilkår (A0) og med 
vilkår som i NVE sin innstilling (A10) på stadium 2025.  
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Figur 2.  Forventet disponering av Follsjø på stadium 2025 med dagens vilkår A0 og med nye 
vilkår A10. 

  

  

Figur 3.  Forventet disponering av Gråsjø på stadium 2025 med dagens vilkår A0 og med nye 
vilkår A10.  

  
Som det fremgår av figur 2 og 3 vil magasinfyllingen i vannfattige år bli høyere i A10 enn i A0. 

En ser også at i de tørreste årene er det ikke nok vann til at en i alle ukene om sommeren kan 
oppnå minimumsfylling (svarte linjen i figur 2 og 3). Dette er en medvirkende årsak til at flytting 
av revisjonstidspunkt gir betydelig produksjonstap.  

Flytting av teknisk revisjon er simulert til et produksjonstap på mellom 5–7 GWh/år avhengig 
av om en kan redusere vannføringen til 10 m3/s eller må opprettholde dagens minstevannføring.  

NVE mener at de på generelt grunnlag ikke er bundet av pålegg fra skjønnsretten. Statkraft er 
derimot bundet av pålegg fra skjønnsretten. Vi etterlyser en problematisering og en vurdering fra 
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NVE av hvordan regulanten både skal gjennomføre en teknisk revisjon på et produksjonsmessig 
ugunstig tidspunkt samtidig som vi må opprettholde kravet til minstevannføring på 15 m3/s for å 
ivareta våre privatrettslige forpliktelser.  

  
Konklusjon  
Statkrafts vurdering er at flytting av teknisk revisjon til høsten skaper ekstra problemer. Vi ber 
OED opprettholde regulantens frihet til selv å kunne sette tidspunkt for teknisk revisjon av 
anlegget.  

  
3.4.4 Effektkjøring  
NVE mener det er relativt godt dokumentert at markedstilpasset kjøring (av NVE omtalt som 
oppnedkjøring) av Trollheim kraftverk påvirker økosystemet i Surna nedenfor kraftverket 
negativt. NVE har derfor i sin innstilling anbefalt en strengere helårlig nedkjøringshastighet enn 
det Statkraft selv praktiserer samt jevn drift av kraftverket i hele vinterperioden. NVE mener at 
fordelen med strengere driftsrestriksjoner på kraftverket vil være større enn ulempene for 
Statkraft.  

Det er de senere årene forsket på hvordan markedstilpasset kraftproduksjon virker på 
biologien og særlig på fisk i tilknyttede vassdrag. Mye av denne forskningen er fremkommet i 
Surnavassdraget blant annet som en følge av utfallene i 2005, 2008 og 2012. Dette var uhell og ikke 
ønskelig fra Statkrafts side. Vi har derfor brukt mye tid og ressurser på å finne en løsning som 
ivaretar produksjonsgrunnlaget og markedstilpasningen samt bedrer forholdene for villaksen på 
strekningen nedstrøms Trollheim kraftverk.  

Statkraft har sammen med forskere siden det første utfallet skjedde i 2005 utviklet en trinnvis 
nedkjøring av kraftverket. Målet med restriksjonen har vært å ta hensyn til ungfisk i vassdraget 
og på denne måten styrke laksestammen. Reduksjon i vannføring fra 30 m3/s til 15 m3/s ble satt 
til minimum 30 minutter mellom hvert sprang og totalt utgjorde dette en nedkjøringstid på 4 timer.  

Etter utfallet i 2008 ble det i den påfølgende undersøkelsesrapporten (Forseth et al. 2009) 
anbefalt å utvide nedkjøringshastigheten til å gjelde vannføringer også over 30 m3/s. Kraftverket 
fikk da restriksjoner på nedkjøringshastighet på vannføringer fra 50 m3/s og ned til 15 m3/s. 
Hastigheten ble også senket ytterligere. Statkraft prøver å ta hensyn til laksens sårbare faser og 
har innført særlige tiltak. På dagtid vinterstid tilstrebes det å unngå nedkjøring. Dersom det er 
nødvendig å redusere produksjonen, er nedkjøringshastigheten satt til 10 cm i timen på 
vannføringer fra 50–30 m3/s mens fra 30–15 m3/s er hastigheten satt til 5 cm/t. På 5 cm/t bruker 
kraftverket 8 timer på nedkjøringen. Dette med bakgrunn i funn fra rapporten om grad av vanndekt 
areal.  

Videre blir 5 cm/t etter lengre perioder med stabil vannføring (>14 dager) benyttet ved første 
nedkjøring for at fisken skal få tid til å omstille seg å følge vannet utover i elven uten å strande. I 
tillegg praktiseres en nedkjøringsrestriksjon i perioden mai–juni når laksen kommer opp av 
grusen, såkalt swimup. Da unngår man raske nedkjøringer og har en hastighet på 10 cm/t. I 
sommerhalvåret ellers praktiseres en nedkjøringshastighet på 13 cm/t. Se tabell 1.  
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Tabell 1.  Statkrafts selvpålagte restriksjon i Surna oppsummert. 

  
I tillegg til en skjerpet praksis av driften på kraftverket, installerte Statkraft i 2011 en 

omløpsventil i kraftverket som skal kompensere for minstevannføring i tilfelle det skjer utfall.  
Statkraft har vært aktiv deltager i forskningsprosjektet EnviPeak, environmental impacts of 

hydropeaking. Kunnskapsoppsummering fra prosjektet foreligger i NINA temahefte Miljø-
virkninger av effektkjøring: Kunnskapsstatus og råd til forvaltning og industri (Bakken et al. 2016). 
Surna er i EnviPeak prosjektet brukt både som forsknings- og testvassdrag på system for miljø-
tilpasset effektkjøring. Systemet er et forslag og en anbefaling som hjelpemiddel til forvaltning og 
regulanter. Systemet vurderer påvirkning av effektkjøring på den ene siden opp mot sårbarhet på 
laksestammen på den andre siden.  

Surna er som ett av fire vassdrag klassifisert som grønn. Dette betyr at samlet belastning av 
effektkjøring på elveøkosystemet i Surna er vurdert å være moderat til liten.  

EnviPeak rapporten foreslår også fysiske tiltak for å redusere tørrlegging og stranding. 
Eksempler er terskler som vil kunne dempe fluktuasjoner i vannstand og vannhastighet, habitat 
oppgradering som harving av substratet og supplering med gytegrus, etablering/restaurering av 
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sideløp og til slutt fysisk demping av vannføringsfluktuasjonene ved for eksempel bygging av 
fordrøyningsbasseng nedstrøms utløpet av stasjonen. Statkraft savner et mer overordnet 
perspektiv fra direktoratet og mener at fysiske tilpasninger i vassdraget bør vurderes før det 
innstilles på produksjonsbegrensninger.  

Statkraft finner at innstillingen til nye vilkår langt på vei vil fjerne mulighetene for å levere 
systemtjenester, hovedsakelig som følge av strengere krav til jevn kjøring. Mulighetene for å 
levere frekvensreserver, utover pålagt grunninnstilling, vil i all hovedsak falle bort. Videre vil det 
med de foreslåtte vilkårene ikke bli mulig å levere sekundærreserver og i praksis heller ikke 
regulerkraft.  

  
Konklusjon  
Det er vanskelig i NVEs innstilling å finne hva de mener fordelene vil være ved å innføre en 
betydelig strengere restriksjon på nedkjøring. Vi savner en tydeliggjøring av hva som er problemet 
og hvorfor dette er løsningen.  

Kommunene har begrunnet sine krav med et behov for å bedre forholdene for laks- og sjøørret. 
NVE har i sin konklusjon anbefalt flere tiltak som til sammen vil kunne bedre vassdragsmiljøet i 
Surna og i noen sidebekker betydelig. Slik Statkraft ser det er denne setningen utydelig.  

NVE innstiller på en enda strengere drift av Trollheim. Dette til tross for en velutviklet 
restriksjon som fungerer etter hensikten, er verifisert gjennom EnviPeak og fiskebiologiske 
undersøkelser som viser en positiv trend i bestandsutviklingen.  

Undersøkelsene de senere år viser en positiv trend i bestandsutviklingen av villaksen. 
Restriksjonen Statkraft har utviklet bidrar vesentlig til at direkte strandingsdødelighet hos fisk 
sannsynligvis forekommer relativt sjeldent og i et lite omfang (Ugedal et al. 2016). Statkraft stiller 
seg derfor uforstående til hva denne innstrammingen vil gi av økt miljøgevinst. Dette er lite drøftet 
i NVEs innstilling. Det er heller ikke undersøkt, omtalt eller problematisert rundt mulige andre 
avbøtende tiltak enn operasjonelle driftstilpasninger.  

Statkraft vil presisere viktigheten av å forstå hvordan en slik begrensning vil flytte markeds-
tilpasset produksjon mot andre kraftverk i regionen og hvilken effekt dette vil gi på helheten av 
systemet. Statkraft ser ikke at dette er tilstrekkelig vurdert i innstillingen fra NVE.  

Statkraft mener at eksisterende manøvreringspraksis kombinert med omløpsventil og 
fremtidig habitatplan for vassdraget er tilstrekkelig for å ivareta laksen i Surna. Statkraft fraråder 
OED å pålegge regulanten nedkjøringshastighet på 5 cm/t og jevn kjøring gjennom vinteren.  

  
3.4.5 Inntak Follsjø og vanntemperatur  
I NVEs innstilling er det anbefalt at Statkraft pålegges å etablere et inntak i Follsjø på kote 400. 
Inntakene skal kunne åpnes og lukkes uavhengig av hverandre.  

 Statkraft har flere ganger gitt svar på og kommentert krav om et temperaturinntak i Follsjø. I 
revisjonsdokumentet svarte vi at det biologiske kunnskapsgrunnlaget rundt temperatur og vekst 
hos fisk burde undersøkes nærmere på grunn av noe motstridende resultater på vekst hos fisk i 
Surna1. Det ble også opplyst at det pågikk et prosjekt for rehabilitering av vannveien hvor tekniske 
muligheter og kostnader for å etablere et temperaturinntak i Follsjø ville vurderes, samt at det ville 
bli gjort tekniske forberedelser til et eventuelt øvre inntak. I Statkrafts kommentarer til hørings-
uttalelsene fortsatte vi å avvise kravet. I tillegg ble det her nevnt at et øvre inntak ville innebære 
investeringer i størrelsesorden 20–25 MNOK. Et øvre inntak var også tema som et avbøtende tiltak 
i NINA sin KU utredning til konsesjonssøknaden for aggregat 2 (Ugedal et al. 2016). Statkrafts 
svar også den gang var at det må foreligge et bedre kunnskapsgrunnlag før det kan tas en 
beslutning. Kostnadsestimatet var da oppjustert til omtrent 30 MNOK.  

 
1 Undersøkelse gjort av NINA viser at det er noe  lavere vekst hos  fisk nedstrøms Trollheim kraftverk. Undersøkelser viser også at 

smoltalderen er noe lavere nedstrøms kraftverket (Ugedal et al. 2014). Lavere temperatur som er en begrensende faktor for tilveksten 

av fisk nedstrøms kraftverket skulle tilsi at smoltalderen også skulle være høyere.  
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Det er i dag inntak på både kote 375 og 393 nær midten av Follsjø, men det er kun en felles 
inntaksluke. Fra inntaket føres vannet i en 4,5 km tilløpstunnel, deretter i en sjakt ned mot turbin 
og omløpssystem. Follsjø har en LRV på 375 og en HRV på 420.  

I forbindelse med at inntakslukene ved Trollheim kraftverk ble rehabilitert ble det også gjort 
en vurdering av hvordan man kunne ivareta at Trollheim kraftverk kun ble kjørt fra et nytt øvre 
inntak. En kort beskrivelse av en mulig løsning og tegninger/skisser finnes i «Landskap og 
miljøplan. Trollheim kraftverk, rehabilitering av vannveg» (Kvien & Forberg 2013). Rapporten 
ligger åpent tilgjengelig på nettet. I rapporten står det at Statkraft ønsker å benytte eksisterende 
øvre inntak ved at man driver den nye grentunnelen inn på den eksisterende sjakten og hever 
terskelen ved at det bygges en ny terskel ute i den eksisterende kanalen. Denne løsningen gjør at 
man unngår nye inngrep og installasjoner i magasinet. Dersom det er mest hensiktsmessig å heve 
inntaket mer enn det lar seg gjøre med en ombygging av eksisterende, vil det nye inntaket bli 
etablert i samme «berg-ryggen» som eksisterende. Nytt øvre inntak vil da omfatte en kanal i berg 
og løsmasser frem til betongkonstruksjonen med grovvaregrind. Tegningene og skissene i 
innstillingen til NVE om et øvre inntak er hentet fra denne Landskaps- og miljøplanen.  

Under er det gitt et kort resyme av relevante rapporter og notater Statkraft mener illustrerer at 
kunnskapsgrunnlaget knyttet til om et nytt temperaturinntak vil gi positiv effekt er usikkert.  

 
Abiotiske effekter i reguleringsmagasiner. Temperatur- og isforhold i Follsjøen og i vassdraget 
nedenfor (NVE/NIVA)  
Rapporten var en del av arbeidet som ble utarbeidet i forbindelse med VAKLE2. Vanntemperatur 
og isforhold ble simulert med en matematisk modell, som igjen ble kalibrert/testet mot observerte 
data i kraftverksmagasinet. Deretter ble det simulert scenarier. Undersøkelsene viste et godt 
samsvar mellom observerte og simulerte temperaturer i overflatevannet i Follsjø og i driftsvannet 
til Trollheim kraftverk, avvik sjelden over 1 °C, mens modellert isløsning kom trolig minst 1 uke 
for tidlig. Simuleringene viste at bruk av overflateinntak i magasinet førte til betydelige 
temperaturforskjeller i driftsvannet sammenlignet med dypvannsinntak. Overflateinntak resulterte 
i temperaturer som gjennomgående var nær hva man kan forvente seg i et uregulert/naturlig 
magasinoverløp. Det kunne imidlertid tyde på at modellen simulerte isløsning 1 uke for tidlig, noe 
som eventuelt kunne forklare en for tidlig temperaturøkning om våren i forhold til observasjoner.  

  
Vanntemperatur i Follsjø i 1999, 2001 og 2006 (NVE)  
På oppdrag av Statkraft ble det gjort målinger av vanntemperaturen rett nedstrøms utløpet av 
Trollheim og Gråsjø kraftverker og i Follsjø i 1999, 2001 og 2006. Vanntemperaturen i Follsjø ble 
målt med en termistorstreng. Målingene ble gjort av NVE. En resultatrapport3 ble publisert i 2006. 
Resultatene viser at det er en temperaturforskjell mellom de øvre vannmassene i Follsjø, kontra 
temperaturen i vannet fra utløpet av Trollheim kraftverk, det vil si at vannet fra de øvre lagene i 
Follsjø er en del varmere enn vannet som kommer ut fra Trollheim kraftverk i sommerhalvåret.  

  
Bedre vannføringer i Surna – fase II. Effekter av et nytt inntak i Follsjø, Bjønnålia kraftverk 
og omløpsventil i Trollheim kraftverk (SINTEF)  
Det ble gjort en analyse av hvor mange år Follsjø har nådd ulike kotehøyder med tanke på å 
anlegge et nytt øvre inntak. For eksempel vil Follsjø i 97 % av årene ha nådd kote 400 15. juni. På 
bakgrunn av dette blir det anbefalt å legge et øvre inntak på kote 400 og at det bygges en ordning 
for å kunne stenge dagens inntak straks vannstanden når inntaket på kote 400. Det er lagt vekt på 
at inntaket kan brukes så tidlig som mulig i vekstsesongen ettersom denne tiden er den viktigste 
for god fiskevekst. Inntaket er beregnet å kunne gi en økning i smoltproduksjonen på 8–25 %. For 
vinterforhold, spesielt med tanke på isdannelse i Surna, ville temperaturen på driftsvannet gjennom 
Trollheim kunne reduseres med ca. 1 °C daglig, men dette ville trolig ikke være nok til å endre 

 
2 Miljøvennlig bruk av vannressursene i et endret klima‐ og energiregime, inngikk i NVEs FoU program Miljøbasert vannføring.  
3 Rapporten er en ren datarapport uten noen analyse av dataene.  
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isforholdene i Surna vesentlig. Det blir sterkt anbefalt nærmere undersøkelser med temperatur-
målinger i Follsjø om vinteren for å kunne vurdere senkning av temperaturen på driftsvannet 
vinterstid. Modellberegningene er gjort ved hjelp av en modell som ble utarbeidet for sammen-
hengen mellom vanntemperatur og vekst for lakseunger i Orkla. Vekstmodellen ble imidlertid noe 
modifisert for Surna ettersom den opprinnelige modellen viste resultater som overvurderte 
veksten.  

  
Behov for vannslipp i øvre Surna og temperaturavhengig vekst av fisk i nedre del av Surna 
(SINTEF) 
Notatet ble laget på bakgrunn av tidligere arbeid i forskningsprosjektet «Bedre vannføringer i 
Surna», EnviDORR og EnviPEAK, samt NINAs bestandsovervåking i Surna. Dette igjen bygger i 
stor grad på notatet «Bedre vannføringer i Surna – fase II. Effekter av et nytt inntak i Follsjø, 
Bjønnålia kraftverk og omløpsventil i Trollheim kraftverk». Arbeidsnotat, SINTEF Energiforskning AS, 
2007-09-20. Notatet oppsummerer ytterligere simuleringer som illustrerer hva økt temperatur 
nedstrøms kraftverk kan ha å si for smoltproduksjonen i området. De oppdaterte simuleringene i 
dette notatet viser at man kan forvente en gradvis avtagende smoltalder dersom man lykkes med 
manøvreringen av Follsjø slik at vanntemperaturen øker i juli og august. Klarer man å øke 
gjennomsnittstemperaturen med 2 eller 3 °C viser modellberegningene at smoltproduksjonene 
nedstrøms kraftverket kan økes med omtrent 18–15 %. Simuleringene som er gjort forutsetter at 
jo lenger fisken står på elva før den går ut som smolt har stor betydning for smoltproduksjonen (jo 
lenger tid på elva jo flere dør). Modellen gir noe overestimering for lakseunger i Surna for de lavere 
årsklassene, men skal gi rimelige resultater på størrelse når lakseungene går ut av elva som smolt.  

I innstillingen gjengis flere av høringspartenes syn om vanntemperaturen i Surna og et øvre 
inntak i Follsjø. Det er også vist til relevante referanser. Statkrafts syn er også gjengitt og vi får 
gehør for vårt syn om at årsakssammenhengen mellom fysiske forhold i elva og fiskens liv og vekst 
er kompleks. NVE mener imidlertid at simuleringsresultatene er tydelige på at et inntak på kote 
400 vil ha en positiv effekt på vanntemperaturen og fiskens vekst, og vil kunne gi økt smolt-
produksjon. Ytterligere utredninger og simuleringer vil etter NVEs syn aldri kunne fastslå eksakt 
hva resultatet av et nytt inntak. NVE konkluderer med at en engangskostnad på 30 MNOK vil være 
akseptabelt om et nytt inntak gir resultater som forventet, og at fordelene overstiger kostnadene. 
Det er ikke gitt noen form for kost/nytte beregning.  

Som tidligere nevnt er bestandstilstanden for laksen i Surna ifølge lakseregisteret moderat. 
Gytebestandsmålet de senere årene er oppnådd, i 2016 med god margin (Ugedal et al. 2018). 
Videre er det påpekt av NINA flere ganger at metodiske svakheter kan gi et feilaktig bilde av 
ungfiskbestanden nedenfor Trollheim kraftverk. Etter elfiske med båt i 2014 er det i Ugedal et al. 
2016 påpekt at området nedstrøms Trollheim er undervurdert med tanke på områdets betydning 
for den totale produksjonen av laksesmolt i Surna. Det blir også sagt at fangsten pr. innsatsenhet 
var høyere under båtfisket i Surna enn i Namsen og Bjøra, noe som tilsier at mengden lakseunger 
i nedre del av Surna i alle fall ikke er uforholdsmessig lav (Ugedal et al. 2016).  

En generell svakhet ved innstillingen, etter vårt syn, er en manglende beskrivelse av både 
ønsket mål for laksebestanden i Surna i et lengre perspektiv og en beskrivelse av bestands-
situasjonen for laksen i dag. Dette igjen burde vært sett opp mot eventuelle avbøtende tiltak. 

  
Konklusjon  
Statkraft mener det ikke er påvist god nok årsakssammenheng mellom lavere temperatur som 
begrensende faktor for tilveksten av fisk. Statkraft mener fremdeles at en investeringskostnad for 
ny tappeluke på 30 MNOK ikke kan forsvares i et kost/nytte perspektiv.  

 
4 Statkrafts samlede vurdering av virkningen av NVEs forslag til nye vilkår  
Samlet fornybar produksjon reduseres med mellom 45–50 GWh dersom NVEs forslag til 
innstilling blir vedtatt. I denne beregningen ligger Statkrafts simulering av tapt produksjon som 
følge av slipp av vann til sideelvene Rinna og Store Bulu. I tillegg er det regnet inn konsekvenser 
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av å flytte teknisk revisjon til et annet tidspunkt samt konsekvensene av en helårlig vannstands-
reduksjon begrenset til 5 cm/time og jevn kjøring om vinteren.  

  
Fleksibilitet  
Det er ikke bare produksjonstap som er konsekvensene av NVEs forslag til nye vilkår. 
Innstillingen medfører at Trollheim kraftverk i vinterperioden skal driftes på jevnest mulig last. I 
figurene nedenfor, som alle er referert stadium 2025, er produksjon i Trollheim kraftverk vist i 
noen utvalgte uker med dagens vilkår og med NVEs innstilling. Prognoser for priser og forbruk 
er knyttet til vertikale akser er vist til høyre for figurene. På disse aksene er tallstørrelser tatt bort 
ettersom Statkrafts prognoser er konfidensielle. 

 

  
Figur 5. Simulert kjøremønster en kald vinteruke med stor etterspørsel og lavt resttilsig.  

  
Figur 5 viser at mulighetene for å tilpasse produksjonen til behovet reduseres med vilkår som 

i NVE sin innstilling. Produksjonen de timene sola er over horisonten i vinterperioden må holdes 
tilnærmet konstant, mens etter solnedgang kan produksjonen reduseres med rundt 10 MW per 
time.  

Med dagens vilkår kan produksjonen stanses i løpet av noen timer når etterspørselen er lav og 
restvannføringen i Surna dekker kravet til minstevannføring. Med nye vilkår vil det ta lenger tid å 
stanse kraftverket, 7–8 timer fra 130 MW til full stans. Dette vil i noen perioder medføre tvungen 
produksjon også når behovet ikke er tilstede (prisen er null eller negativ). Illustrert ved figur 6.  
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Figur 6. Trollheim kjøremønster når etterspørsel er lav og resttilsiget høyt.  

 
De samfunnsmessige konsekvensene av at Trollheim og eventuelle andre kraftverk med utløp 

i lakseførende vassdrag ikke kan stoppes når behovet og prisene er lave, antas å være betydelige. 
Dette skyldes at mulighetene for import begrenses ved lave priser og tilsvarende blir det mindre 
volum som kan eksporteres ved høye priser.  

Når det er høy restvannføring i Surna har man i dag muligheter til å levere regulerkraft i deler 
av året, slik som søndag i figur 7.  

  

  
Figur 7. Trollheim potensiell levering av regulerkraft.  

  
I figur 7 er forbruket noe høyere enn i figur 6, men svært mye vind og høyt tilsig i hele Norden 

reduserer etterspørselen, slik at prisen blir null eller negativ natt til lørdag og deler av søndag. 
Både lørdag og søndag antas at vindproduksjonen en del av døgnet blir lavere enn prognosert. 
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Med dagens vilkår kan Trollheim levere oppregulering. Med nye vilkår kan ikke Trollheim levere 
slik oppregulering fordi en ikke får stoppet produksjonen når prisen igjen blir null eller negativ.  

Nye vilkår vil i all hovedsak fjerne Trollheims muligheter til å levere balanse- og system-
tjenester til markedet.  

  
Begrensninger på magasindisponering  
Et annet moment som spiller inn på driften av Trollheim er tilgangen på råmaterialet vårt, vann. 
Mye av vannet i Follsjø lagres for at vi skal kunne møte kravet om 15 m3/s minstevannføring 
nedstrøms kraftverket året rundt for alle tilsigsår. Høst- og vintermånedene er den perioden hvor 
vi må lagre mest vann i magasinet for å kunne være sikre på å holde minstevannføringen i nedre 
del av Surna. Figur 8 viser hvordan dette endrer seg med nye vilkår som i NVEs innstilling og at 
båndlagt magasinkapasitet øker (rød del). Grunnen til dette er at tilsiget i høst- og vintermåneden, 
når vi må lagre mest vann for å kunne være sikre på å holde kravene, vil miste volumene av vann 
som går til økningen i minstevassføring. I tillegg kan vi i de tørre periodene vi lagrer for, ikke 
kunne regne med noe bidrag til Surna fra disse sideelvene.  

 

  
Figur 8.  Båndlagt magasinkapasitet oppstrøms Trollheim kraftverk med dagens vilkår og med 

NVEs innstilling til nye vilkår.  
  

Flom  
Dersom Statkraft ikke lenger får magasinere og benytte seg av vannet fra bekkeinntakene i Rinna 
og Store Bulu, vil dette sammen med eksisterende pålegg om minstevannføring i Surna bety at 
flomrisikoen øker. Her illustrert ved figur 9.  
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Figur 9. Minimumskurve Trollheim med nye vilkår.  

  
Den heltrukne røde kurven viser dagens minimumskurve. Med nye vilkår vil den bli som i den 

stiplede røde kurven og viser at en større del av magasinet vil båndlegges for å møte krav om 
minstevannføring og endret produksjonsmønster. Den blå pilen viser hvor mye nedbør som skal 
til før magasinet går til overløp med nye vilkår. Denne grensen ligger på 190 mm.  

NVE rapport 81/2016 Klimaendring og fremtidige flommer i Norge estimerer en økning i 
flomstørrelse på 20 % i alle elver i Møre og Romsdal. Generelt betyr dette større høstflommer og 
snøsmelting ved milde perioder både høst og gjennom hele vinterperioden. Det er registrert at 
nedbøren i Surnadal området kommer som korte, intense episoder. Når en større andel av 
magasinet er fylt opp, vil dette fremtidige regimet og slike hendelser skape økt risiko for flom og 
også skadeflom.  

Høsten 2016 var det en kort, men intens flom i vassdraget. Vannføringen i Surna ved Skjærmo 
ble målt til 407 m3/s. Uten regulering ville vannføringen vært rundt 700 m3/s. Den aktuelle 
flommen medførte små skader på omgivelsene, uten reguleringsanleggene ville flommen medført 
betydelig skade. Gjennom simuleringer har vi vist at med krav til minstevannføring i flere 
sideelver, vil flomvannføringen kunne bli høyere fordi den vil starte med høyere vannstand i 
magasinene.  

  
Tekniske installasjoner  
For å imøtekomme krav om slipp av vann i Rinna, Store Bulu og nytt inntak i Follsjø kreves 
tilrettelegging og teknisk utbygging. Statkraft har gjort et overslag over kostnadene knyttet til 
dette. For Rinna er entreprenørkostnaden satt til rundt 3,1 MNOK, Store Bulu 4,3 MNOK og inntak 
Follsjø til 34 MNOK. Store Bulu ligger uten veiforbindelse og mye av kostnaden her er knyttet til 
bruk av helikopter under utbyggingen. I tillegg må det påregnes byggherrekostnader for alle 
tiltakene. Statkraft har estimert dette til omtrent 7,6 MNOK. Totalt for alle tiltakene blir engangs-
summen omtrent 50 MNOK. Inne i dette estimatet er det ikke tatt med eventuelle produksjonstap 
som vil påløpe når systemet må tømmes for vann for å kunne bygge nytt inntak for nye 
tappemuligheter.  
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Konklusjon  
Oppsummert gir NVEs innstilling følgende konsekvenser: 
 

- 45–50 GWh tapt fornybar, fleksibel produksjon  
‐ Produksjonen er ikke tilpasset samfunnets behov  
‐ Tvungen produksjon når det ikke er behov  
‐ Trollheim kan ikke levere balanse- og systemtjenester til markedet  
‐ Økt risiko for flom og skadeflom  
‐ Utbyggingskostnader på 50 MNOK  

 
5 Statkrafts forslag til løsning  
Surna er nasjonalt laksevassdrag. Statkraft har derfor brukt mye tid og ressurser på å finne 
løsninger for å ivareta fiskebestanden og fortsatt markedstilpasset fornybarproduksjon. Fiske-
bestanden i Surna har de senere år vist en positiv utvikling. Statkraft har grunn til å tro det blant 
annet skyldes innføring av manøvreringsrestriksjon på nedkjøring av kraftverket. I år med lite tilsig 
klarer ikke fisken å utnytte strekning oppstrøms kraftverket. Dette området er et svært velegnet 
produksjons- og oppvekstområde for laksen. Statkraft foreslår derfor et tilsigsstyrt slipp av vann 
fra Rinna for å bedre forholdene for fisk der. Dagenes manøvrering av Trollheim kraftverk sammen 
med tilsigsstyrt slipp av minstevannføring i Rinna kombinert med fremtidige skjøtsels – og 
habitattiltak og allerede installert omløpsventil mener Statkraft er riktige tiltak for at laksen i Surna 
skal ha levedyktige vilkår og at Trollheim fortsatt skal kunne levere fornybar energi til det nordiske 
kraftmarkedet.  

 
6 Avsluttende kommentar  
Hovedformålet med en revisjon er «å bedre miljøtilstanden i regulerte vassdrag ved å sette nye vilkår 
for å rette opp miljøskader og ulemper som har oppstått som følge av reguleringen. Dette må avveies 
mot formålet med konsesjonen som er kraftproduksjon» (Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår 
for vassdragsreguleringer, OED 2012).  

Energimeldingen (Meld. St. 25 (2015–2016)) Kraft til endring – Energipolitikken mot 2030) gir 
en gjennomgang av utviklingstrekk, status og perspektiver for den innenlandske energi-
forsyningen. Den legger frem en energipolitikk mot 2030, hvor energiforsyning, klimautfordringer 
og næringsutvikling ses i sammenheng. Meldingen fremhever at «den store regulerbare 
vannkraften vil fortsatt være ryggraden i energisystemet vårt. Vannkraftproduksjon er viktig i et 
europeisk klimaperspektiv, og gjør at vi opprettholder forsyningssikkerheten i det norske og nordiske 
kraftsystemet. Behovet for reguleringsevne og fleksibilitet forventes å øke i årene som komme».  

Regulanten støtter at behovet for reguleringsevne og fleksibilitet vil være viktig fremover. Vi er 
imidlertid bekymret over at dette ikke blir tillagt nok vekt i vilkårsrevisjoner.  

Møre og Romsdal fylke vedtok i Fylkestinget 15.6.2015 en regional plan for klima og energi 
med høye klimaambisjoner. Planen har følgende mål:  

 
- Klimautsleppa i Møre og Romsdal skal reduseres med mer enn 19 % innan 2020, i forhold 

til utsleppa i 2009.  
- Summen av fornybar energi, energieffektivisering og energiomlegging skal tilsvare minst 

2 TW elektrisitet.  
 
Dersom sentrale krav i vilkårsrevisjonen for Trollheim blir innført som nye vilkår, vil den 

fornybare kraftproduksjonen i fylket bli redusert, noe som gjør målet om energiomlegging 
vanskeligere å nå.  

Vi viser også til Multiconsults rapport Krafttap i forbindelse med vannforvaltningsplaner, 
utarbeidet på oppdrag av Energi Norge, som peker på konsekvensene av at flere restriksjoner 
innføres samtidig og den kumulative effekten og samfunnskostnadene dette vil medføre. Behovet 
for fleksibilitet vil øke ytterligere dersom flere vassdrag får magasinrestriksjoner eller minstevann-
føringspålegg. Rapporten trekker spesielt frem at effekter som overskudd av sommerproduksjon, 
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påvirkningen av systemtjenester og flomdempingsevne og sannsynligheten for økt prisvolatilitet 
ikke er godt nok utredet på nasjonalt nivå.  

Bortfall av fornybar produksjon og tapt reguleringsevne i regulerte vassdrag må kompenseres 
gjennom et eller flere tiltak som ny fornybar produksjon med miljøulemper knyttet til etablering, 
økt produksjon i brenselsfyrte kraftverker med tilhørende klimautslipp og flytting eller reduksjon 
av forbruk. Reduksjon av produksjon i Trollheim vil derfor kunne medføre økte miljøulemper 
andre steder. " 

 
NVE har oversendt kommentarer til Statkrafts merknader 28.6.2019: 
 

"Vi viser til brev av 28.2.2019, der NVE blir bedt om å vurdere Statkrafts notat datert januar 2019.  
NVE leverte sin innstilling for vilkårsrevisjon Trollheim kraftverk (Surnavassdraget) i juni 2018. 

Statkraft har kommentert NVEs innstilling og lagt vekt på tema de mener ikke er tilstrekkelig 
belyst samt konsekvensene av NVEs foreslåtte tiltak.  

I det følgende har vi gjort en vurdering av Statkrafts merknader, med henvisning til kapitlene i 
Statkrafts notat.  

 
2. Reguleringens betydning for kraftsystemet  
Statkraft påpeker at anlegget er viktig i regionen. NO3 er region med størst kraftunderskudd. 
(Forbruk 21 og produksjon 14 TWh).  

Statkraft mener at NVEs forslag til vilkår vil redusere fleksibiliteten for Trollheim kraftverk. De 
skriver at «Få, om noen norske kraftanlegg er alene kritisk for det nasjonale systemet». Statkraft 
mener det må legges til grunn en svært restriktiv praksis ved innføring av nye vilkår som reduserer 
anleggenes fleksibilitet.  

NVE viser til at kraftbalansen i Midt-Norge i dag er vesentlig bedre enn for 10 år siden. Mye 
har endret seg. Ny linje fra Sogndal opp til Ørskog har muliggjort import sørfra. Linja til Sverige 
ble oppgradert for ca. 10 år siden. En av linjene fra Nordland blir nå spenningsoppgradert og vil 
trolig føre med seg en økning i overføringskapasitet derfra. I tillegg bygges masse vind på Fosen 
og sør for Trondheimsfjorden. Men vindkraft fører ikke med seg regulerbarhet, og det er fortsatt 
en lokal knapphet i Midt-Norge, særlig vinterstid. Vannkraften er derfor svært viktig i Midt-Norge.  

I vår vurdering av de ulike kravene som var stilt i revisjonen har vi derfor lagt vekt på at 
Trollheim er viktig for området. NVE er enig med Statkraft i at stor regulerbar vannkraft er viktig 
for forsyningssikkerhet og at behovet for fleksibilitet vil øke. NVE er også enig i at restriksjoner 
som i stor grad reduserer fleksibilitet og forsyningssikkerhet ikke er ønskelig. Derfor anbefalte vi 
ikke magasinrestriksjoner i form av høy sommervannstand, fast minstevannføringskrav fra Follsjø, 
eller den foreslåtte spyleflommen på våren, alle tiltak som ville hatt stor betydning for Trollheim 
kraftverks fleksibilitet og evne til å produsere vinterstid. 

Det er ulike oppfatninger om restriksjonenes virkning på fleksibilitet osv. og det er vanskelig å 
få gode objektive vurderinger av dette. Vi har i vår innstilling foreslått at reglementet ved behov 
kan tas opp til vurdering 10 år etter at endringene er iverksatt. Gjennom praktisk drift og 
manøvrering kan man fremskaffe kunnskap om virkninger for forsyningssikkerhet og fleksibilitet 
i en slik prøveperiode. Dette gir en viss mulighet til å revurdere og justere vilkår som viser seg å 
ha utilsiktede virkninger etter en grundigere vurdering eller med erfaring.  

 
3.1 Nasjonale føringer  
Statkraft henviser til ulike nasjonale føringer, herunder Ot.prp. nr. 50 (1991–1992), OEDs retnings-
linjer for revisjon og nasjonale laksevassdrag, og påpeker at det i disse fremgår at det som 
hovedregel ikke skal pålegges tyngende vilkår.  

NVE har omtalt de nevnte føringene i innstillingen på side 44. Der henviser vi i tillegg til andre 
føringer som tilsier at det også skal legges vekt på viktige miljøhensyn. Innlemmelsen av Surna i 
ordningen med nasjonale laksevassdrag innebærer at vassdraget er blant dem som skal prioriteres 
i det generelle arbeidet med å styrke laksebestandene i landet. I vår innstilling har vi forsøkt å ta 
hensyn til både miljø og kraftproduksjon/reguleringsevne/fleksibilitet.  
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Hva som er vesentlig tyngende vilkår er ikke klart og vil variere fra sak til sak. Vi mener 
imidlertid at den nasjonale gjennomgangen av vilkårsrevisjoner (NVE-rapport 49/2013), på et 
overordnet nivå, gir indikasjoner på hvor en slik grense kan tenkes å ligge. Våre anbefalte vilkår 
om minstevannføring vil gi en redusert kraftproduksjon som ligger godt innenfor det taps-
intervallet som ble lagt til grunn i prioriteringsrapporten.  

 
3.2 Status for laks i Surna  
Statkraft mener det er en positiv trend i bestandsutviklingen for laks i Surna og viser til 
Vitenskapelig råd for lakseforvaltning og kvalitetsnorm for laks, og gode elvefangster i 2016 og 
2017. De viser til at området nedenfor kraftverket har større betydning for ungfisk enn tidligere 
antatt.  

NVE kan ikke se at de fremførte argumentene er vesentlige for vår konklusjon. At fangstene i 
2016 og 2017 har vært bedre enn gjennomsnittet kan vanskelig omtales som en trend. I 2018 ble 
det fanget 4,8 tonn som tilsvarer en gjennomsnittlig sesongfangst i Surna. Som Ugedal et al. 2018 
også påpeker er det utfordrende å sammenlikne fangster mellom år da det i de senere år er innført 
restriksjoner på fiske og en utstrakt bruk av fangst og slipp.  

NVE er kjent med at området nedenfor kraftverket er viktig. Det er blant annet derfor vi har 
vektlagt tiltak som vil kunne bedre forholdene på dette viktige området.  

NVE er klar over at andre forhold enn vannkraftregulering påvirker Surna og dette har vi omtalt 
under eget kapittel i innstillingen. Vi konkluderte med følgende: 

 
«Det er uten tvil mange faktorer som samlet påvirker de norske villaksbestandene. Noen har vi god 
kunnskap om og mulighet for å gjøre noe med, mens andre kan være utfordrende både å 
dokumentere og håndtere/avbøte. Vi mener det er fornuftig å forsøke å bedre forholdene der 
utfordringene er kjent og det finnes muligheter for å iverksette gode kunnskaps- og erfaringsbaserte 
tiltak. Dette er tilfelle for Surna, og vi mener at våre forslag til tiltak vil kunne bedre forholdene 
for laks- og sjøørretbestanden betraktelig.»  

 
NVE mener imidlertid at det, basert på foreliggende dokumentasjon, ikke kan være noe tvil om 

at reguleringen av Surna har påvirket fiskebestandene negativt. Utover det vi har skrevet i 
innstillingen om dette, ønsker vi ikke å problematisere dette ytterligere. Det er helt klart andre 
faktorer enn vannkraftregulering som også påvirker villaksen, men i revisjonssammenheng er det 
kun forholdene i elva vi kan få gjort noe med.  

 
3.3 Minstevannføring oppstrøms kraftverket  
Rinna: Statkraft foreslår en større minstevannføring fra Rinna i stedet for eget slipp fra Bulu. Ifølge 
Statkraft vil fordelene med økt minstevannføring fra Rinna være økt vanndekket areal på en 
lakseførende strekning på totalt 6,5 km. Til sammenlikning er lakseførende strekning i Bulu 5 km. 
Statkraft foreslår i sine kommentarer et adaptivt slipp, men med målepunkt Rinna dam som 
referanse i tillegg til Skjermo. Det fremgår ikke hvor mye Statkraft tenker å slippe i Rinna.  

Forslaget om å øke minstevannføringen i Rinna vil kunne fungere i perioder hvor tilsiget er 
«normalt», men vil ikke alene kunne avhjelpe de tørreste periodene. Derfor er det i tillegg viktig 
med en minstevannføring også fra nedbørfeltet til Bulu. En minstevannføring er viktig også for 
Bulu som et potensielt godt oppvekst/gyteområde for fisk og vil øke vanndekket areal på 5 km 
lakseførende strekning i tillegg til en økning i Rinna.  

NVE viser til begrunnelsen for vannslipp i innstillingen. Der fremgår det hvorfor vi i denne 
saken mener et fast vannslipp er fornuftig. NVE opprettholder anbefalingene om et fast vannslipp 
i Rinna.  

Merknaden om at minstevannføringen om vinteren var mindre enn kommunene hadde krevd 
skyldes oppdatert hydrologisk grunnlag, jf. tab. 2 i innstillingen.  
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Store Bulu: Statkraft viser til Johnsen og Hvidsten 1995, som antar at elva har liten betydning i 
produksjonssammenheng fordi vintervannføringen er lav. Statkraft savner en vurdering av nytten 
av å benytte Bulu fremfor å øke vannføringen fra Rinna.  

NVE har lagt vekt på at Bulu har et bra potensiale for fisk. At tidligere rapporter har omtalt at 
Bulu i dag har liten betydning i produksjonssammenheng er naturlig, fordi det etter overføringen 
normalt er lite vann der. Det at det ikke er minstevannføring i dag begrenser mulighetene for 
gyting og oppvekst vesentlig.  

NVE mener det ikke er korrekt som Statkraft hevder at vi ikke har synliggjort at Bulu har de 
hydrologiske og fysiske kvalitetene som er nødvendig for laks. Boniteringsrapporten har 
konkludert med at potensialet er der. Dette er diskutert i vår innstilling.  

Statkraft har foreslått å øke minstevannføringen fra Rinna som alternativ til minstevannføring i 
Bulu. Størrelsen på minstevannføringen i Rinna tar utgangspunkt i den alminnelig lavvannføringen 
ved dam Rinna. I tørre perioder vil derfor forslaget fra Statkraft kunne medføre mindre vann i Surna 
enn det anbefalte alternativ. Et viktig poeng med å foreslå minstevannføring i Bulu er at det, foruten 
å bedre forhold i en relativt lang og godt egnet gyte/oppvekstelv, også vil tilføre vann til Surna på 
strekningen oppstrøms kraftverk.  

Merknadene om utfordringer med minstevann som fryser med referanse til Årdalsvassdraget 
har etter vårt syn begrenset overføringsverdi til et minstevannslipp i Bulu. Utfordringene i Årdal 
er knyttet til stor avstand mellom slipp av minstevannføring og målested. Vi har ingen ytterligere 
kommentarer.  

 
Folla: Statkraft støtter NVEs anbefaling om at det ikke skal pålegges en minstevannføring i Folla. 
Statkraft er av den oppfatning at det ved en fremtidig gjennomgang av reglement ikke skal åpnes 
for å vurdere behov for slipp fra Folla i ekstremsituasjoner. Argumentet er at et ev. krav av denne 
typen vil legge like store føringer på magasindisponeringen som om det skulle vært et reelt krav.  

NVE har ikke stilt konkret krav om slipp av vann fra Follsjø i tørre perioder. Vi har skissert en 
mulig løsning i ekstreme tørkeperioder, som ev. kan pålegges regulanten med hjemmel i vilkårene 
(reglementets post 4 – «nødparagraf», nå også i reguleringsloven). Behovet for ev. slipp må 
vurderes mot forholdene i magasinet og kravet til minstevannføring nedenfor kraftverket. Hvorvidt 
ekstreme tørkeperioder er et stort problem som ev. krever tiltak kan vurderes nærmere i 
forbindelse med en ev. gjennomgang av reglementet etter 10 år.  

 
3.4 Minstevannføring nedenfor kraftverket  
Statkraft ser flere utfordringer med at dagens skjønnspålagte bestemmelse for minstevannføring 
inntas i de oppdaterte vilkårene. Dagens minstevannføringskrav er i dag i perioder større enn den 
naturlige vannføringen og legger føringer for magasindisponeringen. Eventuelle nye minstevann-
føringskrav i tråd med NVEs forslag vil begrense disponeringen ytterligere og øke flomfaren. 
Statkraft konkluderer med at å innta det skjønnspålagte krav om minstevannføring i reglementet, 
i praksis vil innebære at det ikke er mulig å endre.  

NVE kan ikke se at de anførte utfordringene vil endre seg om minstevannføringskravet 
nedenfor Trollheim kraftverk inntas i manøvreringsreglementet eller ikke. Vi mener at det er 
ryddig at bestemmelsen om minstevannføring inntas i manøvreringsreglement. Selv om minste-
vannføringskravet tas inn i reglementet finnes det flere muligheter for å endre på dette. 
Konsesjonæren kan for eksempel når som helst søke om å få endret betingelsene i en konsesjon 
(vregl. § 9).  

Ved innføring av krav til minstevannføring i reglementet vil skjønnsforutsetningene i dette 
tilfelle bestå. Dersom pålegg i konsesjon/reglement strider mot det som er bestemt i skjønnet, er 
det opp til tiltakshaver å løse dette problemet, ved avtale eller ny skjønnssak.  

  
3.4.1 Vindøla  
NVE registrerer at Statkraft støtter vår vurdering om at det ikke skal pålegges minstevannføring i 
Vindøla.  
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3.4.2 Vårflom/Spyleflom  
Vi konstaterer at Statkraft støtter vår anbefaling om å ikke pålegge spyleflommer for å renske 
elven. I vår innstilling anbefalte vi at det gjennomføres en kartlegging av viktige gyte/oppvekst-
områder der sedimentering/begroing er et problem og at det utarbeides en plan for fysiske tiltak 
i form av for eksempel harving, utlegging av stein til skjul osv. for å bedre forholdene på disse 
stedene. NVE registrerer at Statkraft har fått utarbeidet en rapport med resultater fra kartlegging 
av gyte- og oppvekstområder for laks i Surna (Uni Research 2016), og at de tenker å legge 
rapporten til grunn ved utarbeidelse av en habitat- og biotopplan. NVE mener at det er en fornuftig 
tilnærming.  
 
3.4.3 Vurdering av tidspunkt for teknisk revisjon av kraftverket  
Statkraft mener at det er vanskelig å flytte teknisk revisjonstidspunkt, og at dette vil gi produksjons-
tap. Statkraft mener at våren er eneste realistiske alternativ for gjennomføring av teknisk revisjon 
uten et for stort krafttap (estimert til mellom 5–7 GWh pr. år). Statkraft tar normalt revisjon av 
Trollheim i mai, fordi:  
 

- det som regel er nok restvannføring for å opprettholde minstevannføringskravet på 15 m3/s, 
slik at de slipper å tappe vann fra Follsjø  

- det er stor sannsynlighet for at Trollheim ikke driftes i denne perioden  
 

Statkraft viser videre til at de er bundet av skjønnet og derfor ikke kan benytte seg av NVEs 
åpning for å gå ned til 10 m3/s minstevannføring i perioden med teknisk revisjon. Skjønnets regler 
for å gå under 15 m3/s innebærer at det i ettertid må gjøres en vurdering av et eventuelt tap av fisk 
og at tap må erstattes med utsetting. Statkraft ser ingen mulighet for å fravike reglene i skjønnet.  

NVE har anbefalt at tidspunktet for teknisk revisjon av kraftverket må endres og legges utenom 
hovedutvandringsperioden for smolt som er mai/starten av juni. Kraftverket skal i denne perioden 
ikke stoppes med mindre det oppstår spesielle driftssituasjoner.  

NVE vurderte ikke hvordan en endring av teknisk revisjonstidspunkt vil påvirke kraftverkets 
drift da saken var til behandling i NVE. En slik vurdering vil kreve nye analyser og simuleringer. 
Informasjonen fra Statkraft er ikke tilstrekkelig for å vurdere om konsekvensene av endret 
revisjonstidspunkt er rimelige (jf. fig. 2 og 3 i Statkrafts kommentarer). Vi trenger mer informasjon 
fra Statkraft om hvordan simuleringene er gjort og hvilke antagelser og forutsetninger som ligger 
til grunn. Vi trenger å få forklart sentrale begreper i figurene, som for eksempel «minmag» og 
«stadium 2025».  

Statkraft fremstiller grafer av dagens situasjon mot scenarioet med alle de nye vilkårene i NVEs 
innstilling. Det ser ikke ut som om effekten av flyttet revisjonstidspunkt er vurdert isolert.  

NVE viser til tidligere beskrivelse hva gjelder forholdet til skjønnet og erstatninger. En åpning 
i manøvreringsreglementet om å gå ned til 10 m3/s i minstevannføring i en begrenset periode på 
våren, vil innebære at man går ut over det som er bestemt i skjønnet. Tiltaket er foreslått for å 
bedre utvandringsforholdene for smolt i Surna og gjennom det øke tilbakekomst av voksen laks til 
Surna. Å ev. måtte fravike skjønnsforutsetningene vil ikke være en årviss foreteelse og vi tenker at 
det må være mulig å finne løsninger med skjønnspartene når hensikten er miljøforbedringer.  

Vi opprettholder vår anbefaling vedrørende endring av tidspunkt for teknisk revisjon av 
kraftverket. Det er sannsynlig at flytting av teknisk revisjonstidspunkt fra vår til høst fører til et 
produksjonstap og gjør det noe mer utfordrende å disponere magasinene, men vi mener dette 
oppveies av behovet for en stor vannføring under den viktige smoltutvandringsperioden. 
Alternativet til endret revisjonstidspunkt og drift av kraftverket i smoltperioden vil være vannslipp 
fra Follsjø, et alternativ med betydelig større virkninger for magasindisponering og produksjons-
tap. Dette alternativet er omtalt i innstillingen og ble forkastet på grunn av redusert fleksibilitet og 
stort krafttap.  

Vi anbefaler at Statkraft prøver ut drift av kraftverket i tråd med nevnte føringer i en periode. 
Vi har i vår innstilling foreslått at reglementet ved behov kan tas opp til vurdering 10 år etter at 
endringene er iverksatt.  
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3.4.4 Effektkjøring og fleksibilitet  
Statkraft mener at de nye konsesjonsvilkårene vil føre til redusert fleksibilitet og begrense 
kraftverkets mulighet til å levere balanse- og systemtjenester til markedet. I tillegg påpeker de at 
fleksibel vannkraftproduksjon er viktig for samfunnet. Statkraft mener at de miljømessige 
ulempene som forårsakes av en markedstilpasset kraftproduksjon er mindre enn det NVE har lagt 
til grunn i sin vurdering. I tillegg mener de at NVE burde vurdert grundigere, om andre fysiske 
tilpasninger kunne ha bedret forholdene i elva, uten å begrense kraftproduksjonen.  

Statkraft mener det er vanskelig å se ut fra NVEs innstilling hva fordelene vil være ved å innføre 
en betydelig strengere restriksjon på nedkjøring. Statkraft savner en tydeliggjøring av hva som er 
problemet og hvorfor dette er løsningen.  

For å redusere sannsynligheten for stranding av fisk og utarming av bunndyrfaunaen har NVE 
foreslått nye vilkår for å begrense frekvensen av effektkjøring i Trollheim kraftverk, og da særlig 
om vinteren. I tillegg har vi foreslått hvor raskt vannstanden i Surna kan reduseres, som følge av 
at Trollheim nedregulerer sin produksjon. Samtidig har vi åpnet for at disse kravene skal kunne 
fravikes dersom det oppstår spesielle driftssituasjoner i kraftsystemet. Dette kan for eksempel 
være at Statnett henstiller produsentene om å anmelde all ledig effekt i regulerkraftmarkedet.  

Som systemansvarlig etter forskrift om systemansvar i kraftsystemet (fos), § 12 fjerde og femte 
ledd, har Statnett spesielle virkemidler til håndtering av både vanskelige driftssituasjoner og 
driftsforstyrrelser: ”Systemansvarlig kan i vanskelige driftssituasjoner rekvirere effekttilgang ved å 
kreve at all tilgjengelig regulerytelse innenfor produksjon og forbruk anmeldes i regulerkraftmarkedet, 
etter at prisen i elspotmarkedet er satt. Systemansvarlig kan ved driftsforstyrrelser kreve å få benytte 
all tilgjengelig regulerbar effekt i produksjonsapparatet til å gjenopprette normal drift. Ikke anmeldt 
produksjon prissettes til elspotområdets regulerkraftpris, dersom ikke annet er avtalt.” Forskriftens 
§ 12 i seg selv gir imidlertid ikke Statnett hjemmel til å rekvirere produksjon ved å pålegge tapping 
i strid med gitte konsesjonsvilkår. Produsentene har imidlertid en lydighetsplikt (fos § 26) overfor 
Statnett og innholdet i denne plikten er tolket av OED i brev til Statkraft 6. april 2009. Plikten 
innebærer at produsentene i ekstreme tilfeller kan måtte tappe i strid med konsesjonsvilkår 
dersom de får pålegg fra Statnett om det.  

Hovedpoenget med å anbefale strengere restriksjoner er primært å redusere frekvensen av 
episoder med effektregulering generelt, og spesielt episoder på dagtid om vinteren. Som Ugedal 
mfl. 2016 poengterer så er det den høye frekvensen av effektkjøring til alle årstider og særlig 
nedtappingene om vinteren som bidrar sterkest til negative konsekvenser av effektkjøring i 
Surna.  

De foreslåtte begrensningene innebærer ikke at kraftverket må ha samme produksjon hele 
døgnet vinterstid. Produksjonen kan økes eller reduseres enkelte dager. Poenget med den 
foreslåtte begrensningen er å redusere antall episoder med vannføringsreduksjoner på dagtid om 
vinteren. Kraftverket har allerede i dag en selvpålagt restriksjon som sier at nedtapping på dagtid 
om vinteren bør unngås, og dersom det må skje så skal det skje sakte. Det er imidlertid ikke 
ønskelig med en drift som for eksempel innebærer oppkjøring om morgenen, ned midt på dagen 
og oppkjøring om ettermiddag/kvelden osv. Slik restriksjonene er formulert gis det rom for å kjøre 
opp kraftverket om morgenen, holde stabil/jevn vannføring på dagtid om vinteren, og senke fra 
det er mørkt om kvelden/natten, men da med strengeste restriksjon på senkningshastigheten.  

NVE har tatt redusert fleksibilitet med i sine vurderinger. I innstillingen skriver vi følgende: 
«Disse innstrammingene i kjøremønster vil redusere både frekvensen av effektkjøring og hastigheten 
på vannstandsendringene, og gi en drift av kraftverket som er jevnere og mer miljøtilpasset enn dagens 
drift. Det vil imidlertid fortsatt være muligheter for fleksibilitet i driften.»  

Statkraft presenterer noen grafer for å vise mulige konsekvenser av NVEs foreslåtte restriksjoner 
for Trollheims evne til å levere regulerkraft (Figur 5, 6 og 7 i Statkrafts kommentarer).  

Kurvene som Statkraft presenterer viser at de foreslåtte restriksjonene vil redusere 
fleksibiliteten til kraftverket. Vi mener imidlertid at kurvene også viser at det fortsatt er rom for 
fleksibel drift (jf. figur 5–7), men at restriksjonene innebærer at frekvensen av effektregulering 
reduseres. Dette var hovedhensikten med strengere restriksjoner.  
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NVE har ikke nok informasjon om forutsetninger/grunnlag for kurvene til å kunne vurdere 
dem nærmere.  
 

 
Figur 5.  Simulert kjøremønster en kald vinteruke med stor etterspørsel og lavt resttilsig. 

 
  

 
Figur 6. Trollheim kjøremønster når etterspørsel er lav og resttilsiget høyt. 
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Figur 7. Trollheim potensiell levering av regulerkraft. 

 
Det er vanskelig å gjøre kvantitative analyser av verdien til fleksibilitet. I innstillingen viser vi 

til at Statkraft har gjort en egen studie av sumvirkninger av restriksjoner i Midt-Norge, som viser 
at det skal «relativt omfattende restriksjoner til, (…) før det får vesentlig betydning for regionen».  

Vi opprettholder vår anbefaling om strengere restriksjoner på driften av Trollheim kraftverk. 
Vi anbefaler at Statkraft prøver ut drift av kraftverket i tråd med nevnte føringer. Etter prøve-
periodens slutt kan det foretas en evaluering og en oppsummering av hva en slik restriksjon reelt 
medførte. Om det faktisk er slik som Statkraft hevder, at de nye restriksjonene i «all hovedsak 
fjerne» Trollheim kraftverks muligheter for til å levere balanse- og systemtjenester til markedet, så 
vil det være mulig å vurdere disse på nytt.  

  
3.4.5 Inntak Follsjø og vanntemperatur 
Statkraft fastholder at det ikke er vist god nok sammenheng mellom lavere temperatur og 
begrenset fiskevekst. De mener som tidligere at investeringskostnaden for ny tappeluke ikke kan 
forsvares i et kost/nytte perspektiv. De viser videre til landskap og miljørapport (Kvien & Forberg 
2013) der ulike løsninger for å heve øvre inntak er skissert.  

NVE har anbefalt at det etableres et inntak i Follsjø på kote 400. Hensikten er å gjøre noe med 
vanntemperaturen på driftsvannet i Trollheim. I sommerhalvåret er vannet kaldere enn før 
regulering og om vinteren er vannet varmere. En vanntemperatur nærmere det som er naturlig vil 
være positivt for fiskevekst og smoltproduksjon nedstrøms Trollheim kraftverk.  

NVE tolker Statkrafts kommentarer slik at de i utgangspunktet er imot et nytt inntak, men 
dersom det pålegges så ønsker de å vurdere alternative løsninger. Vi er opptatt av at valg av løsning 
sikrer inntak fra kote 400 for å oppnå ønskede temperatureffekter for Surna elv nedstrøms 
Trollheim. En mulig teknisk løsning for å få dette til fremgår av landskap og miljørapporten (Kvien 
& Forberg 2013). En overordnet kost/nytte vurdering ble gjort i NVE-rapport 49/2013.  

NVE kan ikke se at det er kommet frem andre momenter i kommentarene til Statkraft om dette 
tema enn de som allerede er gitt. Vi viser til vurderingene i innstillingen og opprettholder vår 
anbefaling om å etablere et nytt øvre inntak.  
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4. Statkrafts samlede vurdering  

Fleksibilitet  
Se våre kommentarer under kap. om effektregulering.  
 
Begrensninger på magasindisponeringen og flomrisiko  
Statkraft viser til at nye vilkår/krav vil øke den båndlagte magasinkapasitet og hevder at 
flomrisikoen vil øke. Dette blir begrunnet med at kravene vil føre til at fyllingsgrad i magasinene 
må økes for å kunne møte nye krav om minstevannføring både i hovedelva, og i Rinna og Bulu. En 
slik økning kan gi redusert buffer for flomdemping.  

NVE gjorde ikke egne utredninger om ev. endringer i flomfare som følge av foreslåtte 
endringer. Vi tok utgangspunkt i beskrivelsen av dagens regulering og flomsituasjon:  

  
«De største tilløpene til Surna er sideelvene Rinna, Bulu, Folla og Vindøla. Kapasiteten til 
inntakene og manøvreringen av Follsjø avgjør om man vil få overløp fra Rinna, Bulu og Follsjø, 
og dermed flomtap ned i Folla, Rinna og/eller Bulu. Det er spesielt kravet til minstevannføring i 
Surna, målt ved Skjermo nedenfor kraftverksutløpet, som styrer disponeringen av magasin-
vannstanden i Follsjø over året. Magasinfyllingen i Follsjø må være høy om høsten for at Statkraft 
skal kunne være sikker på å ha nok vann til å overholde minstevannføringskravet gjennom 
lavvannsperiodene om vinteren. Flomtap skjer oftest i forbindelse med høstflommer, men er ikke 
en årlig hendelse (Figur 8). Ved overløp i Follsjø har praksis vært å stenge inntaket i Rinna. 
Flomtap fra inntaket i Bulu er ikke påvirket av vannstanden i Follsjø, kun kapasiteten på 
inntaket.»  

  
Etter vår vurdering er det ikke foreslått krav om magasinrestriksjoner eller minstevannføringer 

som påvirker dagens manøvrering av Follsjø vesentlig. Vi kan ikke se hvordan et ev. krav om 
minstevannføring i sidebekkene vil kunne føre til en høyere vannstand i magasinene slik Statkraft 
hevder. Det er ikke snakk om å overføre vann for å dekke en minstevannføring, kun benytte tilsig. 
Kravet til en minstevannføring nedenfor kraftverket på 15 m3/s årlig er den vesentligste faktoren 
for magasindisponeringen i Follsjø. Denne er uforandret i NVEs innstilling. Vi kan derfor ikke se 
hvilke av de foreslåtte vilkårene som skal kunne endre flomfaren vesentlig. Flomfaren er i dag 
betydelig redusert som følge av reguleringen sammenliknet med naturtilstanden.  

NVE kjenner til at Surnadal og Rindal kommune har fått Professor Ånund Killingtveit ved 
NTNU til å vurdere kravene i vår innstilling opp mot virkninger for flomrisiko. Killingtveit 
konkluderer med følgende (Notatet datert 1.2.2019 er vedlagt i sin helhet). 

 
«Etter ei grundig vurdering av tilgjengelege dokument og innsamling og analyse av data frå 
hydrologiske målingar i Surna-vassdraget frå 1968 fram til i dag, er det mi vurdering at dei nye 
konsesjonsvilkåra ikkje vil føre til forverring av flomforhold i Surna, samanlikna med dagens 
situasjon. Reguleringsmagasina i Folla (Gråsjø, Follsjø) vil som i dag kunne gi ei betydeleg 
flomdemping ved å magasinere og jamne ut tilsig før og under flomtoppen, og dermed redusere 
potensialet for skadeflommar, samanlikna med uregulert tilstand.»  

  
Konklusjonen i notatet underbygger ikke Statkrafts påstand om at flomfaren vil øke, men gir 

støtte til NVEs vurdering.  
 
Avsluttende kommentarer fra NVE  
NVE påpeker at Surna er et nasjonalt laksevassdrag som innebærer at vassdraget skal prioriteres 
i det generelle arbeidet med å styrke villaksen. Trollheim kraftverk har utløp på lakseførende 
strekning i Surna.  

NVE mener at de tiltak som er foreslått vil bidra til en forbedring av forholdene for 
fiskebestandene i Surna og i utvalgte sidebekker. I den nasjonale gjennomgangen av revisjoner 
ble Surna gitt høy prioritet (1.1 vassdrag). Vurdert opp mot dette så er anslått redusert produksjon 
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godt innenfor det som ble lagt til grunn i prioriteringsrapporten. Prioriteringsrapporten må være 
å anse som en overordnet, nasjonal kost/nytte vurdering. Også i vannforvaltningsplanene ble 
Surna prioritert.  

NVE er innforstått med at både produksjon og fleksibilitet blir redusert som følge av de 
anbefalte tiltakene. Vi erkjenner at det er en viss usikkerhet til de eksakte virkningene av enkelte 
restriksjoner. Vi har derfor åpnet for at enkelte av de foreslåtte vilkårene/restriksjonene kan 
vurderes etter en gitt prøveperiode. Dette gir en viss mulighet til å revurdere og justere vilkår som 
viser seg å ha utilsiktede virkninger etter en grundigere vurdering eller med erfaring.  

Vi minner avslutningsvis også om at vi har åpnet for at kravene som påvirker opp- og nedkjøring 
av kraftverket skal kunne fravikes dersom det oppstår spesielle driftssituasjoner i kraftsystemet. 
Dette kan for eksempel være at Statnett henstiller produsentene om å anmelde all ledig effekt i 
regulerkraftmarkedet, jf. tidligere kommentarer vedrørende håndtering av vanskelig drifts-
situasjoner, driftsforstyrrelser og lydighetsplikt (fos § 12 og 26). 

 
Statkraft har oversendt tilleggsinformasjon 19.12.2019. 
  

"Statkraft Energi AS viser til «NVEs vurdering av Statkrafts merknader til vilkårsrevisjon Surna» 
datert 28.6.2019. Statkraft ønsker med dette brevet å bidra med tilleggsinformasjon. Vi har 
begrenset oss til emner der Statkraft ser behov for å utdype ytterligere, samt elementer hvor NVE 
peker til uklarheter eller etterspør mer informasjon. Det henvises for øvrig til tidligere 
korrespondanse vedr. revisjonen.  

Trollheim kraftverk har bidratt med ~350 timer spesialregulering i snitt hvert år de 10 siste år. 
NVE innstiller på en nedkjøringsrestriksjon på 5 cm/time til enhver tid. Dette betyr maksimum 
tillatt lastreduksjon på 10 MW/time alle timer i alle årets dager. Tillatt lastreduksjon må anvendes 
for å variere produksjon som selges i spotmarkedet. Dette medfører dermed, i all hovedsak, at 
anlegget ikke vil bidra med regulerkraft og spesialregulering, og at volum tilsvarende historisk 
bidrag i praksis blir borte. Statkraft savner vurderinger og fakta rundt konsekvensene for 
systemdriften av endret drift i Trollheim kraftverk. Statkraft mener dette er relevant i vurderingen 
av ‘tilleggsnytten’ av NVEs foreslåtte nedkjøringsrestriksjon. Statkraft anbefaler at dagens 
nedkjøringspraksis inkluderes i revidert manøvreringsreglement. 

Anvendelsen av unntaksparagrafen fremstår noe uklart. I situasjoner hvor Statnett anmoder om 
at all ledig kapasitet anmeldes i regulerkraftmarkedet vil Statkraft, hvis i driftsmessig posisjon, 
anmelde innenfor manøvreringsreglement. Statkraft ser for seg at ~350 timer spesialregulering per 
år neppe er et akseptabelt omfang av anvendelse av unntaksparagraf med tilhørende brudd på 
manøvreringsreglementet.  

Bruk av 10 års prøvereglement bør begrenses, og bør i dette tilfellet unngås. NVE henviser til 
innstilling på 10 års prøvereglement og at regulanten til enhver tid kan ta opp manøvrerings-
reglementet. I den kommende 10 års perioden vil det pågå arbeid både med oppgradering av 
Follsjø og Gråsjø dammer samt bytte av turbinhjul i Trollheim. Dette vil i praksis gi sterkt innslag 
på resultatene i eventuelle oppfølgingsstudier. 

 
Vedlegg 1: Tap av evne til å bidra med balansering, herunder tap av spesialregulering spesielt  

Trollheim vil i praksis ikke kunne bidra med system og balansetjenester utover minimum 
primærregulering  
Nedkjøringsrestriksjonen foreslått i NVEs innstilling medfører at Trollheim kraftverk kun kan 
redusere lasten med 10 MW/time. I figur 1 har Statkraft forsøkt å tydeliggjøre ‘oversettelsen’ fra 
5 cm/t maksimal nedkjøringshastighet til tilhørende tillatt lastendring på 10 MW/time.  
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Figur 1. Nedkjøringsrestriksjon oversatt til tillatt lastendring.  

  
Statkraft har meddelt at den strenge, helårlige nedkjøringsrestriksjonen i praksis vil medføre 

at Trollheim ikke vil kunne delta i markedene for system- og balansetjenester utover å levere 
minimum primærregulering i henhold til Forskrift om systemansvar.  

For å synliggjøre konsekvensene av dette ytterligere har Statkraft nå kartlagt at Trollheim 
kraftverk historisk har bidratt med betydelig spesialregulering de siste ti årene; i størrelsesorden 
~350 timer i året i snitt. Dette bidraget blir i praksis borte. Spesialregulering innebærer at Statnett 
har rekvirert endring i produksjonen fra nettopp Trollheim kraftverk i dette nettområdet for å sikre 
systembalansen. Statistikken viser videre at Trollheim er jevnt spesialregulert i alle år, og i alle 
årets måneder. Dette er illustrert i figur 2. Spesialreguleringen er i hovedsak nedregulering, men 
oppregulering har også forekommet. Statkraft forstår dette som at regulerbarheten til Trollheim 
er sentral i nettdriften i området.  

  

  
Figur 2. Historisk bidrag til regulerkraft og spesialregulering.  
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Usikkerhet rundt fremtidig behov for regulering i området og alternativer til regulering av 
Trollheim 
Statkraft kjenner ikke detaljene rundt behov for regulering i området, ei heller det økte behovet 
som vil følge av endret kjøremønster i Trollheim kraftverk og 250 MW ny vind forventet operativt 
på nett innen 2020. Statkraft kjenner ikke til hvilke alternativer til regulering av Trollheim som 
finnes.  

Trollheim kraftverk er som nevnt, i hovedsak nedregulert. Statistikken viser en typisk 
nedkjøring på 25 MW/gang. Basert på vår operative erfaring har alternativet til å regulere ned 
Trollheim ofte vært å regulere ned vindparkene på eksempelvis Smøla og Hitra. Nedregulering av 
vindkraft er ugunstig ettersom denne produksjonen går tapt. Nedregulering av vannkraft 
innebærer at produksjonen spares til et annet tidspunkt.  

Statkraft kjenner ikke til hvilke alternativ som finnes for oppregulering internt i området i de 
tilfeller linjene inn til området er fulle. Vindkraft kan vanskelig reguleres opp. Statkrafts 
overordnede vurdering er at kostnadene med spesialregulering og regulerkraft vil gå opp da andre 
tilbydere på merit order curven per definisjon er dyrere.  

Statnett omhandler i Nettutviklingsplanen (NUP) bytte av koblingsanlegget i Trollheim. Det 
skisseres videre mulige nye nettforbindelser Surna/Trollheim–Aura, og en ny linje Snilldal–Åfjord. 
Begge nye linjer er skissert for 2028. Iflg. NUP er disse per dags dato ikke investeringsbesluttet. 
Statkraft registrerer at tidsperioden fra 2020 til evnt. en ny linje i praksis er oppe og går er 
betydelig. Det er uklart om disse nye fremtidige nettforsterkinger kun vil bøte på eller fjerne 
historiske og eventuelle nye reguleringsbehov i området.  

  
Unntaksparagrafen og Fos som verktøy for å sikre systemdriften  
I situasjoner hvor Statnett anmoder om at all ledig kapasitet anmeldes i regulerkraftmarkedet, vil 
Statkraft eventuelt, hvis i driftsmessig posisjon, anmelde innenfor manøvreringsreglementet. Det 
er uklart hva som er akseptabelt omfang av anvendelse av unntaksparagrafen med tilhørende 
brudd på manøvreringsreglementet. Statkraft ser for seg at ~350 timer spesialregulering per år, 
slik historisk statistikk viser, neppe er et akseptabelt omfang.  

  
Systemperspektivet og konsekvenser for nettdriften av bortfall av bidrag i regulerkraft og 
spesialregulering må tas høyde for i regjeringens vurdering 

Statkraft mener at systemperspektivet og konsekvenser for nettdriften av bortfall av bidrag i 
regulerkraft og spesialregulering må tas høyde for i regjeringens vurdering, inkludert tilhørende 
økte kostnader ved systemdrift og eventuelt ny infrastruktur. Som et alternativ foreslår Statkraft at 
dagens nedkjøringspraksis inkluderes i manøvreringsreglementet. Et forslag til formulering er 
inkludert i vedlegg 2.  

I innstillingen fra NVE fremkommer det at «effektkjøring i Nasjonale laksevassdrag ikke er 
ønsket». Statkraft har kartlagt at 8 % av norsk vannkraft har utløp i nasjonale laksevassdrag. 
Statkraft etterspør om virkningene på kraftsystemet av en eventuell presedens av NVEs føringer 
på dette punktet er utredet.  
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Vedlegg 2: Tilleggsinformasjon  

Kategori   Kommentar 
Nedkjøringsrestriksjon 5 cm/h Statkraft har god erfaring med å følge opp dagens nedkjørings-

praksis med referanse til Skjærmo målestasjon som en 
representativ lokasjon i elven.  

Statkraft foreslår at følgende nedkjøringsrestriksjon 
inkluderes i manøvreringsreglementet:  

Vannstandsreduksjon mellom 50 til 15 m3/s i Surna målt ved 
Skjærmo som skyldes Trollheim kraftverk skal normalt ikke 
overskride følgende verdier:  
 I perioden 15. oktober t.o.m. 14. mars: (hard restriksjon):  

o I dagslys: maksimum 10 cm/time fra 50–30 m3/s og 
5 cm/time fra 30–15 m3/s 

o når det er mørkt: 13 cm/t  
 I perioden 15. mars t.o.m. 14. mai og fra 15. juni t.o.m. 

14. oktober (myk restriksjon): maksimum 13 cm/t  
 I perioden 15. mai t.o.m. 14. juni (swim-up): maksimum 10 cm/t  
  

Dette vil gi tilnærmet tiltenkt effekt og vil muliggjøre bidrag i 
markedet for system og balansetjenester.  

10 års prøvedrift NVE refererer at vilkårene/restriksjonene kan vurderes etter en gitt 
prøveperiode og at dette gir en viss mulighet til å revurdere og justere 
vilkår som viser seg å ha utilsiktet virkninger etter en grundigere 
vurdering eller med erfaring. Statkraft mener at redusert evne til å 
bidra med system og balansetjenester allerede er en identifisert 
effekt.  

I vilkårsrevisjonsdokumentet har Statkraft uttrykt at vi mener 
at prøvereglement ikke bør benyttes i vilkårsrevisjonssaker. Vi 
ser at våre argumenter kunne vært tydeligere.  

o Bruken av prøvereglement for en regulering med mer enn 
40 års drift er en lite hensiktsmessig form og krevende 
mhp. oppfølging både for regulant og forvaltning.  

o 10 års prøvereglement vil innebære stor usikkerhet mhp. de 
investeringer som må gjøres i reguleringsanlegget som 
følge av reviderte krav i reglementet – f.eks. etablering av 
tappeanordninger og målestasjoner.  

o Vi går i perioden 2020–2026 inn i en periode med 
omfattende rehabiliteringer av Follsjø og Gråsjø dam, samt 
utskifting av løpehjulet til Trollheim Kraftverk. Dette betyr 
at manøvreringen av vassdrag og magasintapping vil 
avvike fra normalen – f.eks. vil vannet fra bekkeinntakene 
i sidevassdragene til Surna i perioder renne naturlig. Dette 
betyr igjen at muligheten for å evaluere effekten av et 
prøvereglement vil være svært redusert og medføre stor 
usikkerhet i resultatene.  

  
For laksevassdragene Suldalslågen og Altaelva er det inntatt 

bestemmelser om at Miljødirektoratet, dersom slipping etter dette 
reglement medfører alvorlige, uforutsette negative effekter for lakse-
bestanden, kan be om at endring i reglementet blir tatt opp til 
vurdering. Dette kan være et alternativ til prøvereglement.  

Hvis departementet lander på at prøvereglement allikevel er 
relevant, oppfordrer Statkraft departementet til å avgrense i 
forhold til hva som skal vurderes på nytt slik at prøvereglementet 
ikke blir en ny revisjon.  
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Kategori   Kommentar 
Klargjøringer 
- Stadium 2025  
- Min. mag  
- Slipp til sidebekkene 

påvirker minimumskurven 
 

NVE etterspør forklaring på begrepene stadium 2025 og Min. mag.  
 Stadium 2025 refererer simuleringer for året 2025.  
 Min. mag = minimumskurve for magasinet.  

o Kravet om 15 m3/s i nedre del av Surna gjelder i alle år, 
også de tørre årene. Denne kurven representerer den 
mengden vann som, på de forskjellige tidspunkt i året, må 
være tilgjengelig i magasinet for å være sikker på at man 
har nok vann til å levere 15 m3/s i Surna ved Skjermo i alle 
timer i alle år. Vannføringskravet på 15 m3/s gir m.a.o. en 
indirekte magasinrestriksjon. 

 
NVE kan ikke se at krav om slipp av vann til sidebekkene 

hever vannstand i magasinene [s. 9]. Dette er forsøkt beskrevet 
under:  

o Ved slipp av vann til sidebekkene, reduseres tilsiget som i 
dag går til Follsjø-magasinet. Dette tilsiget inngikk i 
beregningen ved etableringen av nåværende minimums-
kurve. For å fortsatt være sikre på å overholde kravet om 
15 m3/s i Surna nedstrøms Trollheim må vi lagre mer av 
det resterende tilsiget til Follsjø. Minimumskurven blir 
derfor hevet. I de tørre periodene man sikrer seg mot hvert 
år, vil ikke sidebekkene gi noe bidrag til å opprettholde 
vannføringskravet. Da må magasinvann benyttes.  

Flytting av teknisk revisjon NVE etterspør isolert kostnad ved å flytte teknisk revisjon. 
Flytting av teknisk revisjon gitt dagens vilkår er ikke simulert. 
Statkraft mener restriksjoner må sees i sammenheng og kan, pga. 
sumeffekter/overlagringseffekter, ikke vurderes isolert.  

For å vurdere effekten av flytting av teknisk revisjon er det 
gjort flere simuleringer:  
1. Simulering med nye vilkår (alle de andre i NVE sin innstilling) 

og dagens praksis for teknisk revisjon.  
2. Simulering med nye vilkår og flytting av teknisk revisjon til 

slutten av september, minstevannføring under teknisk revisjon 
10 m3/s. 

3. Simulering med nye vilkår og flytting av teknisk revisjon til 
slutten av september, minstevannføring under teknisk revisjon 
15 m3/s. 

  
Deretter er resultatene for 2 og 3 sammenlignet med 1 for å 

finne effekten av flytting av teknisk revisjon. Altså ser en kun på 
effekten av flytting av teknisk revisjon, men en forutsetter at det 
er mest sannsynlig at de andre vilkårene fra innstillingen gjelder. 
Simuleringene viser et økt produksjonstap på 5–7 GWh avhengig 
av hva som er gjeldende minstevannføringskrav (10 eller 15 m3/s), 
hvis revisjonen utføres i september. Hvis revisjonen flyttes til andre 
perioder av året vil GWh tapet bli større. Statkraft vurderer å være 
bundet av skjønnet og mener at kun simulering 3 er realistisk. 

Statkraft opplever forventningene til kjøring i smoltutvandrings-
perioden som uklare.  

 Statkraft forstår det slik at NVE legger til grunn at en høyere 
vannføring i Surna i mai/juni vil øke smoltoverlevelsen og at dette 
er bakgrunnen for hvorfor de foreslår å flytte tidspunktet for 
teknisk revisjon bort fra smoltutvandringsperioden.  
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Kategori   Kommentar 
Statkraft ser at den miljøfaglige kunnskapen om sammen-

hengen mellom smoltoverlevelse og vannmengde i Surna i 
utvandringsperioden ikke er entydig konkluderende1. 

 Statkraft har nå tatt fram supplerende informasjon om 
vannføringer i Surna kun basert på restfeltet. Disse historiske 
vannføringer for restfeltet gir et bilde av hvilken vannmengde som 
ville vært i Surna i mai og juni, uavhengig av vannføringskravet på 
15 m3/s og uten en eventuell kjøring av Trollheim kraftverk. De 
historiske kurvene viser at vårflommen starter typisk i mars eller 
april og har en varighet på 8–12 uker, med tyngdepunkt i mai 
måned. Forløpet på avrenningen fra snøsmelting avhenger av 
snøforhold og klimatologi i smeltesesongen. Generelt ser man en 
sammenhengende periode på ca. 6 uker i vårflomforløpet der 
tilsiget fra restfeltet er over 20 m3/s. Flomprofilene fra restfeltet 
for historiske år viser betydelige flomtopper. Se figur 3.  

Statkraft bruker typisk 5–7 dager på en vedlikeholdsrevisjon.  

Slipp fra Rinna og Bulu NVE kommenterer at «det fremgår ikke hvor mye Statkraft tenker 
å slippe i Rinna». Statkraft har i vårt brev til NVE 21.04.2017 
beskrevet et forslag til vannslipp i Rinna.  
•  «Fra inntaket i Rinna skal det som hovedregel tappes 0,26	m3/s 

i vinterperioden (01.10–30.04) og 1,34 m3/s i sommerperioden 
(01.05–30.09). Dersom vannføringen i Surna oppstrøms 
Trollheim kraftverk er større enn 23	m3/s i sommerperioden 
eller større enn 4 m3/s i vinterperioden kan tapping reduseres til 
0,1 m3/s». For enda mer utfyllende forklaring, se s. 4 og 5 i 
henviste brev).  

  
 NVE omtaler ikke økonomiske, tekniske og HMS aspekter 

vedr. bygging og drift av tappeorgan i Bulu. Inntaket i Bulu ligger 
vegløst til og vil kreve helikopter for ombygging og tilsyn/drift. 
Dette innebærer store HMS-utfordringer for drift av tappeorgan. 
Slik Statkraft ser det må HMS perspektivet tillegges betydelig vekt 
i avveiningen.  

 
 

 
1  Ref. NINA rapport 1125: a) man kan ikke utelukke at høy vannføring under utvandring har en positiv effekt på smoltoverlevelsen. 
Og b) det kom ikke frem noen signifikant sammenheng mellom vannføring og overlevelse av vill smolt i Surna.  
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Figur 3. Viser kalkulert restfeltvannføring i Surna ved Skjærmo de siste 20 år. Data er basert på 

målt vannføring ved Skjærmo fratrukket driftsvannføring Tollheim kraftverk og overløp/ 
tapping fra Follsjø. Videre er perioder med manglende og/eller ulogiske verdier erstattet 
med skalerte data fra Rinna målestasjon. Deretter er tidsserien glattet og perioder med 
negative verdier stipulert. Data er spesielt usikre på lavere vannføringer. 

 
Statnett har 19.3.2020 oversendt innspill til revisjon av vilkår for Folla-Vindøla utbyggingen 
 

"Bakgrunn  
Statnett, som systemansvarlig, skal iht. forskrift om systemansvaret i kraftsystemet § 4 sørge for 
frekvensreguleringen og sikre momentan balanse i kraftsystemet til enhver tid, samt utarbeide og 
distribuere informasjon om forhold i kraftsystemet som er av betydning for kraftmarkedet og om 
forhold som er av betydning for den generelle leveringskvaliteten.  

Norsk vannkrafts konsesjoner skal revideres hvert 30. år, og 70 % av norsk vannkraft kan få nye 
vilkår innen 2022 ifølge NVE og Miljødirektoratet sin gjennomgang i 2013 (NVE rapport 49/2013).  

Vannkraftverk med magasin er viktige for forsyningssikkerheten i Norge, og fleksibiliteten de 
leverer er avgjørende for å holde de samlede kostnadene nede i det norske kraftsystemet. 
Regulerte vassdrag innebærer samtidig store naturinngrep. Statnett forstår derfor behovet for å 
revidere konsesjonsvilkår knyttet til det enkelte vannkraftverk, og at det kan medføre noe redusert 
handlingsfrihet for enkelte kraftverk.  

Statnett har gitt OED et generelt innspill til prosessen med å revidere vilkårene for regulerte 
vannkraftverk i Norge (brev av 12.12.2019, ref. 19/01404) hvor vi påpeker behovet for grundige 
analyser og langsiktighet. Vi ser det som viktig å ivareta helheten og unngå isolert behandling av 
enkeltsaker. Samtidig kan summen av flere vilkårsendringer få andre konsekvenser enn hver 
enkelt sak for seg.  
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Statnett ønsker i tillegg å gi innspill på hver enkelt revisjon for kraftverk av spesiell betydning 
for kraftsystemet. Fokus vil være å tydeliggjøre hvilken rolle kraftverkene har i dagens systemdrift 
og hvilke egenskaper som systemansvarlig benytter seg av i form av for eksempel spesial-
regulering/frekvensregulering.  

 
Statnetts behov for system- og balansetjenester  
Kraftsystemet utsettes kontinuerlig for påvirkninger som kan forstyrre balansen. For å sikre den 
momentane kraftbalansen anskaffer Statnett ulike typer system- og balansetjenester for opp- og 
nedregulering av produksjon og forbruk. Tilstrekkelig og sikker tilgang på slike tjenester er 
avgjørende for driftssikkerheten. 

Videre kan det enkelte kraftverks lokasjon spille en avgjørende rolle for å håndtere spesifikke 
nettutfordringer. Flaskehalser oppstår når nettet ikke har kapasitet til å overføre den kraft-
mengden det er behov for å overføre, og en stor andel av reguleringene er knyttet til flaskehalser 
i nettet.  

Reservene som anskaffes må være tilgjengelige og gi forventet respons. Eksempelvis stiller vi 
krav i våre markedsvilkår1 om at deltakere i regulerkraftmarkedet skal kunne levere tilbudt 
reguleringsevne (MW) i løpet av 15 minutter. Videre skal tilbudt volum i markedet ikke være 
mindre enn 10 MW (med noen unntak).  

Tapet av fleksibilitet på grunn av begrensninger knyttet til hastighet på opp- og nedkjøring 
(rampingrestriksjoner) er den faktoren som påvirker Statnetts mulighet til å balansere kraft-
systemet mest i operasjonell drift.  

Revisjonsdokumentet gir ikke tilstrekkelig informasjon til å vurdere konsekvensene for 
systemdriften. Informasjon om minste vannføring og endring av vannstand i vassdrag gir ikke 
direkte informasjon om kraftverkets mulighet til å bidra med ulike system- og balansetjenester. Vi 
har derfor bedt kraftverkseier om å tydeliggjøre hvilken betydning endrede vilkår vil ha i form av 
regulerbarhet, bl.a. oppgitt i mulighet for endring i produksjon (MW/time), tilgjengelig 
fleksibilitet (MW) og responstid i minutter. Med dette vil Statnett som systemansvarlig kunne gi 
NVE og OED relevant informasjon om kraftverkets betydning og konsekvensene av vilkårs-
revisjonen mht. driften av kraftsystemet.  

 
Statnetts vurdering  

Innledning  

Statnett viser til NVE sin innstilling til revisjon av vilkår for Folla-Vindøla utbyggingen til OED 
(ref. 200803886-101 kv/emb) og vil med dette innspillet synliggjøre hvilke konsekvenser de nye 
vilkårene kan få for systemdriften.  

I vår vurdering har vi sett på følgende:  
 
 Behovet for system- og balansetjenester i området kraftverket er lokalisert som følge av  
 Kraftbalanse mellom produksjon og forbruk  
 Nettkapasitet, inkludert pågående og planlagte prosjekter  

 Historisk leveranse av system- og balansetjenester fra kraftverket  
 Alternativer til leveranser fra kraftverket  

 
Statnett har etter dialog med Statkraft Energi, som er eier av Trollheim kraftverk, forstått at 

NVEs innstilling vil kunne medføre tap av energi og evne til fleksibel produksjon samt endret 
produksjonsmønster. Trollheim kraftverk vil få redusert evne til å tilpasse produksjonen i tråd med 
variasjoner i etterspørsel, og kraftverket vil ikke kunne delta i markedet for balansetjenester utover 
å levere minimum primærregulering.  

Det at det blir tap av energi gir ikke nødvendigvis noen stor reduksjon i fleksibiliteten, det er 
reduksjon i fleksibiliteten grunnet strengere krav rundt kjøringen av kraftverket som gir energitap. 

 
1 https://www.statnett.no/for-aktorer-i-kraftbransjen/systemansvaret/kraftmarkedet/ 
reservemarkeder/tertiarreserver/regulerkraftmarkedet/ 
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Minstevannføring kan føre til direkte vanntap, eller vanntap grunnet restriksjoner som øker 
overløps- eller flomrisikoen.  

 
Trollheim kraftverks rolle i systemdriften 
Statnett regulerer Trollheim kraftverk hyppig gjennom regulerkraftmarkedet (se fig. 1 og 2 under). 
Gjennom de siste ti årene er kraftverket regulert i snitt nesten 400 timer per år jevnt fordelt over 
året, og i hovedsak er det spesialregulering som benyttes. Spesialregulering er når Statnett på 
grunn av systemtekniske behov benytter spesifikke reguleringsressurser og avviker prinsippet om 
å kjøpe rimeligste tilgjengelige tilbud. Det er ingen andre aktører som bidrar til spesialregulering 
i området som Statnett har beskrevet som et problematisk overskuddsområde. Smøla 
vindkraftpark er eneste alternativ, denne eies også av Statkraft.  

I snitt er 80 % av kostnaden for regulert volum ved kraftverket knyttet til nedregulering 
(reduksjon av produksjon for å hindre overbelastning av nettet). En økende andel av kostnadene 
oppstår ved intakt nett, altså uten at det er feil eller redusert kapasitet på nettet.  

Det eneste alternativet til å nedregulere Trollheim kraftverk i dette området er å nedregulere 
Smøla vindkraftpark som vil medføre en betydelig høyere kostnad. Historiske data over tilbudte 
priser de siste ti år indikerer en dobling i aktiveringskostnad (merkostnad i snitt ca. 2 MNOK/år). 
Kostnader knyttet til frekvensregulering blir fordelt på balanseansvarlige gjennom ubalanse-
oppgjøret, mens kostnader knyttet til spesialregulering blir fordelt på Statnetts nettkunder 
gjennom nettleien. 

I de tilfeller hvor Trollheim kraftverk er oppregulert, finnes det ikke alternative regulerings-
ressurser i området da vindkraft ikke kan oppreguleres. Dette gjør at det kan bli dyrere å håndtere 
underskudd av kraft i området som kan oppstå med revisjoner eller utfall. NVEs innstilling om å 
begrense muligheten for nedregulering vil også påvirke Trollheim kraftverks mulighet til å tilby 
oppregulering. Kraftverket må bruke lenger tid på å regulere ned etter at de eventuelt har blitt 
regulert opp i forbindelse med revisjoner eller utfall. Dette vil få konsekvenser for kraftverkets til-
gjengelighet og prising. Fig. 1 Regulering av Trollheim kraftverk (MWh) 2014-19 Fig. 2 Kostnader 
ved spesialregulering Trollheim (MNOK) 2009-2019 
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Områdevurderinger  
Trollheim kraftverk er tilkoblet, via Trollheim transformatorstasjon, 132 kV-nettet i Nordmøre. 
Både Trollheim vannkraftverk (126 MW) og Smøla vindkraftverk (150 MW) mater inn i det samme 
systemet (NEAS-ringen). I perioder kan dette gi et stort produksjonsoverskudd rundt Trollheim 
transformatorstasjon som kan føre til at overføringslinjene inn/ut av området ikke har tilstrekkelig 
kapasitet.  

Ved et stort produksjonsoverskudd i området kan det oppstå situasjoner hvor utfall av en 
overføringslinje kan gi overlast på en eller flere gjenværende overføringslinjer. For å hindre at vi 
kommer i en situasjon hvor gjenværende overføringslinjer ikke klarer å håndtere den økte 
belastningen som vil oppstå ved et utfall, har Statnett i dag to muligheter;  

 
1. Nedregulering av produksjonsenheter som mater inn i NEAS-ringen.  
2. Omkobling av nettet. Dette vil fjerne faren for ukontrollert utfall pga. overlast, men vil kunne 

ha andre negative konsekvenser for driften av nettet.  
 

Ny vindkraft og nye linjer fører til nytt driftsbilde  
Trollheim kraftverk er lokalisert i et område som har blitt, og vil bli, påvirket av flere store 
nettutviklingsprosjekter. Nettutviklingen som pågår i regionen har som formål å legge til rette for 
økt forbruk og økt produksjon, samt å styrke den regionale forsyningssikkerheten. De største 
prosjektene i regionen dreier seg om å knytte ny vindkraft til kraftnettet. Utførte og vedtatte 
nettutviklinger i området vil løse mange utfordringer, men ikke problemet med at det tidvis er et 
for stort produksjonsoverskudd i NEAS-ringen. Gjennomførte og vedtatte planer ser ut til å kunne 
øke problemet med produksjonsoverskudd i NEAS-ringen. Dette skyldes at en ny 420 kV-linje som 
er idriftsatt i regionen, vil føre til at 132 kV-nettet i området rundt Trollheim må driftes på en litt 
annen måte enn i dag.  

Nettforholdene i regionene rundt Trollheim har vært oppe til vurdering flere ganger, og 
forskjellige tiltak har vært diskutert og utredet. Prosessen med å finne tilfredsstillende nett-/ 
driftsløsninger for området er ikke sluttført. Det er nå startet opp et arbeid for å vurdere hvilke 
tiltak i kraftnettet som kan møte dagens og fremtidens behov på Nordmøre og i Romsdalen 
(N2NR – Næring og nett på Nordmøre og i Romsdal).  

 
Uavklarte forhold rundt området til Trollheim kraftverk  
Det er flere uavklarte forhold som påvirker behovet for regulering av produksjon i dette området i 
fremtiden;  
 
 Levetiden og kapasiteten til Smøla vindkraftpark  
 Utbygging av 420 kV-linjen Snilldal–Åfjord  
 Fremtidig eierskap av 132 kV-nettet i regionen og fremtidige nettinvesteringer  
 Ny vindkraft vil øke problemet med overskudd i området, gitt at situasjonen ellers er den 

samme  
 

Hvilke konsekvenser en reduksjon av manøvreringsmulighetene til Trollheim kraftverk vil ha 
på sikt, er derfor vanskelig å vurdere.  
 

Oppsummering  
Det norske kraftsystemet er avhengig av fleksibel vannkraft, og fleksibiliteten forventes å bli 
viktigere og mer verdifull i framtiden. Vilkår som begrenser kraftverkenes manøvreringsmulig-
heter har konsekvenser og kostnader utover tap av energiproduksjon. De omfattende endringene 
som kommer i kraftsystemet, med mer variabel fornybar produksjon og flere mellomlands-
forbindelser, medfører at vi vil få større og hyppigere ubalanser mellom produksjon og forbruk i 
kraftsystemet. Dette tilsier at verdien av denne typen fleksibilitet er økende.  
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Trollheim kraftverk er en viktig ressurs i regionen i dag, og vil være det også de nærmeste 
årene. Under revisjonen av vilkår for Folla-Vindøla utbyggingen, er det derfor viktig at man tar 
hensyn til kraftverkets rolle i driften av nettet i området. " 

 
NVE har oversendt merknader til Statnetts uttalelse 2.6.2020:  
 

"Vi viser til Statnetts uttalelse (20.3.2020) i vilkårsrevisjonssaken for Folla-Vindølareguleringen om 
virkninger av eventuelle restriksjoner for Trollheim kraftverk.  

Statnetts uttalelse gir et utfyllende av bilde dagens- og fremtidens systemutfordringer i området. 
Statnett tydeliggjør hvilken rolle Trollheim kraftverket har i dagens systemdrift og hvilke 
egenskaper som systemansvarlig benytter seg av i form av for eksempel spesialregulering/ 
frekvensregulering.  

Statnett påpeker blant annet at Trollheim kraftverk er viktig for regulering av produksjon i et 
område som har utfordringer med overproduksjon. For å hindre overbelastning av nettet må 
produksjonen i området tidvis reduseres, såkalt nedregulering. Tilgjengelige kraftverk for 
nedregulering i området er Trollheim kraftverk og Smøla vindkraftverk. Nedregulering av Smøla 
vindkraftverk vil innebære høyere kostnader enn for Trollheim kraftverk. Statnett mener at NVEs 
anbefaling om strengere restriksjoner på nedkjøringshastighet, i tillegg til å påvirke mulighetene 
for nedregulering, også vil påvirke Trollheim kraftverks mulighet til å tilby oppregulering. Dette 
begrunnes med at kraftverket må bruke lenger tid på å regulere ned etter at de eventuelt har blitt 
regulert opp i forbindelse med revisjoner eller utfall.  

Trollheim kraftverk er lokalisert i et område som ifølge Statnett er, og vil bli, påvirket av flere 
store nettutviklingsprosjekter. De største prosjektene i regionen dreier seg om å knytte ny 
vindkraft til kraftnettet. Statnett viser til at nettforholdene i regionene rundt Trollheim kraftverk 
har vært oppe til vurdering flere ganger. Forskjellige tiltak har vært diskutert og utredet, men 
tilfredsstillende nett-/driftsløsninger er foreløpig ikke funnet. Statnett viser til at det er flere 
uavklarte forhold som påvirker behovet for regulering av produksjon i dette området i fremtiden, 
og dette gjør det vanskelig å vurdere virkningene av ev. restriksjoner på Trollheim kraftverk på 
sikt.  

 
NVEs kommentarer  
Virkningene av eventuelle restriksjoner for driften av Trollheim kraftverk er et viktig tema. Mange 
av de momentene som Statnett trekker frem om Trollheim kraftverks betydning for nett- og 
energisituasjonen i området, er tidligere vurdert og kommentert i NVEs innstilling og i merknader 
til Statkrafts kommentarer til innstillingen. Disse er oversendt OED (jf. innstilling av 30.7.2018 og 
brev av 28.6.2019).  

Vi registrerer at utfordringene i området i første rekke er knyttet til å håndtere overproduksjon, 
og at Trollheim kraftverk er særlig viktig for nedregulering. Vi registrerer imidlertid at det finnes 
alternativer til nedregulering utenom Trollheim kraftverk, men til en høyere kostnad. Om vi forstår 
Statnett rett er det særlig i forbindelse med utfall og revisjon i nett at nedreguleringsevnen er 
viktig, selv om andelen av nedreguleringer synes å øke i situasjoner med intakt nett.  

Vi viser til våre tidligere vurderinger knyttet til forslag om restriksjoner for nedkjøring av 
Trollheim kraftverk. Hovedpoenget med strengere restriksjoner enn dagens er å redusere antall 
episoder med effektregulering generelt over året, og spesielt i de mest sårbare periodene for det 
akvatiske økosystemet vinterstid. Det går frem av det foreslåtte manøvreringsreglement for 
Trollheim kraftverk at de anbefalte senkningshastighetene normalt ikke skal fravikes. Dette 
innebærer at det er rom for å kunne fravike senkningsrestriksjonene under unormale situasjoner/ 
vanskelige driftsforhold uten at dette vil innebære brudd på reglementet.  

I vår innstilling trakk vi frem at det synes å være en økende grad av effektregulering i Trollheim 
kraftverk. Statnett beskriver en utvikling i regionen som blant annet vil omfatte tilknytning av ny 
uregulerbar kraft til nettet, og som trolig vil medføre behov for mer spesialregulering. Om det 
økende behovet må dekkes gjennom mer spesialregulering av Trollheim kraftverk, er dette etter 
vårt syn en utvikling som vil være utfordrende sett opp mot forvaltningsregimet for et nasjonalt 
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laksevassdrag. Som vi poengterte i vår innstilling, så mener NVE generelt at utpreget døgn-
regulering av kraftverk med utløp på anadrom strekning i nasjonale laksevassdrag ikke er 
ønskelig. Vi minner om at hensikten med å anbefale innstramninger på dagens restriksjoner er å 
få redusert antall hendelser med raske vannstandsendringer i Surna.  

Vi konstaterer at Statnett, på grunn av usikkerhet knyttet til en rekke forhold som kan påvirke 
behovet for reguleringsevne i regionen, finner det vanskelig å konkludere med hva som blir 
konsekvensene av ev. strengere restriksjoner på Trollheim kraftverk på sikt. Vi ser at det kan være 
utfordrende å vurdere behovet for regulering av produksjon i dette området i fremtiden og hvordan 
dette best kan håndteres. Vi mener imidlertid at andre løsninger enn økt spesialregulering av 
Trollheim kraftverk må vurderes for å håndtere ev. fremtidige nettutfordringer i regionen.  

For ytterligere vurderinger knyttet til ev. restriksjoner på driften i Trollheim kraftverk viser vi 
til NVEs innstilling i saken og våre merknader til Statkrafts kommentarer til innstillingen." 

 
 
IV. Departementets bemerkninger  

1. BAKGRUNN 

1.1 Grunnlaget for revisjon av reguleringskonsesjoner 
Reguleringsbestemmelsene kan tas opp til revisjon etter 50 år. Adgangen til å revidere konsesjons-
vilkår er lovfestet i vassdragsreguleringsloven § 8. Lovfesting av revisjonsadgangen er drøftet i Ot.prp. 
nr. 50 (1991–92), jf. Innst.O. nr. 66 (1991–92). Av disse forarbeidene følger det at formålet med 
revisjonen er å modernisere eller ajourføre konsesjonsvilkårene. Revisjonen skal også gi anledning til 
å oppheve vilkår som har vist seg urimelige, unødvendige eller uhensiktsmessige. Revisjonen gir 
mulighet til å sette nye vilkår for å rette opp skader og ulemper for allmenne interesser, som har 
oppstått som følge av reguleringene. Hensynet til konsesjonærenes økonomi og de samfunns-
økonomiske kostnader vil være sentrale momenter ved avveiningen av hvilke endringer som kan og 
bør foretas. Det må foretas en avveining mellom de fordeler et tiltak medfører og ulempene ved 
eventuell tapt kraftproduksjon.  

Manøvreringsreglementet utgjør en del av konsesjonsvilkårene, og kan revideres på lik linje med 
de andre konsesjonsvilkårene. Konsesjonen som sådan, slik som bestemmelser om regulerings-
høyder og overføringer, omfattes derimot ikke av revisjonsadgangen.  

Det fremgår videre at det kan være aktuelt å pålegge minstevannføring eller foreta justeringer av 
tidligere fastsatte minstevannføringer, men at det skal vises varsomhet med å fastsette nye skjerpende 
vilkår om vannslipping. Dette er pålegg som vil kunne medføre store produksjonstap. Skjerpende 
vilkår om minstevannføring bør derfor kun fastsettes hvor spesielle hensyn tilsier slike pålegg.  

I Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring fremgår det at "Hovedformålet med en revisjon vil være 
å bedre miljøforholdene ved å bringe konsesjonsvilkårene mer i tråd med dagens vilkår. Dette må avveies 
mot formålet med konsesjonen, som er kraftproduksjon. Revisjon vil innebære en modernisering av 
konsesjonsvilkårene."  

Det fremgår av meldingen at "Regjeringen vil trappe opp arbeidet med revisjonssaker slik at 
samfunnsøkonomisk lønnsomme miljøforbedringer blir gjennomført raskere."  

Meldingen viser også til at "flomdemping blir et sentralt tema ved revisjon av eldre regulerings-
konsesjoner. I mange av disse sakene er det interessenter som ønsker magasinrestriksjoner av hensyn til 
natur, miljø og friluftsliv. Effekten på flomdempingskapasiteten vil variere fra sak til sak, men må tillegges 
betydelig vekt. Å ivareta den flomdempingskapasiteten som allerede finnes i reguleringsmagasinene vil 
være viktig." 

I Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet fremgår det at "I kommende vannkraftrevisjoner vil 
muligheten for å forbedre forholdene for truede arter og naturtyper som er påvirket av reguleringen være 
et viktig vurderingstema." 

I samme melding fremgår det også at: "Vassdragslovgivningen gir under bestemte forutsetninger 
adgang for konsesjonsmyndigheten til å revidere vilkårene for en gitt konsesjon etter en fastsatt frist. Dette 
er et virkemiddel for å modernisere konsesjonsvilkårene og forbedre miljøforholdene i regulerte vassdrag 
og bringe dem mer i tråd med dagens miljøstandarder. En slik vilkårsrevisjon gir også mulighet til å ta 
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inn standardvilkåret for naturforvaltning, og dermed en mulighet til i neste omgang å pålegge miljøfor-
bedrende tiltak eller kunnskapsinnhenting for å kunne bedømme hva som vil være det riktige tiltak."  
 
1.2 Verdien av regulerbar kraft 
Vannkraftverk med magasiner og reguleringsevne er viktig for forsyningssikkerheten i Norge da de 
gir det norske kraftsystemet stor fleksibilitet. Denne fleksibiliteten har høy samfunnsøkonomisk 
verdi. Stor variasjon i nedbør og i tilsig gjør magasinkapasiteten verdifull, siden forbruket varierer 
ulikt med tilsiget. Den regulerbare vannkraften kan tilpasses markedets og energisystemets løpende 
behov over år, sesonger, timer og sekunder, i tillegg til at store vannkraftanlegg har en gunstig effekt 
på stabiliteten i kraftsystemet. 

Behovet for og verdien av reguleringsevne og fleksibilitet forventes å øke i årene som kommer, i 
takt med omstillingen i energisystemet i Norge og i landene rundt oss. Kraftsystemet vil bli mer utsatt 
for større, raskere og mer uforutsigbare svingninger i produksjon, forbruk og i kraftflyt mellom Norge 
og utlandet. En økende andel uregulerbar fornybar kraft i det nordiske markedet og nedleggelser av 
termiske kraftverk gjør at evnen til hurtig regulering av den eksisterende produksjonen blir enda 
viktigere. I dag er det få andre kilder til slik fleksibilitet enn den regulerbare vannkraften.  

I avveiningen av nye eller endrede vilkår skal det gjøres en helhetlig vurdering av en rekke hensyn 
for å veie fordelene og ulempene. Ved eldre utbygginger ble natur og miljø ikke vektlagt på samme 
måte som i dag. Naturmangfold, fisk, friluftsliv og landskap er viktige hensyn som skal vektlegges ved 
revisjon. Et integrert kraftmarked og flere utenlandsforbindelser har synliggjort verdien som ligger i 
vannkraften og dens regulerbarhet. Dette har ført til at mange kraftanlegg driftes annerledes enn da 
konsesjonen ble gitt, for eksempel med mer variabel vannføring. I tillegg er det i dag større fokus på 
klimaendringer og behovet for fornybar energi. Revisjon av konsesjonsvilkår vil derfor måtte vurderes 
i lys av et endret miljø-, klima- og energiregime. Miljøforbedringer som kan oppnås gjennom strengere 
vilkår og mindre fleksibilitet i vannkraftkonsesjonene må veies opp mot tapt kraftproduksjon, 
reguleringsevne og evne til flomhåndtering.  
 
2. OM REGULERINGEN AV FOLLA-VINDØLAVASSDRAGET 
Surnavassdraget ligger i Rindal og Surnadal kommuner, og munner ut ved Surnadalsøra. Det er to 
kraftverk i vassdraget, hhv. Trollheim og Gråsjø, og tre reguleringsmagasiner, Gråsjø, Follsjø og Rinna. 
Statkraft er regulant. Trollheim kraftverk har installert effekt på 127,5 MW og årlig produksjon på ca. 
809 GWh. Maksimal driftsvannføring i kraftverket er 38 m3/s. Minste driftsvannføring er 16–17 m3/s. 
Gråsjø kraftverk har installert effekt på 15 MW og har en årlig middelproduksjon på 73 GWh.  

Surna er Møre og Romsdals viktigste laks- og sjøaurevassdrag. Laksebestanden i Surna er vurdert 
å ha svært stor nasjonal verdi.  
 
2.1 Tillatelser omfattet av revisjonssaken 
Tillatelsen til statsregulering av Folla-Vindølavassdragene i Trollheimen ble gitt ved kgl.res. 
21. desember 1962.  

Ved planendring av 8. januar 1965 ble inntaksdammen i Rinna forhøyet med 3 meter.  
Ved kgl.res. av 1. juli 1966 ble ytterligere fire felt overført fra Vindøla til Folla, mens overføring og 

regulering av Sprikletjern ble tatt ut av reglementet.  
 
2.2 Saksbehandlingen 
Til grunn for behandlingen av revisjonssaken har departementet lagt Retningslinjene for revisjon av 
vannkraftkonsesjoner, Revisjonsgjennomgangen til NVE og Miljødirektoratet fra 2013, Godkjente 
vannforvaltningsplaner fra 2016 og prinsippene i naturmangfoldloven.  

NVE avga innstilling i revisjonssaken i brev av 30. juli 2018. Innstillingen ble sendt på høring til 
berørte kommuner og fylkeskommunen. Surnadal kommune og Møre og Romsdal fylke har avgitt 
uttalelse. Departementet har i tillegg mottatt innspill fra Fiskeraksjonen for Surnavassdraget, Norske 
Lakseelver, Statnett og Statkraft. NVE har fått oversendt og kommentert Statkrafts og Statnetts 
innspill. Departementet gjennomførte et åpent møte og en befaring i vassdraget 11. oktober 2018. 
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Departementet har også hatt møter med Surnadal og Rindal kommuner, Norske Lakseelver, Statkraft 
og Naturvernforbundet om saken. Departementet finner at beslutningsgrunnlaget er tilstrekkelig. 

Retningslinjer for revisjon av vannkraftkonsesjoner ble fastsatt i mai 2012. På bakgrunn av 
retningslinjene fikk NVE og Miljødirektoratet i oppdrag å gjennomgå alle fremtidige revisjonssaker 
for å prioritere hvilke vassdrag som er aktuelle for minstevannslipp og magasinrestriksjoner (NVE-
rapport 49/2013). Surnavassdraget fikk prioritet 1.1 i gjennomgangen, noe som innebærer at det anses 
å ha stort potensial for forbedring av viktige miljøverdier, samtidig som aktuelle tiltak antas å gi lite 
eller moderat krafttap sett i forhold til forventet miljøgevinst.  

Ved Klima- og miljødepartementets godkjenning 4.7.2016 av "regional plan for vassforvaltning i 
vassregion Møre og Romsdal", ble vannforekomstene Surna nedre, Surna midtre, Rinna øvre og Rinna 
gitt økt miljømål med frist 2021, og dette er miljømål som kan medføre krafttap. Miljømålet i disse 
vannforekomstene er satt til godt økologisk potensial (GØP) med konkret miljømål om «Høstbar 
fiskebestand, av utvalgte, men ikke alle relevante arter, som ikke er avhengig vedlikeholdstiltak».  

I det følgende vil departementet gjennomgå de innkomne krav og drøfte aktuelle tiltak.  
 
2.3 Minstevannføring oppstrøms Trollheim kraftverk 

2.3.1 Innledning 
Manøvreringsreglementet, herunder eventuelle pålegg om minstevannføring, er en del av vilkårene 
for konsesjonen, og kan tas under revisjon. Spørsmål om pålegg om minstevannføring, særlig på 
strekningen i Surna oppstrøms Trollheim kraftverk, har vært et sentralt krav i forbindelse med denne 
revisjonssaken. 

Når det er aktuelt å pålegge minstevannføring ved revisjon er behandlet i Ot.prp. nr. 50 (1991–
1992) på side 110: 
 

Det kan være aktuelt å pålegge minstevassføringer eller foreta justeringer av tidligere fastsatte 
minstevassføringer. Dette er endringer som automatisk vil medføre produksjonstap for konsesjonæren. 
Det legges opp til at skjerpende vilkår om minstevassføring kun bør pålegges hvor spesielle hensyn 
tilsier det. I eldre konsesjoner vil endring av manøvreringsreglement måtte veies opp mot de etablerte 
og tilvandte tilstander i vassdraget gjennom en årrekke. Som ved revisjon av vilkårene vil det være 
grenser for hvor tyngende vilkår som kan pålegges.  

Skjerpende vilkår om minstevassføring vil medføre produksjonstap som tilsvarende vil svekke 
landets totale kraftproduksjon. Ved vurderingen av om det bør pålegges skjerpende vilkår om 
minstevassføring, må dette tapet vurderes opp mot den miljømessige vinningen.  

 
Utgangspunktet er at skjerpende vilkår om minstevannføring kun bør pålegges hvor spesielle 

hensyn tilsier det, jf. også Olje- og energidepartementets retningslinjer for revisjon s. 27 flg. Om slike 
tiltak er aktuelle i den enkelte revisjonssak, vil bero på en vurdering av det berørte områdets verdi og 
potensial, hvordan det avbøtende tiltaket påvirker berørt verdi og hvilket produksjonstap og hvilken 
kostnad tiltaket vil medføre. Pålegg om minstevannføring må sees i sammenheng med de etablerte 
forholdene i vassdraget. Både tapet for regulanten og det nasjonale tapet av kraftproduksjon må tas i 
betraktning. Departementet bemerker forøvrig at vurderingen av om det skal pålegges minste-
vannføring ikke er den samme ved revisjon som den ville ha vært dersom det skulle gis ny konsesjon.  

I St.prp. nr. 32 (2006–2007) ”Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og 
laksefjorder” framgår det at villaksen vil være et sentralt vurderingstema i forbindelse med revisjon av 
vannkraftkonsesjoner, og at revisjoner og fornyelser vil bli brukt for å forbedre forholdene for 
villaksen i vassdrag med vannkraftinngrep. Det står videre at det må legges vesentlig vekt på hensynet 
til villaksen i revisjons- og fornyelsessaker. Det slås likevel også her fast at det som en hovedregel 
ikke skal pålegges tiltak som medfører vesentlige reduksjoner i kraftproduksjonen, og at spesifikke 
løsninger må finnes i hvert enkelt tilfelle. 

Aktuelle strekninger det har blitt krevd minstevannføring på er Rinna, Bulu og Folla, som angitt 
på kartet under:  
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Figur 2 Oversiktskart Trollheimreguleringen. Merk at Nordsvorka kraftverk ikke er relevant for   
            denne revisjonen. Nedbørfeltgrensen er tegnet inn med mørk blå strek. 
 
2.3.2 Dagens situasjon i vassdraget og krav om minstevannføring 
Utbyggingen har medført at Surna og sideelvene Rinna, Bulu, Folla og Vindøla har fått endret 
vannføring. I hovedtrekk er vannføringen redusert oppstrøms Trollheim kraftverk. Nedstrøms utløpet 
av kraftverket varierer vannføringen i tråd med kjøringen av kraftverket.  

På strekningen mellom utløpet av Folla og Trollheim kraftverk er vannføringen om lag 50 % av 
opprinnelig midlere vannføring. På strekningen mellom utløpet av Folla og utløpet av Rinna er 
vannføringen om lag 70–80 % av opprinnelig midlere vannføring.  

Det er ikke krav i dagens tillatelse om minstevannføring på strekningen oppstrøms Trollheim 
kraftverk.  

Surna er Møre og Romsdals viktigste laks- og sjøaurevassdrag. Laksebestanden i Surna er vurdert 
å ha svært stor nasjonal verdi. Surna er ett av 51 nasjonale laksevassdrag og det nærliggende 
fjordområdet utenfor vassdraget har status som nasjonal laksefjord.  

Historisk sett har også sjøørretbestanden i Surna hatt stor verdi regionalt og nasjonalt, men 
bestanden har gått tilbake de senere år, en utvikling som også observeres for mange andre 
sjøørretbestander i regionen. I hovedelva kan laksen vandre helt opp i Lomundsjøen 54,6 km fra 
utløpet. Lakseførende strekning i sideelvene er: Tiåa 7,1 km, Rinna 3 km, Bulu 5 km, Folla 1,6 km og 
Vindøla 1,5 km. Samlet lengde på lakseførende strekning er 72,4 km. Det er ingen fisketrapper i 
vassdraget. 

Statkraft beskriver i revisjonsdokumentet at "De skader og ulemper som denne reguleringen har 
medført tilsvarer i hovedsak de forventningene myndighetene hadde ved tildeling av konsesjonen. 
Ulempene tilsvarer de erfaringer vi har ved lignende reguleringer. De tema som har vært mest diskutert 
og som det også er knyttet sterkest grunneierinteresser til, er fisket, massetransport, erosjon og isgang. 
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Ulemper og bortfall av inntekter på grunn av dette har grunneierne derfor blitt kompensert gjennom 
erstatningsskjønn. Den reduserte vannføringen medførte også mindre produksjonsareal for fisk oppstrøms 
Trollheim kraftverk. For å kompensere for tapt ungfiskproduksjon på denne strekningen er Statkraft 
pålagt å sette ut både smolt og settefisk. " 
 
Statkraft har likevel foreslått tiltak for å ivareta laksen i vassdraget:  
 

"Surna er et nasjonalt laksevassdrag. Statkraft har derfor brukt mye tid og ressurser på å finne 
løsninger for å ivareta fiskebestanden og fortsatt markedstilpasset fornybarproduksjon. Fiskebestanden 
i Surna har de senere år vist en positiv utvikling. Statkraft har grunn til å tro det blant annet skyldes 
innføring av manøvreringsrestriksjon på nedkjøring av kraftverket. I år med lite tilsig klarer ikke 
fisken å utnytte strekning oppstrøms kraftverket. Dette området er et svært velegnet produksjons- og 
oppvekstområde for laksen. Statkraft foreslår derfor et tilsigsstyrt slipp av vann fra Rinna for å bedre 
forholdene for fisk der. Dagenes manøvrering av Trollheim kraftverk sammen med tilsigsstyrt slipp av 
minstevannføring i Rinna kombinert med fremtidige skjøtsels – og habitattiltak og allerede installert 
omløpsventil mener Statkraft er riktige tiltak for at laksen i Surna skal ha levedyktige vilkår og at 
Trollheim fortsatt skal kunne levere fornybar energi til det nordiske kraftmarkedet." 

 
NVE påpeker at generelt sett viser forskningen at redusert lavvannføring både sommer og vinter 

vil kunne påvirke produksjonen av ungfisk av laks og sjøørret. Vanndekket areal er ofte viktigere for 
den økologiske betydningen enn selve vannvolumet. Det er gjennomført en rekke fagutredninger om 
virkningen av reguleringen og mulige tiltak. NINA har bl.a. kartlagt hvor mye hver delstrekning bidrar 
til den samlede lakseproduksjonen. Ifølge NINAs estimater utgjør f.eks. elvestrekningen mellom 
Rinna og Trollheim kraftverk 17 % av vanndekt areal i vassdraget, men vassdragsavsnittet er viktig for 
den samlede smoltproduksjonen og bidrar med mellom 20–40 %. Vanndekket areal nedenfor utløpet 
av kraftverket utgjør om lag 54 % av vassdraget, og strekningen bidrar med 25–50 % av samlet lakse-
produksjon i vassdraget.  

En rekke aktører har stilt krav om minstevannføring på de ulike strekningene. I det følgende er 
kravene og aktuelle tiltak for de ulike strekningene vurdert hver for seg.  
 
2.3.3 Rinna 
Både kommunene, Fiskeraksjonen og Statkraft foreslår minstevannføring i Rinna, men størrelsen 
varierer.  

Kommunene og Fiskeraksjonen vil ha en konstant sommer- og vintervannføring som måles ved 
Rinna dam.  

Statkraft foreslo i sitt reviderte forslag at det slippes en delvis tilsigsstyrt minstevannføring fra 
Rinna dam. Etter forslaget skal det slippes 1,34 m3/s om sommeren og 0,26 m3/s om vinteren, som 
tilsvarer Q95 for vassdraget. Er vannføringen i Surna oppstrøms Trollheim større enn henholdsvis 
23 m3/s om sommeren eller 4 m3/s om vinteren, kan minstevannføringen reduseres til 0,1 m3/s. Ved 
at minstevannføringen tilpasses tilsiget i restfeltet vil krafttapet ved Statkrafts forslag bli mindre enn 
ved et fast minstevannslipp, om lag 14–15 GWh.  

NVE foreslår et vannslipp fra inntaksmagasinet i Rinna, tilsvarende Q95 sommer og vinter, det vil 
si henholdsvis 1,4 m3/s i sommersesongen og 0,2 m3/s om vinteren. NVE foreslår at minstevann-
føringen måles ved Rinna dam. På den måten vil tilsig fra uregulert restfelt bidra til variasjon i 
vannføringen. NVE foreslår videre at Rinna dam brukes som buffermagasin for å opprettholde 
minstevannføringen. Dersom inntaksdammen i Rinna er på LRV og tilsiget lavere enn minstevann-
føringen, mener NVE at kun tilsiget skal slippes.  

NVE mener en minstevannføring i Rinna vil kunne gi store miljøforbedringer i Rinna og Surna 
oppstrøms Trollheim, og viser til at det er et betydelig potensial for å skape nye og gode habitatarealer 
for anadrom fisk ved slipp av minstevannføring. NVE peker på at Rinna har en lakseførende strekning 
på 3 kilometer, og at store arealer er egnet som oppvekstområde for fiskeunger. Slipp fra Rinna dam 
vil i tillegg gi ytterligere 1,5 kilometer med elvestrekning oppstrøms anadrom sone, som er egnet for 
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utsetting av fisk. NVE viser til at Miljødirektoratet har pekt på at det er mangel på egnede utsettings-
lokaliteter i Rinna nå. NVE anslår at kravet om minstevannføring fra Rinna dam vil innebære en 
redusert kraftproduksjon på om lag 21 GWh. Statkraft anslår at NVEs forslag vil medføre et krafttap 
på 24 GWh. 21 GWh tilsvarer en nåverdi på om lag 132 mill. kroner.  

Departementet viser til at Rinna er den av de overførte sidevassdragene til Surna, som ligger lengst 
oppstrøms i vassdraget. Slipp av vann i Rinna vil derfor gi økt vannføring på hele den regulerte 
strekningen av hovedvassdraget oppstrøms utløpet av Trollheim kraftverk, og vil bidra til å bedre 
forholdene for anadrom fisk på strekningen. Departementet viser videre til at vannforvaltningsplanen 
og en rekke høringsparter prioriterer vannslipp i Rinna som det viktigste tiltaket av hensyn til laksen 
oppstrøms Trollheim. Departementet tar utgangspunkt i at Rinna har en lakseførende strekning på om 
lag 3 kilometer, og at store arealer er regnet som egnet til oppvekstområder.  

Et minstevannføringspålegg i Rinna i tråd med Statkrafts forslag vil i perioder avhenge av tilsiget i 
Surna i restfeltet oppstrøms Trollheim, og gi mindre variasjon i vannføringen. Departementet anser 
ikke forslaget som hensiktsmessig.  

Miljødirektoratet har ønsket at vintervannføringen fastsettes i tråd med Statkrafts beregning av 
Q95 som er 0,26 m3/s slik at en god effekt av sommervannføringen ikke begrenses av en for lav 
vintervannføring. Departementet vurderer at en slik økning ligger innenfor usikkerheten i hvordan 
Q95 beregnes, og ikke vil ha vesentlige endringer når det gjelder kostnad. Departementet finner 
derfor at det er hensiktsmessig å legge seg i øvre intervall, da vintervannføring er en begrensende 
faktor for fisk. Departementet slutter seg til NVEs innstilling når det gjelder minstevannføring i Rinna, 
men øker minstevannføringen til 0,26 m3/s.  
 
2.3.4 Bulu 
Kommunene og Fiskeriaksjonen foreslår minstevannføring i Bulu. Begge ønsker om lag det samme 
sommerstid, men kommunene mener vannføringen kan reduseres om vinteren.  

Statkraft foreslår i sitt reviderte forslag intet vannslipp i Bulu. Statkraft viser til at inntaket i Bulu 
er vei- og strømløst, og at både etablering og drift av et tappearrangement er kostnadskrevende. 
Statkraft mener også tilsyn og drift av et slikt anlegg kan ha sikkerhetsmessige aspekter.  

NVE viser til at lakseførende strekning i Bulu er om lag 5 km. Ifølge boniteringsrapporten er Bulu 
godt egnet som oppvekstområde for fiskeunger. Direktoratet viser også til at det er en bekkekløft med 
verdi A i Bulu. NVE anbefaler et slipp av minstevannføring fra inntaket i Bulu på henholdsvis 0,9 m3/s 
om sommeren og 0,2 m3/s om vinteren, som skal måles ved slippunktet.  

NVE mener et pålegg om minstevannføring vil kunne gi store miljøforbedringer i Bulu og Surna, 
og at det er et betydelig potensial for å skape gode gyte- og oppvekstarealer i Bulu ved slipp av vann. 
NVE viser også til at minstevannføring i Bulu vil bedre forholdene i hovedvassdraget Surna på 
strekningen oppstrøms Trollheim kraftverk, og da særlig i lavvannsperiodene i sommerhalvåret. 
NVEs forslag til minstevannslipp vil medføre en redusert kraftproduksjon på ca. 15 GWh årlig. Dette 
tilsvarer en nåverdi på om lag 94 mill. kroner. I tillegg vil det kreves bygging av slipparrangement, 
anslått av Statkraft å koste 20 mill. kroner for Rinna og Bulu samlet.  

Departementet slutter seg til NVEs innstilling når det gjelder minstevannføring i Bulu.  
 
2.3.5 Målested og slipp av minstevannføring  
NVE anbefaler at minstevannføringen fra de ulike slippstedene gjøres permanente. De anbefalte 
minstevannføringene vil derfor gi økt vannføring og vanndekket areal i sidebekkene og Surna hele 
året. NVE viser til at forslaget om kontinuerlig slipp fra inntakene i Rinna og Bulu vil innebære at det 
i perioder vil slippes vann hvor naturlig tilsig til Surna er stort og virkningene av ekstra vann er 
begrenset. NVE mener dette kan rettferdiggjøres i denne saken da en minstevannføring også vil ha 
en betydelig effekt på lange strekninger i bekker som er viktige for fiskebestandene i Surna. 
Erfaringsmessig mener NVE det er enklere å etterleve minstevannføringskrav som er faste og som 
måles der de slippes. 

Departementet viser til at minstevannføringspåleggene er satt ut ifra et nivå som anses nødvendig 
for de forbedringene som ønskes oppnådd. Det er fra konsesjonsmyndighetenes side ikke 
forutsetninger om noen buffer i minstevannføringen. Departementet merker seg at Statkraft mener et 
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krav om kontinuerlig vannføring innebærer at det vil bli et unødig stort krafttap, siden restfeltet vil 
bidra med vannføring i tillegg til minstevannslippet. Departementet mener i likhet med NVE at 
kontinuerlig slipp av vannføring er mest hensiktsmessig, både fordi restfeltet vil bidra til dynamikk i 
vannføringen og fordi det er enklere å forvalte og etterleve, enn et tilpasset slipp.  
 
2.4 Inntak i Follsjø  
Follsjø har en HRV på kote 425, mens tapping skjer fra to inntak på hhv. kote 375 og 390. De to 
inntakene kan ikke opereres uavhengig av hverandre, det vil si at det i dag ikke er mulig å tappe bare 
fra inntaket på kote 390.  

Tapping på dypt vann påvirker temperaturen nedstrøms kraftverket. Typisk ved å gi lavere 
temperatur om sommeren og høyere temperatur om vinteren. Dette kan påvirke fiskens vekst og 
overlevelse negativt. Flere høringsparter ber om at det anlegges et nytt vanninntak i Follsjø, slik at 
det kan tappes vann nærmere overflaten, noe som gir en mer naturlig temperatur på driftsvannet på 
strekningen nedstrøms Trollheim kraftverk.  

Miljødirektoratet har i høringsuttalelse til NVE bedt om at det vurderes en løsning med fleksibelt 
tappesystem fra øvre vannlag i magasinet. NVE har ikke anbefalt en slik løsning, og viser til at 
løsninger med fleksibelt inntak er tatt i bruk i Norge i forbindelse med uttak av vann til 
fiskeoppdrettsanlegg. Fra andre land er det eksempler på bruk av slike inntak i forbindelse med 
kraftverk, men da for mindre magasin og vannmengder på bare noen få m3/s (Eie 2013). NVEs rapport 
fra 2013 er årsaken til at slike inntak kun brukes ved lav slukeevne knyttet til at kostnaden ved 
konstruksjonen øker ved økende diameter. 

I forbindelse med planene om et nytt aggregat i Trollheim kraftverk, ble et nytt inntak i Follsjø 
vurdert. Inntak på kote 400 og 405 er vurdert. Statkraft foreslår ikke å bygge et nytt inntak. Selskapet 
viser til at det er usikkerhet med hensyn til den biologiske effekten av en temperaturøkning og at 
etablering av et nytt inntak vil koste i størrelsesorden 30 millioner kroner.  

NVE viser til at simuleringsresultatene viser at et inntak på kote 400 vil ha en positiv effekt på 
vanntemperaturen om sommeren, bedre fiskens vekst og vil kunne gi økt smoltproduksjon. NVE 
anbefaler at det anlegges et nytt inntak på kote 400, samt at det etableres løsninger som gjør at 
inntakene kan opereres uavhengig av hverandre. NVE mener at selv om de eksakte virkningene av 
disse tiltakene er usikre, er det klart at dette vil gi et mer naturlig temperaturregime med økt vekst 
og smoltproduksjon. NVE mener fordelene ved dette overstiger kostnadene ved etableringen.  

Departementet viser til at forskningen viser klar sammenheng mellom vanntemperatur og vekst 
og overlevelse hos lakseunger. Departementet merker seg at foreløpige undersøkelser ikke har 
avdekket de store forskjellene i vekst oppstrøms og nedstrøms Trollheim, som forskjeller i 
vanntemperatur skulle tilsi. NVE viser til at simuleringsresultatene er klare på at et inntak på kote 400 
vil ha positiv effekt på vanntemperaturen om sommeren, og gi økt vekst og fiskeproduksjon. 
Departementet viser til at de estimerte anslagene på økt smoltproduksjon er betydelige, og slutter seg 
til NVEs vurdering om at engangskostnadene for etablering av et nytt inntak oppveies av de fordeler 
dette kan ha for smoltproduksjonen i vassdraget. Når det gjelder Miljødirektoratets innspill om å 
vurdere et fleksibelt tappesystem mener departementet at uttesting av slike løsninger heller må gjøres 
i mindre kraftverk med lavere slukeevne.  
 
2.5 Manøvrering av Trollheim kraftverk 

2.5.1 Innledning 
Surna nedstrøms Trollheim kraftverk er et verdifullt gyte- og oppvekstområde for fisk. Hvordan 
Trollheim kraftverk manøvreres, dvs. hvor stor driftsvannføringen er gjennom kraftverket, hvor 
hurtig denne endres, og hvilken temperatur det er på vannet er faktorer som påvirker tilstanden for 
fisk langs elvestrekningen nedstrøms kraftverket. Aktuelle tiltak nedstrøms Trollheim drøftes i 
følgende avsnitt.  
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2.5.2 Driftsvannføring 
I gjeldende vilkår er det ingen krav om driftsvannføring nedstrøms utløpet av Trollheim kraftverk. 
Statkraft opererer i dag kraftverket etter en overenskomst som lå som en forutsetning for skjønnet 
som fastsatte erstatninger for tapt fiske. Denne forutsetter at det året rundt skal holdes en minste 
samlet vannføring ved Harang på 15 m3/s. Ved driftsfeil eller fare for driftsfeil kan vannføringen i 
perioden 15. oktober til 15. mai gå ned til 5 m3/s. Vannføringen skal økes til 15 m3/s så snart 
kraftverket kan kjøres igjen. Q95–verdiene for sommer og vintervannføring er henholdsvis 10,9 m3/s 
og 2,6 m3/s. 

Kommunene ber om en minstevannføring på 20 m3/s i fiskesesongen (1. juni til 30. august) av 
hensyn til utøvelse av fiske. Miljødirektoratet og Fylkesmannen mener økt minstevannføring nedenfor 
Trollheim vil kunne gi en betydelig miljøgevinst fordi det vil sikre et større vanndekket areal. Statkraft 
mener et slikt vilkår vil legge en uforholdsmessig stor begrensning i produksjonsfleksibiliteten.  

NVE mener skjønnet ikke legger begrensninger på vurderingen i revisjonssaken og at konsesjons-
myndighetene må kunne behandle saker om tiltak i vassdraget, som kan innebære endringer på 
eksisterende minstevannføring. De anbefaler at minstevannføringen nedenfor Trollheim forblir 
uendret i denne omgang, og viser til at de mener det er andre forhold som er viktigere på strekningen. 
NVE anbefaler imidlertid å ta inn det skjønnspålagte kravet inn i vilkårene.  

Statkraft har i merknader til NVEs innstilling i januar 2019 pekt på at minstevannføringen i Surna 
er betydelig større enn naturlig vannføring i tørre perioder. Uten reguleringen ville vannføringen i 
Surna vært lavere enn 15 m3/s nesten 20 % av tiden. Statkraft viser til at en stor del av magasinene må 
reserveres for å sikre at en har nok vann til minstevannføringen. De nye kravene vil gjøre det 
nødvendig å lagre en større andel for å dekke minstevannføringen i tørre perioder. Ved å ta inn 
minstevannføringen som er forutsatt i skjønnet i vilkårene, vil Statkraft ikke kunne endre denne i 
fremtiden, dersom noen skulle ønske å åpne skjønnet. Statkraft ber derfor departementet om å ikke 
innføre en minstevannføring i vilkåret, ev. subsidiært om å innstille på at minstevannføringskravet 
skal opp til en ny miljømessig vurdering dersom det på noe tidspunkt blir aktuelt å endre skjønnet.  

Departementet merker seg at NVE ikke har vurdert de miljømessige fordelene knyttet til en 
minimum driftsvannføring nedstrøms Trollheim kraftverk i særlig grad, men at NVE mener andre 
tiltak på strekningen heller bør prioriteres. Likevel anbefaler NVE å ta inn den skjønnspålagte 
minstevannføringen i vilkårene. Departementet mener det ikke skal pålegges et konkret minstevann-
føringskrav i vilkårene uten at det gjøres en konkret fordels/ulempevurdering. Samtidig mener 
departementet det er åpenbart nyttig og nødvendig at det alltid er en viss vannføring på strekningen. 
Departementet foreslår derfor at det i manøvreringsreglementet spesifiseres at det alltid skal holdes 
en minimum vannføring nedstrøms utløpet av Trollheim kraftverk, men at den skjønnspålagte 
vannføringen ikke tallfestes i manøvreringsreglementet. Samtidig foreslår departementet at det stilles 
krav om at dersom dagens skjønnspålagte krav endres i fremtiden, f.eks. ved at skjønnet vurderes på 
nytt, må en tallfestet vannføring fastsettes i manøvreringsreglementet. En fremtidig beslutning bør 
være basert på utredninger om fordeler og ulemper ved et slikt tiltak, og godkjennes av 
departementet, jf. vregl. § 9.  
 
2.5.3  Vår-/Spyleflom 
Flere høringsparter mener det må pålegges å slippe vann slik at det sikres en større flom på våren. 
Både hensynet til utspyling av sedimenter og hensynet til smoltutvandring er påpekt. Kommunen ber 
om en minstevannføring på 120 m3/s i hele mai. Fiskeraksjonen mener det må sikres flommer på 
minst 100 m3/s i tørre år og 120 m3/s i våte år.  

Statkraft har ikke foreslått egne bestemmelser om spyleflom eller økt minstevannføring i 
smoltutvandringsperioden. 

NVE anbefaler ikke pålegg om høy minstevannføring i smoltutvandringsperioden, da dette ifølge 
direktoratet vil legge for store begrensninger i magasindisponeringen og fleksibiliteten i kraft-
produksjonen.  

NVE viser til at generell kunnskap tilsier at høy vannføring er gunstig for smoltoverlevelsen, men 
at det så langt ikke er avdekket noen signifikant sammenheng mellom vannføring ved utvandring og 
overlevelse hos vill smolt i Surna. NVE finner at selv om det legges til grunn at økt vannføring i 
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smoltutvandringen kan være positivt for overlevelsen, vil de vannmengdene dette krever være 
negativt for energisikkerheten i regionen, særlig i år med sein snøsmelting og lavt vårtilsig. NVE viser 
for øvrig til at det normalt forekommer minst en litt større flom i perioden for smoltutvandring, og at 
det gir større nytte å prioritere minstevannføring oppstrøms Trollheim kraftverk.  

Departementet slutter seg til NVEs vurderinger hva gjelder vannføring i smoltutvandrings-
perioden.  

NVE anbefaler heller ikke pålegg om spyleflommer. NVE viser til at det under dagens regulerings-
regime normalt er flere større flommer årlig, og at disse flommene ofte er vesentlig større enn de 
foreslåtte 120 m3/s spyleflommene. NVE mener derfor at egne spyleflommer ikke vil ha stor tilleggs-
effekt i opprenskning av elvesubstratet, og at nytten derfor ikke står i forhold til kostnadene ved et 
slikt pålegg. NVE viser for øvrig til at standardvilkårene gir adgang til å pålegge habitatforbedringer, 
og anbefaler at det utarbeides en plan for kartlegging og tiltak for å motvirke sedimentering og 
begroing på viktige gyte- og oppvekstområder.  

Departementet slutter seg til NVEs vurderinger hva gjelder spyleflommer.  
 
2.5.4 Tidspunkt for teknisk revisjon 
Flere høringsparter mener tidspunkt for teknisk revisjon må legges utenom smoltutvandrings-
perioden, og at dette må nedfelles i reglementet. Statkraft mener våren er den eneste realistiske 
perioden for teknisk revisjon, da det bare er da man kan være sikker på at det er tilstrekkelig 
restvannføring til å sikre minstevannføringen på 15 m3/s. 

Dagens praksis er at større planlagt vedlikeholdsarbeid i kraftverket gjennomføres i perioder der 
det normalt er tilstrekkelig uregulert tilsig for å kunne opprettholde kravet om 15 m3/s i Surna uten 
tapping fra Follsjø. Dette er normalt under vårflommen, i uke 18 og 19. Teknisk revisjon medfører at 
kraftverket står, og at det ikke kjøres vann i turbinene. Vann fra kraftverket vil kunne bidra med 
mellom 16 til 38,5 m3/s. Miljødirektoratet peker på at modellkjøring viser at vannføring har stor 
påvirkning på utvandringsforløpet til laksesmolt i Surna. Stans i kjøringen av kraftverket uavhengig 
av størrelsen på tilsiget fra uregulert del av vassdraget har ofte gitt lave vannføringer under 
utvandringen med risiko for økt dødelighet både i elv og sjø. Miljødirektoratet peker på at lave 
vannføringer på denne tiden gir tap av villsmolt samt redusert overlevelse for utsatt smolt. De peker 
på at bedre utvandringsforhold for smolten sannsynligvis også vil være positivt for utvandring av 
vinterstøinger da det antas at hovedtyngden av slik fisk også forlater elva ved samme tid som smolten.  

NVE mener det er uheldig om kraftverket er ute av drift og vannføringen dermed redusert med 
inntil 38,5 m3/s, som tilsvarer maksimal slukeevne til kraftverket, i perioden da smolten vandrer ut. 
De viser til at redusert vårflom og økt dødelighet hos smolt kan være en viktig årsak til redusert 
"effektiv smoltproduksjon". NVE anbefaler derfor at tidspunktet for teknisk revisjon legges utenom 
hovedutvandringsperioden i perioden 1. mai til 7. juni, og foreslår også at det stilles vilkår om at 
kraftverket må være i drift i perioden. NVE mener det må være mulig å finne tidspunkt for revisjon 
utenom mai/start juni, der det i de fleste år er tilstrekkelig vann fra uregulert restfelt til å overholde 
kravet til minstevannføring på 15 m3/s. NVE åpner for at det i år der det ikke er tilstrekkelig vann kan 
reglementet fravikes, og minstevannføringen kan i perioder gå ned til 10 m3/s når teknisk revisjon 
pågår.  

Statkraft har i merknader til NVEs innstilling pekt på at de er bundet til kravet på 15 m3/s nedstrøms 
kraftverket, og at de ser ingen muligheter for å benytte muligheten til å avvike fra 15 m3/s kravet. 
Statkraft viser til at kravet om å flytte teknisk revisjon vil gi et produksjonstap på mellom 5–7 GWh 
per år. Statkraft sier at flytting av teknisk revisjon til høsten skaper ekstra problemer, og ber 
departementet opprettholde regulantens frihet til selv å sette tidspunkt for teknisk revisjon av 
anlegget.  

Departementet viser til at dersom teknisk revisjon flyttes til en annen periode, er det en risiko for 
at Statkraft vil måtte tappe fra magasinet for å sikre vannføringen på 15 m3/s i tørre perioder, noe som 
kan medføre et produksjonstap på 5–7 GWh i tørre år. Departementet mener konsesjonsmyndigheten 
må legge til grunn at Statkraft ikke kan gå under 15 m3/s. Kostnaden ved at Statkraft i tørre perioder 
må tappe fra magasinet, må derfor tas inn i vurderingen.  
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Nytten ved å flytte teknisk revisjon er først og fremst økt smoltoverlevelse av både naturlig og 
utsatt smolt. Vinterstøinger kan også lettere vandre ut ved høye vannføringer. Utvandring av smolt er 
tett knyttet til vannføringen i elva. Vannføringen nedstrøms kraftverket består av vannføringen fra 
kraftverket samt resttilsiget. Historisk har vannføringen vært om lag 75 m3/s i utvandringsperioden, 
der restfeltet har bidratt med opptil 55 m3/s, selv i tørre år. Det vil si at kraftverket normalt har bidratt 
med om lag 20 m3/s. NVEs forslag om at kraftverket ikke skal stoppes, vil ikke garantere mer enn 
16–17 m3/s i perioden. Selv om teknisk revisjon flyttes, vil vannføringen fra kraftverket ikke være det 
dominerende bidraget til tilsiget i smoltutvandringsperioden. Hvorvidt smoltutvandringen er 
vellykket er dermed i stor grad opp til tilsiget fra restfeltet. Ifølge NVE varierer vannføringen i smolt-
utvandringsperioden mellom år, men NVE viser til at det normalt forekommer minst én litt større 
flom/vannføring i den viktige perioden hvor smolten forlater elva. NVE har derfor ikke prioritert å 
pålegge slipp av utvandringsflom av hensyn til smolt, men anbefaler at teknisk revisjon ikke tillates i 
perioden.  

Flytting av teknisk revisjon kan medføre et produksjonstap. Nytten ved å øke vannføringen ved å 
ikke tillate teknisk revisjon er knyttet til en noe høyere vannføring under vårflommen. På bakgrunn 
av dette kan ikke departementet se at nytten av den foreslåtte restriksjonen for tidspunkt for teknisk 
revisjon er større enn kostnaden. Departementet mener derfor at Statkraft fortsatt bør kunne 
gjennomføre teknisk revisjon når foretaket mener det er best egnet, men forutsetter at Statkraft holder 
seg innenfor rammene som følger av manøvreringsreglement forøvrig.  
 
2.5.5 Effektkjøring  
Flere høringsparter krever at effektkjøring i Surna på døgnbasis må forbys og at maksimale 
senkningshastigheten settes til 5 cm/t.  

Statkraft opererer i dag med en selvpålagt restriksjon for vannføringer under 50 m3/s målt ved 
Skjermo, som begrenser effektkjøringen av kraftverket av hensyn til fisk. Restriksjonene er utarbeidet 
i samarbeid med forskere i perioden 2005–2013. Statkraft mener at dagens selvpålagte restriksjon ved 
nedtrapping av produksjonen kombinert med omløpsventilen som ble satt i drift i 2011, er tilstrekkelig 
for å redusere faren for brå vannstandsendringer og medfølgende stranding av fisk og bunndyr. 

NINA har vurdert utfordringer ved effektkjøring i Surna. NINA har gjennomgått flere fysiske 
faktorer som bestemmer virkningen av effektkjøring. Ifølge NINA er den høye frekvensen av 
effektkjøring den faktoren som bidrar sterkest til negative konsekvenser.  

NVE mener det er godt dokumentert at effektkjøring påvirker økosystemet i Surna nedstrøms 
kraftverket negativt. Dagens frivillige restriksjoner har redusert virkningene betraktelig, men de 
negative virkningene er ikke eliminert. NVE mener utpreget døgnregulering av kraftverk med utløp 
på anadrom strekning i nasjonale laksevassdrag ikke er ønskelig. Strekningen nedstrøms kraftverket 
utgjør 54 % av vanndekt areal på lakseførende strekning. NVE mener det er viktig å forsøke å 
tilrettelegge forholdene for fisk og bunndyr best mulig på denne strekningen, samtidig som de tar 
hensyn til behovet for balansekraft og ressursoptimalisering. NVE anbefaler at utpreget effektkjøring 
normalt ikke skal forekomme på dagtid i vinterperioden (1. nov. – 30. april) for vannføringer under 
50 m3/s målt ved Skjermo. NVE anbefaler videre at senkningshastigheten mellom 50 m3/s til 15 m3/s 
normalt ikke skal overskride 5 cm/t – som tilsvarer at det brukes 8 timer mellom 50 og 15 m3/s og 
som er den grenseverdien som generelt vurdert å gi liten strandingspåvirkning.  

NVE viser til undersøkelser som viser forskjeller i bunndyrtetthet ovenfor og nedenfor kraftverket, 
og mener forskjellen er knyttet til de stadige vannstandsendringene nedenfor kraftverket. NVE 
vurderer at virkningene av restriksjonene vil redusere både frekvensen av effektkjøring og 
hastigheten på vannstandsendringene, og gi en drift av kraftverket som er jevnere og mer miljø-
tilpasset drift enn dagens drift. NVE mener fordelene er større enn ulempene for Statkraft.  

I NVEs svar på Statkrafts merknader datert 28. juni 2019 har NVE utdypet hvordan de mener 
restriksjonene skal forstås. NVE viser til at hovedpoenget er å redusere frekvensen av perioder med 
effektregulering generelt og spesielt episoder på dagtid om vinteren. NVE viser til at restriksjonene 
gir rom for å kjøre opp kraftverket om morgenen, holde stabil/jevn vannføring på dagtid om vinteren, 
og senke fra det er mørkt om kvelden/natten, men da med strengeste restriksjon på senknings-
hastigheten.  
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Departementet har vurdert behovet for å begrense effektkjøringen. Det er dokumentert at 
effektkjøring har negative virkninger for fisk, og at det er en sammenheng mellom effektkjøring og 
bunndyrtetthet. Forskerne peker på at det er frekvensen av effektkjøring over året og nedtappingene 
om vinteren som er de mest negative påvirkningene. Senkningshastighetene i Surna er generelt lave, 
og vannføringsendringen og tørrlagt areal er moderat store. Det er ønskelig å begrense effekt-
kjøringen i et viktig laksevassdrag som Surna. Det er allerede innført en frivillig restriksjon når det 
gjelder nedkjøringshastighet, utviklet i samarbeid med forskere som har hatt stor effekt, og redusert 
ulempene for fisk. Det er også installert omløpsventil. Departementet mener det i revisjonssaken er 
sentralt hvilken tilleggsnytte det vil ha å innføre strengere restriksjoner slik NVE foreslår, sammen-
lignet med de frivillige restriksjonene. Denne økte nytten må veies opp mot kostnaden ved tiltakene.  

Bakgrunnen for NVEs forslag er basert på forskning fra NINA. NINA viser i rapport 1099 til at 
Statkrafts selvpålagte restriksjon bidrar vesentlig til at direkte strandingsdødelighet hos fisk 
sannsynligvis forekommer relativt sjeldent og i et lite omfang. NINA mener at stranding ikke er 
eliminert ved senkningshastigheter mellom 5 og 10 cm/t, og viser også til at det er stranding ved 
effektkjøring om natta vinterstid som har potensiale til å gi størst bestandseffekter. NINA har anbefalt 
en strengere restriksjon som ikke tillater nedtapping på dagtid om vinteren som et avbøtende tiltak 
(Ugedal mfl. 2016). Dette vil ha en viss positiv effekt for bunndyr og ungfisk. Selv om sammenhengene 
mellom tiltak og effekt for bunndyr og fisk er usikre, er det klart at nytten ved NVEs forslag vil medføre 
færre forekomster av effektkjøring og på den måten bidra til å redusere hyppighetene av stranding. 
Statkrafts selvpålagte restriksjon er allerede på sitt strengeste på dagtid på vinteren, og 
senkningshastigheten i Surna er generelt lav sammenlignet med andre laksevassdrag. Ved å ikke 
tillate effektkjøring på dagtid vinter og å senke hastigheten til 5 cm/t resten av året, vil NVEs forslag 
medføre færre strandingsepisoder, og gi en positiv effekt. Ettersom dagens selvpålagte restriksjon 
synes å ha hatt god effekt på stranding kan imidlertid ikke departementet se at nytten av NVEs forslag 
veier opp for kostnadene knyttet til tapet av reguleringsevne, jf. punkt 2.9. 

NVE mener utpreget effektkjøring ikke bør forekomme i nasjonale laksevassdrag der det er 
kraftverk med utløp på anadrom strekning. NVE viser til at en gjennomgang av manøvrerings-
reglementene for kraftverk med utløp på anadrom strekning i andre nasjonale laksevassdrag, viser at 
døgnbasert effektregulering ikke er det vanlige. De fleste sammenlignbare kraftverk har 
restriksjoner. Departementet mener at det må vurderes fra sak til sak om og i hvilken grad døgn-
regulering av kraftverk med utløp på anadrom strekning kan aksepteres, og viser i den forbindelse til 
St.meld. nr. 32 (2006–2007) som sier at det må legges vesentlig vekt på hensynet til villaksen i 
revisjons- og fornyelsessaker, men samtidig også viser til at kompleksiteten i de enkelte saker tilsier 
at spesifikke løsninger må finnes i hvert enkelt tilfelle.  
 
2.6 Restriksjoner på manøvreringen – forslag til unntaksregel 
NVE har foreslått en unntaksregel når det gjelder Restriksjoner på manøvreringen i utkast til 
manøvreringsreglementets punkt g):  
 

"a) Utpreget effektkjøring av Trollheim kraftverk i vannføringsintervallet 50 m3/s til 15 m3/s på 
dagtid i vinterperioden (1. november til 30. april) skal normalt ikke forekomme. Kraftverket skal 
i denne perioden driftes på mest mulig jevn last.  

 b) Vannstandsreduksjoner mellom 50 m3/s til 15 m3/s i Surna som skyldes Trollheim kraftverk skal 
normalt ikke overskride 5 cm/t. Gjelder hele året. 

 c) Ovennevnte restriksjoner kan fravikes dersom det oppstår spesielle driftssituasjoner.  
Eksempler på spesielle driftssituasjoner: 
- Havari på aggregat(er) eller stasjon – uforutsett driftsstans. 
- Feil/feilsituasjoner i regionalnett – utkobling, mv. 
-  Perioder hvor systemansvarlig nettselskap (TSO) har behov for produksjon eller systemtjenester 

i området, eller i perioder hvor TSO henstiller produsentene om å anmelde all ledig effekt i 
regulerkraftmarkedet. 

 
Spesielle driftssituasjoner skal kunne dokumenteres i etterkant. " 
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NVE viser i brev av 28. juni 2019 til forskrift om systemansvar i kraftsystemet § 12 fjerde og femte 

ledd og OEDs brev til Statnett av 6. april 2009 som viser at forskriften ikke i seg selv gir Statnett 
hjemmel til å rekvirere produksjon i strid med gitte konsesjonsvilkår, men at produsentene i ekstreme 
tilfeller kan måtte tappe i strid med konsesjonsvilkår, dersom de får pålegg fra Statnett.  

NVE har i brev 2. juni 2020 forklart nærmere hvordan unntaksregelen skal tolkes:  
 

"Våre forslag om strengere krav til nedkjøringshastighet vil, som beskrevet i innstillingen, 
redusere reguleringsevnen og anleggets evne til å bidra med systemtjenester. Med strengere 
restriksjoner på kraftverksdriften vil også risikoen for krevende situasjoner i nettet øke.  

Forskrift om systemansvaret (FoS) er, fornuftig nok, veldig streng. I praksis er det bare i helt 
ekstreme situasjoner den gir hjemmel til å pålegge produsenter å bryte konsesjonsvilkårene, og 
slik mener vi det bør være. Når vi har foreslått å innføre unntak fra restriksjoner på manøvreringen 
i kraftverk som har en viktig funksjon i kraftsystemet, mener vi det vil være klokt å sikre at slike 
kraftverk fortsatt skal kunne bidra i situasjoner som er noe mindre kritiske enn det forskriften gir 
hjemmel for. Unntaksregelen gjør det mulig å håndtere vanskelige driftssituasjoner uten at 
produsenten må bryte konsesjonsvilkårene og utfordre tolkingen av produsentenes lydighetsplikt.  

Som vilkåret påpeker, skal spesielle driftssituasjoner kunne dokumenteres i etterkant. I de 
tilfellene produsenten kommer i en situasjon hvor det blir aktuelt benytte unntaket bør 
produsenten få et ansvar for å varsle fra til systemansvarlig. Systemansvarlig skal bekrefte tilbake 
til produsenten at situasjonen er vanskelig og at det er ønskelig at produsenten benytter unntaket.  

I de ekstreme tilfellene vil Statnett, uavhengig av om det er egne unntaksbestemmelser eller 
ikke i vilkårene, ha anledning til å pålegge regulanten å manøvrere i strid konsesjon og konsesjons-
vilkår, jf. forskrift om systemansvar i kraftsystemet.  

Vi viser til at det i vårt forslag til restriksjoner i reglementet står at disse «normalt» skal holdes. 
De foreslåtte unntaksreglene er ment å eksemplifisere hva som kan tenkes å være spesielle 
driftssituasjoner og sånn sett utenfor hva som er «normalt» i punkt a og b. Eventuelle avvik fra de 
anbefalte restriksjonene som skyldes andre forhold enn at Statnett krever systemtjenester vil måtte 
vurderes opp mot dette. Uforutsette hendelser som driftsstans, utfall, havari osv. kan være årsak 
til ev. avvik fra konsesjonsvilkår. Slike avvik må uansett rapporteres til NVE og følges opp av 
miljøtilsynet med hjemmel i eksisterende vilkår om kontroll og sanksjoner. Etter en nærmere 
vurdering ser vi at det ikke er hensiktsmessig å gi eksempler på spesielle driftsforhold som gjelder 
uforutsette hendelser. Det kan også være andre hendelser utover de gitte eksemplene som 
medfører avvik som vil måtte vurderes opp mot restriksjonene.  

Planlagte hendelser som vil kunne føre til avvik fra reglementet må omsøkes på vanlig måte." 
  

NVE har foreslått en justering av unntaksregelen:  
 

"c) Ovennevnte restriksjoner kan fravikes dersom det oppstår spesielle driftssituasjoner.  
 Perioder hvor systemansvarlig nettselskap (TSO) henstiller produsentene om å anmelde all 

ledig effekt i regulerkraftmarkedet.  
 

Spesielle driftssituasjoner skal kunne dokumenteres i etterkant. " 
 

Departementet har stilt oppfølgingsspørsmål til NVE om unntaksregelen. NVE konkretiserte 
forslaget til unntaksregel ytterligere i brev 11.12.2020. I e-post av 18.1.2021 skriver NVE:  
 

"Med bakgrunn i den relativt omfattende informasjonen som vi nå sitter med om 
Trollheim kraftverk og betydningen for kraftsystemet, så ser vi ikke lenger behov for egne 
unntaksregler i manøvreringsreglementet. Vi registrerer at det i de fleste tilfeller finnes løsninger 
for å håndtere vanskelig driftssituasjoner uten bruk av Trollheim kraftverk. Dersom Trollheim 
kraftverk skal brukes for å håndtere vanskelige driftssituasjoner i kraftsystemet må det skje 
innenfor rammene av konsesjon og konsesjonsvilkår. Utover dette gir forskrift om systemansvar 
§ 12.5 systemansvarlig visse muligheter til å regulere Trollheim i spesielle driftssituasjoner. At vi 
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har konkludert med at det ikke lenger er behov for unntaksregler innebærer at teksten for 
restriksjoner i manøvreringsreglementet må justeres noe. Tidligere pkt. c som beskrev unntaks-
reglene foreslås fjernet i sin helhet og pkt. a og b endres litt (begrepet «normalt» er fjernet). De 
anbefalte restriksjonene blir da: 

 
Restriksjoner på manøvreringen 

a) Utpreget effektkjøring av Trollheim kraftverk i vannføringsintervallet 50 m3/s til 15 m3/s på dagtid 
i vinterperioden (1. november til 30. april) skal ikke forekomme. Kraftverket skal i denne perioden 
driftes på mest mulig jevn last. 

b) Vannstandsreduksjoner mellom 50 m3/s til 15 m3/s i Surna som skyldes Trollheim kraftverk skal 
ikke overskride 5 cm/t. Gjelder hele året." 

 
Departementet mener på bakgrunn av dette at unntaksregelen ikke er hensiktsmessig å ta inn i 

reglementet.  
 
2.7 Prøvereglement 
NVE har foreslått at vilkårene/restriksjonene kan vurderes etter en gitt prøveperiode og at dette gir 
en viss mulighet til å revurdere og justere vilkår som viser seg å ha utilsiktede virkninger etter en 
grundigere vurdering eller med erfaring.  

Statkraft har uttrykt at prøvereglement ikke bør benyttes i vilkårsrevisjonssaker. Dersom det 
pålegges prøvereglement ber de om at det avgrenses hva som kan endres etter 10 år, så det ikke blir 
en ny revisjon.  

Statkraft peker på at bruken av prøvereglement for en regulering med mer enn 40 års drift er en 
lite hensiktsmessig form og gir krevende oppfølging både for regulant og forvaltning. De mener 10 års 
prøvereglement vil innebære stor usikkerhet for de investeringer som må gjøres i regulerings-
anlegget, som følge av reviderte krav i reglementet – f.eks. etablering av tappeanordninger og 
målestasjoner. Foretaket peker også på at det i tiden 2020–2026 blir en periode med omfattende 
rehabiliteringer av Follsjø og Gråsjø dam, samt utskifting av løpehjulet til Trollheim kraftverk. Dette 
betyr at manøvreringen av vassdrag og magasintapping vil avvike fra normalen – f.eks. vil vannet fra 
bekkeinntakene i sidevassdragene til Surna i perioder renne naturlig. Dette betyr igjen at muligheten 
for å evaluere effekten av et prøvereglement vil være svært redusert og medføre stor usikkerhet i 
resultatene.  

Departementet viser til at det i denne saken er det gjort grundige studier av hva som er egnede 
tiltak av hensyn til laks og sjøørret. Departementet mener det derfor ikke er nødvendig å sette et eget 
vilkår om prøvereglement i denne saken. Det er imidlertid behov for å gjennomføre undersøkelser for 
å vurdere om de pålagte tiltakene har effekt, jf. merknader til vilkårene. Viser det seg at vilkår om 
vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, 
kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet, jf. post 4 i manøvreringsreglementet.  
 
2.8 Virkninger for flomrisiko 
NVE har i innstillingen beskrevet dagens flomforhold i vassdraget. Vår og høst har vært og er 
dominerende flomsesonger i Surnavassdraget, men med dagens regulering er de største registrerte 
flommene spredt noe mer utover året. Vårflommen er årssikker, men dempes betydelig i magasinene 
Follsjø og Gråsjø. NVE vurderer også virkningene for flom når aktuelle tiltak drøftes. Direktoratet 
viser bl.a. til at redusert overføring av vann fra Rinna/Bulu som følge av krav om minstevannføring vil 
medføre at Follsjømagasinet har noe større evne til å fange opp flom og dermed redusere flomoverløp.  

NVE uttaler at krav om minstevannføring nedstrøms Trollheim medfører at magasinfyllingen i 
Follsjø må være høy for at det skal være nok vann til kravet, og dermed er det flomtap i forbindelse 
med høstflommer.  

Statkraft har i merknadene til NVEs innstilling vist til at krav om minstevannføring vil øke 
flomfaren og risiko for utilsiktet overløp, da en større del av magasinet vil båndlegges for å møte krav 
om minstevannføring. NVE kan ikke se at krav om slipp av vann til sidebekkene hever vannstand i 
magasinene. Statkraft beskriver at ved slipp av vann til sidebekkene, reduseres tilsiget som i dag går 
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til Follsjø-magasinet. Dette tilsiget inngikk i beregningen ved etableringen av nåværende minimums-
kurve. For å fortsatt være sikre på å overholde kravet om 15 m3/s i Surna nedstrøms Trollheim, må 
Statkraft lagre mer av det resterende tilsiget til Follsjø. Minimumskurven blir derfor hevet. I de tørre 
periodene man sikrer seg mot hvert år, vil ikke sidebekkene gi noe bidrag til å opprettholde 
vannføringskravet. Da må magasinvann benyttes.  

Rindal og Surnadal kommuner har innhentet en vurdering fra professor Killingtveit om flomfare. 
Killingtveit vurderer at de nye konsesjonsvilkårene ikke vil føre til forverring av flomforhold i Surna, 
sammenlignet med dagens situasjon. Han viser til at reguleringsmagasinene, som i dag, vil kunne gi 
betydelig flomdemping ved å magasinere og jevne ut tilsig før og under flomtoppen, og dermed 
redusere potensialet for skadeflommer sammenlignet med uregulert tilstand. NVE viser til at 
konklusjonen fra NTNU-notatet gir støtte til NVEs vurdering.  

Forslag om minstevannføring i Bulu og Rinna vil, slik departementet ser det, medføre at tilsiget til 
Follsjø-magasinet reduseres noe over året. NVE mener det vil gi redusert flomfare. Departementet 
merker seg at Rindal og Surnadal kommuner ikke er bekymret for økt flomfare. Ifølge Statkraft vil 
imidlertid det reduserte tilsiget til Follsjømagasinet fra Bulu og Rinna måtte kompenseres ved at mer 
av det øvrige tilsiget til Follsjø må holdes igjen, og dermed ender det opp med å ligge noe høyere enn 
tidligere i magasinvannstand, for å sikre 15 m3/s. Selv om Statkraft fortsatt må holde igjen vann i 
magasinet for å imøtekomme et skjønnspålagt krav nedstrøms Trollheim, kan ikke departementet se 
at revisjonen utløser et behov for å ligge vesentlig høyere i magasinvannstand enn tidligere. Tilsiget 
fra sidebekkene ville uansett ha kommet inn i magasinet på høsten, og blitt lagret i magasinet for å 
sikre nok vannføring gjennom vinteren. Det er i hovedsak vårflommer som er dominerende i 
vassdraget. Departementet kan ikke se at magasinvannstanden på våren blir vesentlig påvirket av de 
nye vilkårene da Follsjømagasinet i all hovedsak vil opprettholde den eksisterende kapasiteten det 
har til flomdemping. Flomdempingen vil fortsatt være betydelig sammenlignet med uregulert tilstand 
slik Killingtveit skriver, og anses heller ikke å bli vesentlig endret sammenlignet med situasjonen før 
revisjon. Hensynet til flomfare har derfor ikke stått sentralt i departementets vurdering. 
 
2.9 Virkninger for kraftsystemet 
Trollheim kraftverk er et viktig kraftverk i regionen. Ifølge Statkraft har prisområdet Midt-Norge 
(NO3) en årlig kraftproduksjon på rundt 14 TWh og et forbruk på 21 TWh. NO3 er regionen med 
størst kraftunderskudd og 35 % av forbruket dekkes av import i et normalår. Kraftintensiv industri og 
petroleumsvirksomhet står for om lag 50 % av forbruket. Det er få regulerbare vannkraftverk i 
regionen og bare 8 % av landets magasinkapasitet. Trollheimanleggene står for om lag 5 % av 
vannkraftproduksjonen i prisområde NO3, og er det nest største anlegget i regionen med en installert 
effekt på nesten 130 MW og en årlig produksjon på 850 GWh. Kraftverket har historisk hatt en viktig 
rolle i nettstabiliseringen for området, og har de siste 10 årene bidratt med 350–400 timer med spesial-
reguleringer årlig, bl.a. fordi det er flaskehalser innenfor nettområdet NO3.  

Ifølge NVEs beregninger vil NVEs anbefalte minstevannføring forventes å kunne redusere 
kraftproduksjonen i Trollheim kraftverk med om lag 35–36 GWh/år av en samlet middelproduksjon 
(2000–2013) i Trollheim og Gråsjø kraftverk på 882 GWh/år. Ifølge Statkraft vil NVEs innstilling gi en 
reduksjon i fornybar produksjon på 45–50 GWh/år. Både NVE og Statkraft anslår krafttap i Bulu til 
ca. 15 GWh. Grunnen til at Statkrafts anslag er høyere er bl.a. som følge av at deres simuleringer av 
minstevannslippet i Rinna vil gi et årlig krafttap på 24 GWh, og ikke 21 GWh som NVE hevder. I tillegg 
mener Statkraft at NVEs krav om teknisk revisjon kan gi 5–7 GWh tap. 

NVE peker på at det ikke er planer om store ledningsinvesteringer i området. Fortsatt fleksibel 
drift i Trollheim kraftverk for å sikre effekt synes derfor å være nødvendig i mange år fremover. 
Strengere krav til nedkjøringshastighet vil redusere reguleringsevnen og anleggets evne til å 
produsere i takt med etterspørselen i markedet. Eventuelle utvidete restriksjoner på manøvrering av 
Trollheim kraftverk kan derfor medføre større reguleringsbehov i andre kraftverk. 

NVE mener at de foreslåtte minstevannslippene ikke vil redusere produksjonen vinterstid i 
vesentlig grad, og derfor ikke vil ha avgjørende betydning for energisikkerheten i Midt-Norge isolert 
sett. NVE viser til at et mindre produksjonstap i Trollheim og Gråsjø kraftverk som følge av 
minstevannføringskrav og en strengere restriksjon på nedkjøring vinterstid i Trollheim kraftverk, i 
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seg selv ikke er kritisk. Sumvirkningen av flere omfattende krav på regulerbare kraftverk som yter 
vinterproduksjon i Midt-Norge kan imidlertid påvirke kraftsystemet negativt i form av forverret 
energisikkerhet og dårligere spenningskvalitet. NVE har ikke nok informasjon til å vurdere ev. 
systemvirkninger, men mener det må ganske omfattende restriksjoner til, både i form av 
magasinrestriksjoner, minstevannføring og ledningsutfall, før det får vesentlig betydning for regionen.  

NVE peker på at evnen til å være en effektregulator må ventes å bli noe redusert vinterstid med de 
foreslåtte begrensningene på raske nedkjøringer. Trollheim kraftverk vil imidlertid etter NVEs 
vurdering fortsatt inneha egenskaper som gjør det mulig å bidra med spenningsregulering. Dette 
gjelder både i perioder med særlig lave spenninger ved kraftunderskudd vinterstid og høye 
spenninger ved kraftoverskudd sommerstid.  

Andre tiltak har vært foreslått i revisjonssaken, slik som magasinrestriksjoner i form av høy 
sommervannstand, fast minstevannføringskrav fra Follsjø, eller den foreslåtte spyleflommen på våren. 
NVE viser til at dette er tiltak som ville være svært uheldig for Trollheim kraftverks fleksibilitet og 
evne til å produsere vinterstid, noe som har vært sentralt for NVEs vurdering og medfører at det ikke 
er anbefalt slike tiltak.  

Statkraft har i merknader til NVEs innstilling vist til at Trollheim kraftverk historisk har bidratt 
med om lag 350 timer med spesialregulering per år de siste 10 årene, og at det bidrar med typisk 
25 MW/gang. Ifølge Statkraft vil NVEs forslag til strengere restriksjon i praksis medføre at Trollheim 
ikke vil kunne delta i markedene for system- og balansetjenester utover å levere minimum primær-
regulering i henhold til forskrift om systemansvar. Kravet om 5 cm/t tilsvarer en endring i kjøring på 
10 MW/time. Statkraft savner vurderinger av konsekvensene for systemdriften av endret drift av 
Trollheim kraftverk, og peker på at dette er relevant når tilleggsnytten av NVEs foreslåtte nedkjørings-
restriksjon skal vurderes.  

For å bedre belyse virkningene for kraftsystemet av NVEs forslag til vilkår har departementet bedt 
Statnett vurdere virkningene av NVEs innstilling. Statnett har avgitt høringsuttalelse 20.3.2020. 
Statnett er systemansvarlig og anskaffer balansetjenester og reguleringsressurser for å sikre 
momentan balanse i systemet. Reguleringsressurser for kontinuerlig håndtering av løpende ubalanser 
anskaffes i hovedsak fra større vannkraftverk. Reserver som anskaffes må være tilgjengelige og gi 
forventet respons. Statnett viser til at det norske kraftsystemet er avhengig av fleksibel vannkraft, og 
fleksibiliteten forventes å bli viktigere og mer verdifull i framtiden. Vilkår som begrenser 
kraftverkenes manøvreringsmuligheter har konsekvenser og kostnader utover tap av energi-
produksjon. Statnett skriver at de omfattende endringene som kommer i kraftsystemet, med mer 
variabel fornybar produksjon og flere mellomlandsforbindelser, medfører at vi vil få større og 
hyppigere ubalanser mellom produksjon og forbruk i kraftsystemet. Dette tilsier at verdien av denne 
typen fleksibilitet er økende. Trollheim kraftverk er en viktig ressurs i regionen i dag, og vil være det 
også de nærmeste årene. Med de nye vilkårene vil Trollheim i all hovedsak ikke kunne bidra med 
balanse- og systemtjenester lengre. For revisjonen av vilkår for Folla-Vindøla utbyggingen mener 
Statnett derfor det er viktig at man tar hensyn til kraftverkets rolle i driften av nettet i området.  

Statnett beskriver i uttalelsen hva spesialregulering går ut på. Spesialregulering er når Statnett på 
grunn av systemtekniske behov benytter spesifikke reguleringsressurser og avviker prinsippet om å 
kjøpe rimeligste tilgjengelige tilbud. I snitt er 80 prosent av kostnadene med spesialreguleringen 
knyttet til nedregulering. Statistikken viser videre at Trollheim er jevnt spesialregulert i alle år, og i 
alle årets måneder. Statnett oppgir at Trollheim bidrar om lag 400 timer årlig. Statkrafts tall er ca. 350. 
Dette varierer fra år til år. Ifølge Statnett er alternativet til å nedregulere Trollheim kraftverk i dette 
området å nedregulere Smøla vindkraftpark som vil medføre en betydelig høyere kostnad. Historiske 
data over tilbudte priser de siste ti år indikerer en dobling i aktiveringskostnad (merkostnad i snitt ca. 
2 MNOK/år). Kostnader knyttet til spesialregulering blir fordelt på Statnetts nettkunder gjennom 
nettleien. Når det gjelder de tilfeller hvor det er behov for oppregulering, finnes det ifølge Statnett 
ikke alternative reguleringsressurser i området da vindkraft ikke kan oppreguleres.  

NVE har kommentert Statnetts høringsuttalelse 2.6.2020. NVE peker på at utfordringene i området 
i første rekke er knyttet til å håndtere overproduksjon, og at Trollheim kraftverk er særlig viktig for 
nedregulering. NVE registrerer at det finnes alternativer til nedregulering utenom Trollheim 
kraftverk, men til en høyere kostnad. NVE peker på at hovedpoenget med strengere restriksjoner enn 
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dagens er å redusere antall episoder med effektregulering generelt over året, og spesielt i de mest 
sårbare periodene for det akvatiske økosystemet vinterstid.  

NVE mener det er utfordrende om det økende behovet for spesialregulering må dekkes gjennom 
mer spesialregulering av Trollheim kraftverk, sett opp mot forvaltningsregimet for et nasjonalt 
laksevassdrag. NVE mener generelt at utpreget døgnregulering av kraftverk med utløp på anadrom 
strekning i nasjonale laksevassdrag ikke er ønskelig. NVE ser det kan være utfordrende å vurdere 
behovet for regulering av produksjon i dette området i fremtiden og hvordan dette best kan håndteres. 
NVE mener imidlertid at andre løsninger enn økt spesialregulering av Trollheim kraftverk må 
vurderes for å håndtere ev. fremtidige nettutfordringer i regionen.  

NVE mener det i de fleste tilfeller finnes løsninger for å håndtere vanskelige driftssituasjoner uten 
bruk av Trollheim kraftverk. Dersom Trollheim kraftverk skal brukes for å håndtere vanskelige 
driftssituasjoner i kraftsystemet må det skje innenfor rammene av konsesjon og konsesjonsvilkår. 
Utover dette gir forskrift om systemansvar § 12 femte ledd systemansvarlig visse muligheter til å 
regulere Trollheim i spesielle driftssituasjoner.  
 
Departementets vurdering av virkningene for kraftsystemet  
Departementet merker seg at det er en viss usikkerhet ved beregningene og legger til grunn et 
krafttap i Trollheim på om lag 42 GWh (pluss/minus 5 GWh avhengig av beregningsmetode) som 
følge av kravet om minstevannslipp fra Folla og Bulu, samt krafttapet ved å flytte teknisk revisjon. Tap 
av kraftproduksjon over året medfører isolert sett at Trollheim kraftverk vil gi en mindre samfunns-
nytte. Dette er regulerbar energi som kan brukes når samfunnet trenger den som mest og har god 
tilgjengelighet. Vinterandelen i Trollheim kraftverk er 61 %. Produksjonen i anlegget har derfor en 
betydelig høyere verdi for samfunnet enn den uregulerbare kraften fra andre produsenter i regionen, 
slik som vindkraft og småkraft.  

I tillegg vil kravet om å ikke regulere på dagtid vinterstid, samt krav om nedkjøringshastighet på 
5 cm/time hele året, medføre at Trollheim kraftverk ikke lengre kan bidra med systemtjenester ut 
over minimumskravet til statikkinnstillinger, som angis i forskrift om systemansvaret. Endringen 
medfører bortfall av om lag 350–400 timer spesialregulering årlig. 80 % av kostnadene med spesial-
regulering er knyttet til nedregulering. Dette vil kunne erstattes av nedregulering fra andre 
produsenter, slik som vindkraftverk i regionen. Disse kildene har en høyere kostnad. 

NVE peker i sine merknader til Statnetts brev på at andre løsninger enn økt spesialregulering av 
Trollheim kraftverk må vurderes for å håndtere ev. fremtidige nettutfordringer i regionen, men har 
ikke konkretisert hva dette kan bestå i eller hva dette vil koste. Departementet vil bemerke at forslaget 
til nedkjøringshastighet ikke bare vil medføre fremtidige nettutfordringer, men fjerne den viktigste 
kilden til spesialregulering innenfor nordmøreområdet. Dette er en kostnad som ikke inngår i NVEs 
kost/nytte analyse.  

I Statnetts svar til NVE 27.11.2020 peker Statnett på at det vil være mulig å håndtere overskudds-
situasjoner i nettet selv om det, med unntak av i helt spesielle situasjoner, ikke lenger skulle være 
mulig å nedregulere Trollheim. Ved stort kraftoverskudd i NEAS-ringen kan dette i enkelte tilfeller 
løses ved å dele opp nettet i området, og dermed unngå å nedregulere produksjon. 

Statnett påpeker at kostnadene forbundet med overskuddsproblematikken vil øke i revisjons- og 
feilsituasjoner, i tillegg til i normalsituasjoner, som en følge av redusert fleksibilitet i Trollheim 
kraftverk. Statnett og NVE peker på at planlagt nettutvikling i området vil løse overskuddsproblemet 
og gjøre at det ikke lengre vil være nødvendig å spesialregulere i Trollheim. Departementet bemerker 
at det på prinsipielt grunnlag ikke kan legges vesentlig vekt på virkninger av nettiltak som ikke er 
omsøkt og som energimyndighetene senere kan få til konsesjonsbehandling.  

Departementet har vurdert merkostnaden ved å aktivere spesialregulering/nedregulering av 
Smøla vindkraftverk fremfor Trollheim kraftverk. Merkostnaden vil ifølge Statnett være om lag 2 mill. 
kroner årlig, som gir en nåverdi på om lag 30 mill. kroner. I tillegg vil nedregulering av vindkraft gi 
direkte krafttap, fordi vindkraftproduksjon ikke kan lagres og flyttes i tid slik regulerbar vannkraft-
produksjon kan. Årlig tapt vindkraft er anslått å være om lag 7 GWh per år, med en nåverdi på om lag 
44 mill. kroner når NVEs basis prisbane legges til grunn. De totale prissatte merkostnadene ved å 
benytte vindkraft til nedregulering er anslått til 74 mill. kroner i nåverdi.  
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En annen konsekvens ved forslaget til restriksjoner er at Trollheim ikke lenger kan bidra med 
oppregulering. Selv om NVEs begrensning på 5 cm/t gjelder nedkjøring, vil forbudet mot effekt-
kjøring på dagtid og begrensningene på nedregulering også påvirke mulighetene for å delta med 
oppregulering. Statkraft skriver at "med dagens vilkår kan Trollheim levere oppregulering. Med nye 
vilkår kan ikke Trollheim levere slik oppregulering fordi en ikke får stoppet produksjonen når prisen igjen 
blir null eller negativ. Nye vilkår vil i all hovedsak fjerne Trollheims muligheter til å levere balanse-
tjenester". Departementet forstår dette som at Statkraft med NVEs vilkår ikke lenger vil tilby system-
tjenester fra Trollheim, ut over minimum statikkinnstillinger.  

Ifølge Statnett "finnes det ikke noen alternative reguleringsressurser i området da vindkraft ikke kan 
oppreguleres" i de tilfeller hvor Trollheim er oppregulert. Statnett viser til at "NVEs innstilling om å 
begrense muligheten for nedregulering vil også påvirke Trollheim kraftverks mulighet til å tilby 
oppregulering. Dette vil få konsekvenser for kraftverkets tilgjengelighet og prising". Statnett viser til at 
mulighetene for oppregulering påvirkes. Basert på de siste uttalelsene fra Statnett har NVE vurdert 
at "muligheten til å regulere opp Trollheim kraftverk ikke er kritisk for å opprettholde sikker drift i 
området. Videre slås det fast at bortfallet av oppreguleringsmuligheter for Trollheim kraftverk isolert sett 
kun vil ha en liten negativ økonomisk konsekvens. " 

Departementet legger til grunn at restriksjonene i nedregulering også har konsekvenser for 
oppregulering ved Trollheim. Ettersom det ikke finnes alternative oppreguleringsressurser i området 
anses dette å medføre en kostnad for kraftsystemet som vanskelig kan prissettes.  
 
Oppsummering av kostnader 

Med en beregning basert på standard forutsetninger og NVEs basis prisbane vil nåverdien av NVEs 
forslag til vilkår være om lag 386 millioner kroner. I tillegg kommer kostnader for kraftsystemet som 
ikke kan prissettes, jf. omtale over.  

Departementet vil i tillegg påpeke at forslaget om å begrense fleksibiliteten på et anlegg på 
130 MW installert effekt til å ikke tillate endret effekt på dagtid vinterstid og i tillegg kun tillate 
nedregulering med tilsvarende 10 MW per time må anses som inngripende for konsesjonærens 
disponering. 10 MW er ordinært minstekvantum for bud i regulerkraftmarkedet, jf. Statnetts vilkår for 
regulerkraftmarkedet av 3. juni 2020. 

Departementets samlede vurdering av fordeler og ulemper av de ulike tiltakene inngår i 
departementets oppsummering og konklusjon i punkt 3.  
 
2.10  Krav knyttet til standardvilkårene 
NVE har i innstillingen omtalt en rekke forhold som vil kunne følges opp i medhold av standard-
vilkårene og ikke medfører behov for endring i manøvreringen av vassdraget. Departementet kommer 
i det følgende med enkelte merknader til noen av kravene og mulighetene for oppfølging, men slutter 
seg i all hovedsak til NVEs merknader.  
 
Terskler med mer 
Vilkåret gir NVE adgang til å pålegge terskler og øvrige biotopjusterende tiltak. UNI Research har 
gjennomført kartlegging og analyser av flaskehalser for å finne aktuelle tiltak for å bedre forholdene 
for lakseproduksjonen i Surna. Mangel på skjul i elvebunnen fremstår som den flaskehalsen som har 
størst negativ påvirkning på produksjonen av ungfisk i vassdraget. Aktuelle biotopjusterende tiltak for 
å bøte på dette er å legge ut stein- og blokkgrupper og tilpasse elvebunnen på aktuelle strekninger.  

Pålegg om slike tiltak kan gis av NVE i medhold av vilkåret om terskler mv. NVE har i innstillingen 
anbefalt at Statkraft i samråd med Miljødirektoratet og NVE utarbeider en helhetlig plan for biotop-
justerende tiltak på strekningen fra Trollheim kraftverk og opp til utløp av Rinna i Surna. 
Departementet slutter seg til NVEs forslag. Pålegg i medhold av dette vilkåret må også ses i 
sammenheng med etablering av minstevannføringsanlegg i Rinna og Bulu samt ev. pålegg i medhold 
av vilkår om naturforvaltning.  
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Vurdering av vedtatte miljømål for Surnavassdraget i forvaltningsplanen fra Møre og Romsdal 
vannregion 
En rekke tiltak er foreslått i vannforvaltningsplanen for Møre og Romsdal, som vil kunne kreve 
oppfølging i medhold av standardvilkårene, slik som å etablere djupål og sikker fiskevandring fra 
hovedelv og inn i sideelver og å gjennomføre biotoptiltak etter tiltaksplan.  

NVE viser til at det er Surna elv som primært står i fokus. NINA har pekt på potensialet for 
forbedringer ved hjelp av biotoptiltak og habitatjusteringer i sin samlerapport for Surna fra 2016. NVE 
antar at miljømålene vil kunne nås i vannforekomstene Rinna og Surna dersom de anbefalte tiltakene 
gjennomføres. Departementet viser til at Miljødirektoratet og NVE kan pålegge tiltak for å oppnå dette 
i medhold av vilkårene om terskler mv. og vilkår om naturforvaltning.  
 
Naturmangfold 
Ivaretakelse av naturmangfoldet er et tilleggshensyn som inngår i behandlingen av konsesjonssaker 
og revisjonssaker etter vassdragsreguleringsloven. Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 legges 
til grunn som retningslinjer i saksbehandlingen her.  

Revisjonen gir mulighet til å rette opp miljøskader som er oppstått som følge av utbyggingene, og 
vil ikke medføre nye tiltak som kan skade naturmangfoldet. Departementet mener det foreligger et 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag til å fatte vedtak.  
 
Elvemusling 
NVE viser til at det er funnet en liten og svært sårbar forekomst av elvemusling i Surna på strekningen 
oppstrøms Trollheim kraftverk. Det er også funnet en meget stor og livskraftig bestand på uregulert 
strekning i Lommunda. Det er vanskelig å ha full oversikt over konsekvensene av dagens regulering 
på arten. Muslingbestanden i Surna på den regulerte strekningen er til tider påvirket av svært lav 
vannstand. Undersøkelsene i 2017 i Surna tyder på at dagens bestand er levedyktig med god 
rekruttering. En minstevannføring på strekningen vil trolig bedre forholdene for muslingbestanden. 
NVE peker også på at eventuelle arbeider i elva i forbindelse med biotopjusteringer må planlegges 
med tanke på å minimere risikoen for skade på elvemuslingene. Departementet understreker at det 
er viktig å ta hensyn til forekomsten når planen for biotopjusterende tiltak godkjennes.  
 
Samlet belastning 
NVE har i innstillingen drøftet andre påvirkningsfaktorer på laksebestanden i Surna. Kvalitetsnormen 
for Surna er ikke nådd, primært på grunn av rømt oppdrettslaks, men også grunnet moderat oppnåelse 
av gytebestandsmål og høstingsoverskudd. Rømt oppdrettslaks og lakselus anses som de største 
truslene for villakspopulasjonene. Faktorer som Gyrodactylus salaris, sur nedbør og vannkraft-
reguleringer og andre habitatendringer har også bidratt til bestandsnedgangen. Selv om det er en 
rekke påvirkningsfaktorer på villaks mener NVE det er fornuftig å forsøke å bedre forholdene der 
utfordringene er kjent og det finnes muligheter for å iverksette gode kunnskaps- og erfaringsbaserte 
tiltak. I Surna mener NVE at de foreslåtte tiltakene vil kunne bedre forholdene for laks- og sjøørret-
bestanden betraktelig. 

Departementet viser til naturmangfoldlovens bestemmelser om samlet belastning, der en 
påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede belastning som økosystemet er eller vil 
bli utsatt for. Tiltakene som pålegges her for å bedre forholdene for laks- og sjøørretbestanden i Surna 
vil også bidra til redusert samlet belastning på bestanden. Det er viktig at andre påvirkere også bidrar 
med tiltak på sine områder. Departementet vil understreke at ikke bare vannkraftinteressene skal 
bære kostnader for tiltak og undersøkelser. Særlig undersøkelser som er knyttet til den generelle 
tilstanden for laks- og sjøørretbestandene i Surna bør samfinansieres med andre aktører som også 
påvirker bestanden. Departementet oppfordrer miljøforvaltningen til å finne en rimelig kostnads-
fordeling når undersøkelser og tiltak pålegges.  
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3. OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Sentralt i departementets vurdering av nye vilkår og endringer i manøvreringen av vassdraget har 
vært avveiningen mellom hensynet til laks og sjøørret i Surna opp mot ev. tap av produksjon og 
kraftverkets evne til å levere fleksibilitet i kraftsystemet. Skjerpende vilkår om minstevannføring bør 
pålegges hvor spesielle hensyn tilsier det. Hensynet til laksestammen i det nasjonale laksevassdraget 
Surna er et slikt spesielt hensyn i denne revisjonssaken. Samtidig har ulempene for kraftsystemet 
også blitt tillagt vesentlig vekt, da Trollheim kraftverk står helt sentralt som leverandør av system-
tjenester i området. I energimeldingen varslet regjeringen opptrapping av arbeidet med revisjons-
saker slik at samfunnsøkonomisk lønnsomme miljøforbedringer blir gjennomført raskere. Dette 
understreker behovet for at kun miljøforbedringer som har større nytte enn kostnad blir gjennomført.  

Departementet merker seg at både kommunene, fylkeskommunen og Statsforvalteren har ønsket 
endringer i reguleringen av vassdraget av hensyn til anadrom fisk. Statkraft har i utgangspunktet ikke 
ønsket store endringer som påvirker produksjon og fleksibilitet, men har selv foreslått minstevann-
slipp fra Rinna og en rekke biotopforbedrende tiltak for å bedre forholdene for anadrom fisk. Statkraft 
gjennomfører allerede en del avbøtende tiltak uten at det er pålagt.  

Departementet foreslår gjennomføring av en rekke avbøtende tiltak av hensyn til laks og sjøørret. 
Departementet foreslår slipp av helårlig minstevannføring fra Rinna og Bulu. Departementet foreslår 
også etablering av et nytt vanninntak i Follsjø, som vil føre til et mer naturlig temperaturregime med 
økt vekst og smoltproduksjon nedstrøms Trollheim kraftverk. Fordelene ved disse tiltakene er at de 
forventes å gi bedre forhold for fisk, bl.a. ved at minstevannslipp vil bedre produksjonsforholdene og 
oppvekstvilkårene for anadrom fisk i hovedelven og noen viktige sidebekker. Kostnadene ved 
tiltakene er knyttet til et årlig krafttap på om lag 36 GWh i Trollheim, som medfører tapt nåverdi for 
samfunnet tilsvarende om lag 225 mill. kroner. I tillegg vil tiltakene kreve en anslått engangs-
investering på om lag 50 mill. kroner for de ulike tekniske innretningene som nytt inntak og minste-
vannføringsarrangement. Den samlede nåverdien av de anbefalte tiltakene er om lag 275 mill. kroner. 
Fordelene ved å øke gyte- og oppvekstområder i et nasjonalt laksevassdrag vurderes å være 
betydelige, og er i tråd med nasjonale politiske mål om å bedre forholdene for laks- og sjøørret-
bestanden. På denne bakgrunn er departementet kommet til at fordelen ved disse tiltakene er større 
enn ulempene.  

NVE har i tillegg foreslått å unngå utpreget effektkjøring vinterstid og begrense nedtappings-
hastigheten til maksimalt 5 cm/t resten av året. Dette medfører at Trollheim kraftverk i all hovedsak 
ikke vil bidra med regulerkraft og spesialregulering, og at volum tilsvarende historisk bidrag (350–
400 timer årlig) i praksis blir borte og må erstattes med andre kilder, eller løses med tiltak i nettet. 
Forslaget har en kostnad for samfunnet i form av tapt vindkraftproduksjon på 7 GWh, kostnader til 
kjøp av spesialregulering på 2 mill. kroner årlig samt tap av spesialregulering for oppkjøring i området. 
Total nåverdi av disse tiltakene er 74 mill. kroner. I tillegg medfører restriksjonene usikkerhet for 
driften av nettet og økte kostnader forbundet med overskuddsproblematikken i revisjons- og feil-
situasjoner. Statnett og NVE peker på at planlagt nettutvikling i området vil kunne løse overskudds-
problemet og gjøre at det ikke lengre vil være nødvendig å spesialregulere i Trollheim. Til dette vil 
departementet påpeke at fremtidig nettutvikling verken er omsøkt eller konsesjonsgitt. Eventuell 
fremtidig nettutvikling kan dermed ikke legges til grunn ved vurdering av NVEs forslag. Fordelen ved 
NVEs forslag til nedtapping er at tiltaket vil kunne bidra til å redusere strandingsrisiko for fisk og gi 
en viss forbedring for anadrom fisk sammenlignet med dagens frivillige restriksjon.  

Departementet mener etter en samlet vurdering at konsekvensene for kraftsystemet ved NVEs 
forslag er så vesentlige at de ikke kan anbefales, selv om nedtappingsrestriksjonene vil ha en positiv 
effekt i form av miljøforbedringer. Bortfallet av Trollheim kraftverks mulighet for å delta med spesial-
regulering 350–400 timer årlig vurderes å medføre negative konsekvenser for kraftsystemet i 
området. Det er spesielt kravet om å ikke tillate regulering i høylastperioder på dagtid vinterstid, samt 
kravet om å begrense tappingen til 5 cm/time i resten av året som må anses å utgjøre vesentlige 
ulemper for kraftsystemet, sammenlignet med den frivillige restriksjonen som praktiseres i dag. Et 
forbud mot å regulere på dagtid vinterstid må anses som svært inngripende for regulantens 
disponering av reguleringen. 
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Departementet finner at Statkrafts selvpålagte nedtappingsrestriksjon, som er utarbeidet i 
samarbeid med forskere, i tilstrekkelig grad reduserer ulempene av effektkjøring for fisk og spesielt 
på dagtid på vinteren der fisken er mest sårbar. Dagens selvpålagte restriksjoner har ifølge forskere 
redusert de negative virkningene for laks og sjøørret betraktelig. Disse restriksjonene gir samtidig en 
viss mulighet til at Trollheim kraftverk fortsatt kan bidra med fleksibilitet i driften av kraftsystemet i 
regionen, i tråd med dagens praksis. Departementet foreslår derfor at Statkrafts selvpålagte 
restriksjon tas inn i manøvreringsreglementet. Ettersom NVEs forslag til nedkjøringsrestriksjon ikke 
følges, har departementet heller ikke foreslått å ta inn unntaksregelen i manøvreringsreglementet. 
NVE anbefalte også i epost av 18.1.2021 til departementet å ta ut denne.  

NVE har foreslått å flytte teknisk revisjon til høsten, for å unngå redusert vannføring under 
smoltutvandringsperioden. NVE foreslår også at kraftverket må være i drift under smoltutvandrings-
perioden. Statkraft mener teknisk revisjon på våren er den eneste perioden hvor kraftverket kan 
stanses og man kan opprettholde tilstrekkelig minstevannføring basert på restfeltet. Flytting av 
teknisk revisjon vil kunne medføre at det må tappes fra magasinet i tørre år, tilsvarende 6 GWh årlig. 
Et slikt tap tilsvarer en nåverdi på 38 mill. kroner. Departementet viser til at naturlig tilsig fra restfeltet 
er det vesentligste bidraget under smoltutvandringen, og mener det ikke skal stilles krav om når 
teknisk revisjon skal foretas, ut over at Statkraft bør rapportere inn værprognoser.  

Departementet finner forslaget om å ta inn den skjønnspålagte forutsetningen i manøvrerings-
reglementet ikke er hensiktsmessig, men foreslår heller å ta inn et ikke tallfestet krav til at Statkraft 
plikter å holde en jevn driftsvannføring nedstrøms kraftverket. 

Departementet har kommet til at det ikke skal settes vilkår om prøvereglement. Viser det seg at 
vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne 
interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet, jf. post 4 i manøvreringsreglementet. 
Posten gir bl.a. Miljødirektoratet og kommunene adgang til å anmode om at reglementet endres i 
perioden frem til neste revisjon.  

Endringene i manøvreringsreglementet skal gjennomføres så snart som praktisk mulig, og 
detaljplan forelegges NVE for godkjenning før bygging av minstevannslipp og nytt inntaks-
arrangement påbegynnes. Konsesjonær forutsettes å etablere et system for kontinuerlig overvåkning 
av vannføringen ved målepunktene i Folla og Bulu.  

En oversikt over de viktigste tiltakene foreslått av NVE og fordeler og ulemper knyttet til tiltakene 
er sammen med departementets tilråding angitt i følgende tabell:  
 
 

 Tiltak Nytte 

Kraft-
tap 

(GWh) 

Kostnad 
(nåverdi i mill. 

kroner) Anbefales 
1 Minstevannslipp Rinna Økt gyte og oppvekstareal 21 131 ja 

2 Minstevannslipp Bulu Økt gyte og oppvekstareal 15   94 ja 
Bygging av slipparrangement - " -       20 ja 

3 Flytte inntak Bedre temperatur          30 ja 

4 Strengere restriksjoner på effekt-
kjøring 

Noe redusert strandingsrisko  7         44 nei 

Økt kostnad ved spesialregulering - " -          30 nei 

5 Flytte teknisk revisjon Noe bedre smoltoverlevelse  6         37 nei 

6 Vannføring i Surna nedstrøms 
Trollheim 

Ingen endring  Ingen endring nei 

 
Departementets justering av NVEs forslag (fjerning av tiltak nr. 4 og 5) gir et redusert nåverditap 

på 111 mill. kroner.  
Tiltakene som foreslås pålagt, vil etter departementets vurdering bidra til å bedre forholdene for 

villaks og sjøørret i Surna i tillegg til å redusere ulempene av reguleringen for landskap og friluftsliv. 
Tiltakene forventes å bidra til å oppfylle miljømålet "godt økologisk potensial" i de prioriterte 
vannforekomstene, men siden det vil være flere påvirkningsfaktorer som også har innvirkning på 
laksebestanden, vil det ikke være noen garanti for at miljømålene oppnås.  
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Departementet tilrår at det fastsettes reviderte vilkår for regulering av Folla-Vindølavassdragene i 
Rindal og Surnadal kommuner i tråd med ovennevnte. I vilkårene inngår også et revidert 
manøvreringsreglement. Vilkårene er i størst mulig grad modernisert ved å erstatte de eksisterende 
vilkårene med standardvilkår som gis ved nye konsesjoner. Vilkår i de opprinnelige tillatelsene som 
ikke lenger er aktuelle, er fjernet. 

Forøvrig vises til vedlagte vilkårsett med manøvreringsreglement og merknader til vilkårene.  
 
4. MERKNADER TIL VILKÅRENE 
NVEs forslag til vilkår og manøvreringsreglement er vedlagt innstillingen, og vilkårene er oppdatert i 
tråd med dagens standardvilkår. Dette betyr at ordlyden i mange av vilkårene endres og suppleres, 
men også at det innføres enkelte nye vilkår. Vilkår som ikke lenger er aktuelle, er fjernet.  

Departementet slutter seg i stor grad til NVEs merknader til vilkår, med følgende presiseringer:  
 
Post 2. Konsesjonsavgifter  
Satsene på konsesjonsavgiftene videreføres uendret og refererer seg til konsesjonsdato. Satsene 
prisjusteres i tråd med forskrift.  
 
Post 3. Konsesjonskraft 
NVE anbefalte en oppdatert ordlyd i tråd med moderne standardvilkår, bortsett fra konsesjons-
kraftprisen og oppsagt kraft, hvor NVE anbefalte å videreføre opprinnelig ordlyd. NVE har i brev av 
4. april 2019 foreslått at prisvilkåret også endres til ny ordlyd. NVE skriver at korrigeringene 
innebærer ingen materielle endringer. 
 
Gammel ordlyd: «Kraften skal leveres til vanlig pris i vedkommende forsynings- eller samkjøringsområde. 
Dersom det ikke er mulig å påvise noen slik pris, skal kraften leveres til selvkostende. Hvis den pris som 
således skal legges til grunn blir uforholdsmessig høy, fordi bare en mindre del av den kraft vassfallene 
kan gi, er tatt i bruk, skal kraften leveres til rimelig pris. Uenighet om prisen avgjøres av vedkommende 
departement.»  
 
Ny ordlyd: «Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall 
vannkraftverk i hele landet. Skatter beregnet av kraftproduksjonens overskudd ut over normal-
avkastningen inngår ikke i selvkostberegningen. Departementet skal hvert år fastsette prisen på kraften 
levert kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger.» 

 
OED støtter NVEs forslag til ordlyd. Endringen medfører ingen materielle endringer og ny ordlyd 

er i tråd med vassdragsreguleringsloven. 
Ifølge de opprinnelige vilkårene kan pålegget om konsesjonskraft tas opp til ny vurdering etter 30 

år. Det tilrås innført bestemmelse om 20 år i tråd med moderne standardvilkår til erstatning for 30-års 
regelen. Departementet viser til at adgangen til å endre fordelingen av konsesjonskraft etter 20 år 
følger av vregl. § 22.  
 
Post 7. Godkjenning av planer, etc.  
Plan for teknisk utførelse av minstevannføringsslipp samt et nytt øvre inntak, skal godkjennes i 
medhold av dette vilkåret, og skal legges frem så snart det er praktisk og teknisk mulig. 
 
Post 8. Naturforvaltning 
Standardvilkår for naturforvaltning forvaltes av Miljødirektoratet, men kan ev. delegeres til 
Statsforvalteren. Tiltak kan ev. pålegges etter en faglig vurdering med hjemmel i dette vilkåret. 
Etterundersøkelser som gjelder naturforvaltningstiltak, kan også pålegges med hjemmel i dette 
vilkåret, og bør samordnes med ev. etterundersøkelser som pålegges av NVE i medhold av post 17.  

Pålegg i medhold av vilkåret må være knyttet til skader forårsaket av utbyggingen, og kostnadene 
ved pålegget må stå i rimelig forhold til tiltakets skadevirkninger og til nytten av pålegget. 
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NVE anbefaler å ta ut pålegg om utsetting av fisk, bestemmelse om fiskeutsetting og bestemmelse 
om klekkeri fra opprinnelig vilkårssett. Det vil ligge innenfor Miljødirektoratets fullmakt etter 
standardvilkårene å forestå videreføring dersom det skulle være påkrevet. Departementet slutter seg 
til NVEs anbefaling. Gjeldende pålegg gitt etter opprinnelige vilkår vil fortsatt gjelde inntil de erstattes 
av nye pålegg. 
 
Post 9. Automatisk fredete kulturminner 
Tillatelsen for regulering av Folla-Vindølavassdragene faller ikke inn under ordningen med krav om 
innbetaling av engangsbeløp til kulturminnevern (sektoravgift) da tillatelsen er gitt etter 1. januar 
1960, jf. «Retningslinjer for bruk av sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag» fastsatt av 
Miljøverndepartementet 8. juni 2010.  
 
Post 12. Terskler mv. 
Konsesjonæren skal legge frem en plan for biotopjusterende tiltak, som skal godkjennes av NVE etter 
å ha vært forelagt Miljødirektoratet.  
 
Post 14. Manøvreringsreglement 
Departementet foreslår slipp av helårlig minstevannføring fra Rinna og Bulu. Departementet foreslår 
at Statnetts selvpålagte restriksjoner for nedtapping tas inn i manøvreringsreglementet. Tallfesting av 
krav til driftsvannføring nedstrøms kraftverket frarås. 

Departementet har kommet til at det ikke skal settes vilkår om prøvereglement. Revisjon angir 
uansett et lovbestemt 30 års intervall mellom hver gang reglementet kan endres. Departementet ser 
det slik at prøvereglement derfor ikke er hensiktsmessig i denne saken. Viser det seg at vilkår om 
vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser, 
kan det om nødvendig gjøres endringer i reglementet i løpet av 30 års perioden, jf. post 4 i 
manøvreringsreglementet. Posten gir bl.a. Miljødirektoratet og kommunene adgang til å anmode om 
at reglementet endres i perioden frem til neste revisjon.  

NVE har i forslag til manøvreringsreglement foreslått tekst om at restriksjoner kan fravikes 
dersom det oppstår spesielle driftssituasjoner. Departementet mener forslagene til unntak ikke er 
hensiktsmessige og heller ikke gir Statnett noen nye fullmakter ut over gjeldende Forskrift om 
systemansvar, og foreslår derfor å fjerne unntakene.  
 
Post 17. Etterundersøkelser 
NVE kan pålegge etterundersøkelser som dokumenterer virkningene av avbøtende tiltak. 
Samordning må i så fall foretas med eventuelle undersøkelser som pålegges med hjemmel i natur-
forvaltningsvilkåret (post 8). 
 
 

Olje- og energidepartementet 
 

t i l r å r 
 

Reviderte vilkår for tillatelse til Statkraft Energi AS for regulering av Folla-Vindølavassdragene 
fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. 
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Vedlegg 1 
 

Spesifikasjon av tillatelsene 
 

1. I medhold av vassdragsreguleringsloven 21. juni 2017 nr. 101 § 8 fastsettes reviderte vilkår for 
tillatelse til Statkraft Energi AS til å foreta regulering av Folla-Vindølavassdragene i Surnadal og 
Rindal kommuner, jf. vedlegg 2.  

2. Det fastsettes revidert manøvreringsreglement for regulering av Folla-Vindølavassdragene, 
jf. vedlegg 3.  

 
 
Vedlegg 2 

 
Vilkår  

for tillatelse etter vassdragsreguleringsloven 
til Statkraft Energi AS til regulering av Folla-Vindølavassdragene mv.  

i Møre og Romsdal og Trøndelag 
(Fastsatt ved kgl.res. 5.3.2021. Erstatter tidligere vilkår gitt ved kgl.res. 21.12.1962 og 1.7.1966) 

 
1. 

(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. 
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir 

revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått 
underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første ledd. 

Anleggene må ikke nedlegges uten Kongens eller Stortingets samtykke, jf. vassdragsregulerings-
loven § 10 annet ledd.  

Reguleringskonsesjonen, reguleringsanleggene eller andeler i reguleringsanleggene kan bare 
overdras i forbindelse med samtidig overdragelse av vannfall i samme vassdrag nedenfor anlegget. 
Det samme gjelder ved andre disposisjoner over konsesjonen, anleggene eller andeler i anleggene, 
herunder pantsettelse, arrest eller utlegg. 

 
2. 

(Konsesjonsavgifter) 

Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 1,00 pr. nat.hk. og de fylkeskommuner og kommuner 
som Kongen bestemmer på kr 4,00 pr. nat.hk. Avgift for den kraft som innvinnes i Trollheim kraftverk 
ved overføring fra Vindøla skal være 4,50 pr. nat.hk. Satsene refererer seg til det som opprinnelig ble 
fastsatt ved kgl.res. 21.12.1962 og kgl.res. 1.7.1966. 

Avgiften til fylkeskommunene og kommunene, fordeles mellom disse innbyrdes etter 
bestemmelse av NVE. Skjer det endringer i reguleringer, overføringer, kommunegrenser eller annet 
som i vesentlig grad kan påvirke delingsresultatet, kan ny fordeling foretas. Avgiften avsettes særskilt 
for hver kommune til et fond, som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller kommunestyret. 
Fondets midler skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktet.  

Satsen for konsesjonsavgifter skal justeres hvert 5. år, i tråd med gjeldende regler.  
Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven 

§ 3 første ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. 
Avgiften beregnes etter den økning av vassdragets lavvannføring som reguleringen antas å 

medføre utover den vannføringen som har vært påregnelig år om annet 350 dager i året. Ved 
beregningen legges det til grunn at magasinet utnyttes slik at vannføringen i lavvannsperioden blir så 
jevn som mulig. Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE. 
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Avgiften skal betales av de enkelte vannfalls- eller brukseiere som utnytter den regulerte 
vannføringen. Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som den regulerte vannføringen tas i 
bruk. 

 
3. 

(Konsesjonskraft)  

Det skal avstås til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av den 
for hvert vannfall innvunne økning av vannkraften beregnet etter reglene i § 14 annet ledd, jf. § 3 fjerde 
ledd. Avståelse og fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommunens behov til den alminnelige 
elektrisitetsforsyning. Avgitt kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn. 

Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 5 prosent av kraften til staten beregnet som i 
første ledd. Staten rår fritt over tildelt kraft. 

Plikten til å avstå kraft påhviler de enkelte vannfalls- eller brukseiere. Plikten til å avstå kraft inntrer 
etter hvert som den regulerte vannføringen tas i bruk.  

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.  
Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens 

ledninger med brukstid ned til 5.000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften tas 
ut fra andres ledninger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og 
overføring av kraften ved uttak andre steder enn kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger 
betales av den som tar ut kraften.  

De enkelte vannfalls- eller brukseiere har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft 
uttas. Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og bruks-
tidens fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og energidepartementet. Oppsigelse 
av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges avgitt. 
Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes force majeure, må ikke skje uten 
departementets samtykke. 

Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall 
vannkraftverk i hele landet. Skatter beregnet av kraftproduksjonens overskudd ut over normal-
avkastningen inngår ikke i selvkostberegningen. Departementet skal hvert år fastsette prisen på 
kraften levert kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger.  

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny vurdering etter 20 år. 
 

4. 

(Kontroll med betaling av avgift mv.) 

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med 
vannforbruket, samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan med bindende virkning 
fastsettes av Olje- og energidepartementet.  

 
5. 

(Byggefrister) 

Arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble gitt og 
fullføres innen ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene medregnes ikke den tid som 
på grunn av ekstraordinære forhold (force majeure) har vært umulig å utnytte. 

 
6. 

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift) 

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet 
og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, kultur-
minner mv., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av 
områdenes naturskjønnhet eller egenart.  
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7. 

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.) 

Konsesjonæren plikter å legge fram detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og 
kostnadsoverslag for anleggene. Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold 
og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette 
dekkes av konsesjonæren. 

Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig 
skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand. 

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det 
økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig. 

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering 
av overskuddsmasser.  

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å 
gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post. 

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må 
være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift. 

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom 
det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget. 

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke. 
NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten. 

 
8. 

(Naturforvaltning) 

I 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet 
 

a. å sørge for at forholdene i Gråsjø, Follsjø, Rinna, Bulu, Folla, Vindøla og Surna er slik at de 
stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon 
og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyre-
populasjoner forringes minst mulig, 

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak, 
c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes 

slik at tap av fisk reduseres, 
d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes. 
 

II 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for 
plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst 
mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak. 
 

III 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste 
naturvitenskapelige undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være 
arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større 
undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen. 

 
IV 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at friluftslivets 
bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og 
regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og 
tilretteleggingstiltak. 
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V 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste friluftslivsunder-
søkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i 
fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres 
av reguleringen. 

 
VI 

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i 
anleggstiden. 

 
VII 

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg 
gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren. 

 
9. 

(Automatisk fredete kulturminner) 

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredete 
kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være 
egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk 
fredete kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen 
etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4. 

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, 
forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil 
ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes kulturminneforvaltningen (fylkeskommunen og 
eventuelt Sametinget) med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre 
kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 andre ledd, jf. §§ 3 og 4. 

 
10. 

(Forurensning) 

Konsesjonæren plikter etter Statsforvalterens nærmere bestemmelse: 
 
a. å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med anlegget er påkrevet av hensyn til forurensnings-

forholdene i vassdraget. 
b. å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i berørte vassdragsavsnitt. 
 

11. 

(Veier, ferdsel mv.) 

Konsesjonæren plikter helt eller delvis å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av 
offentlige veier, broer og kaier, hvor disse utgifter antas å bli særlig øket ved anleggsarbeidet. Veier, 
broer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre NVE 
vedtar noe annet.  

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig 
bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige. 

 
12. 

(Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring) 

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller 
vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, 
elvekorreksjoner, opprenskinger mv. for å redusere skadevirkninger. 
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Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker 
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste 
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette. 

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig. 
Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan som ivaretar både private og allmenne interesser i 

vassdraget. Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold, er tillagt NVE. 
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren. 

 
13. 

(Rydding av reguleringssonen)  

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder 
at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm høye. Ryddingen må utføres på 
snøbar mark. Avfallet fjernes. 

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker 
som er over 0,5 m høye. I rimelig grad kan NVE pålegge ytterligere rydding. Dersom vegetasjon over 
HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er 
angitt i denne posten. 

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført før første neddemming og bør så vidt mulig 
unngås lagt til yngletiden for viltet i området. 

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med 
dette dekkes av konsesjonæren. 

 
14. 

(Manøvreringsreglement) 

Det er fastsatt et manøvreringsreglement som setter grenser for vannstand og vannslipping, med 
bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av magasin skal skje. 
 

15. 

(Hydrologiske observasjoner) 

Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige 
for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten. 
 

16. 

(Registrering av minstevannføring, vannstand i reguleringsmagasin, krav om skilting og merking) 

Det skal etableres en måleanordning for registrering og dokumentasjon av minstevannføring. 
Løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på en 
sikker måte i hele anleggets levetid.  

Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt 
med opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan dette kan kontrolleres. NVE skal 
godkjenne skiltenes utforming og plassering. 

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av utbyggingen 
må markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres. 

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av 
hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene. 

 
17. 

(Etterundersøkelser) 

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for 
berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det 
offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem 
som skal utføre dem. 
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18. 

(Militære foranstaltninger) 

Ved damanlegget kan det treffes militære foranstaltninger for sprenging i krigstilfelle, uten at eieren 
har krav på erstatning for de ulemper eller rådighetsbegrensninger dette medfører. Konsesjonæren 
må uten godtgjørelse finne seg i den innskrenkning eller benyttelse av anleggene som er nødvendig 
og den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed. 

 
19. 

(Luftovermetning) 

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning 
i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise 
seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren 
etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere 
problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken. 

 
20. 

(Kontroll og sanksjoner) 

Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i 
medhold av vilkårene som NVE finner nødvendig. Utgifter med kontrollen kan kreves dekket av 
konsesjonæren. 

NVE kan kreve at konsesjonæren skal rette forhold som er i strid med loven eller vedtak fattet i 
medhold av loven.  

NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at en plikt som følger av loven eller vedtak i 
medhold av loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et 
engangsbeløp. Tvangsmulkten tilfaller statskassen. 

Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte over-
tredelser av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft), 5 (Byggefrister), 14 (Manøvrerings-
reglement) og 20 (Kontroll og sanksjoner). 

Ved gjentatte eller fortsatte overtredelser av spesielle konsesjonsbetingelser for de enkelte 
deltagere i reguleringen, mister vedkommende vannfalls- eller brukseiers retten til å bruke 
driftsvannet som er innvunnet ved reguleringen. 

NVE kan ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker 
til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av vassdragsreguleringsloven. 

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt overskrider 
konsesjonen eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med hjemmel i vassdrags-
reguleringsloven. 

 
21.  

(Tinglysing) 

Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses etter tinglysingsloven.  
Departementet kan ved enkeltvedtak bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som en 

heftelse på eiendommer hvor konsesjonen kan medføre en forpliktelse.  
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Vedlegg 3 
 

 
Manøvreringsreglement 

for tillatelse til Statkraft Energi AS til regulering av Folla-Vindølavassdragene mv.  
i Møre og Romsdal 

(Fastsatt ved kgl.res. 5.3.2021. Erstatter tidligere vilkår gitt ved kgl.res. 21.12.1962 og 1.7.1966) 
 

1.  

Reguleringer 

Magasin 
Naturlig 

vannstand 
kote 

Reguleringsgrenser 
Øvre kote      Nedre kote 
     HRV               LRV 

 
Oppd. 

m 

 
Senkn. 

m 
Reg.høyde 

m 
Follsjø 355,0 420,0 375,0   45,0 
Gråsjø 423,0 483,0 430,0   53,0 
Inntak Rinna 437,0 443,0 440,9     2,1 

* Ved maksimal flom kan vannstanden i Follsjø og Gråsjø stige 1,0 m over HRV. Vannstanden i inntaket i Rinna 
kan stige 1,5 m over HRV ved maksimal flom.  

 
 
Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem (NN 1954). Reguleringsgrensene skal markeres 
med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.  
 

Overføringer 

Et felt på 107 km2 til Rinna overføres til Follsjø. 
Et felt på 44 km2 til Bulu og lille Bulu overføres til Follsjø. 
Fire felter til Vindøla på i alt 76 km2 (Fagerlidalen 48,4 km2, Vassdalsbekken 11,2 km2, 

Skrøåbekken 5,8 km2 og Breiskarbekken 10,6 km2) overføres til Follsjø. 
 

Minstevannføring 

a. Fra Rinna dam skal det slippes en vannføring på 1,4 m3/s i perioden 1. mai til 31. oktober og 
0,26 m3/s i perioden 1. november til 30. april. Er naturlig tilsig lavere enn dette og vannstanden i 
inntaket på LRV, slippes tilsiget. 

b. Fra bekkeinntaket i Store Bulu skal det slippes en vannføring på 0,9 m3/s i perioden 1. mai til 
31. oktober og 0,2 m3/s i perioden 1. november til 30. april. Er naturlig tilsig lavere enn dette slippes 
tilsiget. 

c. Regulanten plikter å holde en minimum vannføring til enhver tid, målt ved Harang. Dersom dagens 
skjønnspålagte vannføring endres i fremtiden, skal størrelsen på vannføringen ved Harang 
godkjennes av departementet, jf. vregl. § 9.  

 
Restriksjoner på manøvreringen 

Vannstandsreduksjon mellom 50 m3/s til 15 m3/s i Surna målt ved Skjærmo som skyldes Trollheim 
kraftverk skal normalt ikke overskride følgende verdier: 
 

1. I perioden 15. oktober til 14. mars: 

a. I dagslys: maksimum 10 cm/time fra 50–30 m3/s og 5 cm/time fra 30–15 m3/s 
b. Når det er mørkt: 13 cm/t 

2. I perioden 15. mars til 14. mai og fra 15. juni t.o.m. 14. oktober: maksimum 13 cm/t 
3. I perioden 15. mai til 14. juni (swim-up): maksimum 10 cm/t 
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2. 

Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene 
og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.  
 

3. 

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til 
enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det 
forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde mv. observeres og noteres. NVE kan 
forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele 
reguleringstiden. 
 

4. 

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang 
for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten 
erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for 
tredjemann.  

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
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6. Sykkylven Energi AS 
 
(Søknad om unntak fra konsesjonsplikt mv.) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 8. mars 2021. 
 
 
Innledning  
Olje- og energidepartementet (departementet) viser til brev fra Kvale Advokatfirma DA på vegne av 
Sykkylven Energi AS (Sykkylven Energi) datert 19. oktober 2020, hvor det søkes om unntak fra 
konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven.  
 
Bakgrunn  
Sykkylven kommune eier 100 % av aksjene i Sykkylven Energi, som eier kraftstasjonene Riksheim, 
Riksheimdal og Ramstaddal. I tillegg til kraftproduksjonen driver Sykkylven Energi nettvirksomhet, 
fiber/bredbåndsvirksomhet og virksomhet innenfor vann, avløp og renovasjon. Sykkylven Energi 
gjennomfører en reorganisering grunnet endringene i energiloven §§ 4-6 og 4-7 med krav til 
selskapsmessig skille.  

Sykkylven Energi ble omdannet til aksjeselskap i 1998, og fikk i den forbindelse unntak fra 
konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter dagjeldende industrikonsesjonslov § 1 fjerde ledd ved 
departementets vedtak av 16. juli 1998. Det ble i vedtaket satt vilkår om at alle fremtidige overføringer 
av aksjer i selskapet skal meldes til konsesjonsmyndighetene. Departementet forbeholdt seg også 
retten til å gjøre den statlige forkjøpsretten gjeldende ved en slik aksjeoverdragelse for fallrettigheter 
som ikke har vært konsesjonsbehandlet, og til å konsesjonsbehandle de rettigheter selskapet fikk 
unntak fra konsesjonsplikt for.  

Omorganiseringen av Sykkylven Energi skjer ved at nettvirksomheten, samt eierposter i 
Elsikkerhet Møre AS flyttes over i det nydannede Straumen Nett AS. Overføringen vil skje ved 
årsskiftet 2020/2021. Både Sykkylven Energi og Straumen Nett AS er selvstendige aksjeselskaper i 
konsern under morselskapet Sykkylven Energi Holding AS. Konsernet ble etablert i 2020 ved at 
aksjene i Sykkylven Energi ble overdratt fra Sykkylven kommune til Sykkylven Energi Holding AS 
som tingsinnskudd ved stiftelse av Sykkylven Energi Holding AS. Straumen Nett AS er stiftet som 
datterselskap av Sykkylven Energi Holding AS i etterkant av konsernetableringen.  

Det skjer ingen endring av det direkte eierforholdet til fallrettighetene som innehas av Sykkylven 
Energi. Sykkylven kommune vil fortsatt være 100 % eier av Sykkylven Energi gjennom Sykkylven 
Energi Holding AS. Det er fastsatt i vedtektene at alle aksjene i Sykkylven Energi Holding AS skal 
eies av Sykkylven kommune. Det foreligger et offentlig eierskap etter omorganiseringen, jf. vannfall-
rettighetsloven § 5.  

Sykkylven Energi eier tre kraftverk, Riksheim, Riksheimdal og Ramstaddal. Det fremgår av 
departementets tidligere vedtak av 16. juli 1998, jf. brev fra NVE av 2. juli 1998 at Riksheim kraftverk 
utnytter et fall som utbringer mer enn 1000 naturhestekrefter.  

 
Departementets vurdering  
Det fremgår av vannfallrettighetsloven § 2 at uten tillatelse av Kongen (konsesjon) kan ingen andre 
enn staten med full rettsvirkning erverve eiendomsrett til vannfall (fall eller stryk) som ved regulering 
antas å kunne utbringe mer enn 4000 naturhestekrefter, enten alene, eller i forbindelse med andre 
vannfall som erververen eier eller bruker når fallene hensiktsmessig kan bygges ut under ett. 
Departementet legger til grunn at kraftverket i Ramstaddal er under konsesjonspliktig grense og faller 
utenfor vannfallrettighetsloven. Når det gjelder kraftverkene i Riksemelva, eier Sykkylven Energi to 
kraftstasjoner som ligger etter hverandre i samme vassdrag, som begge utnytter en regulering av 
Storevatn med konsesjon fra 1938.  
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Det øverste kraftverket er Riksheimdal småkraftverk (17,7 GWh), bygget i 2003 og med et 
kraftgrunnlag på 2560 naturhestekrefter, beregnet etter vassdragsreguleringsloven, jf. NVE KV-notat 
18/2009. Det nederste kraftverket er Riksheim kraftverk (4,3 GWh). Kraftverket er opprinnelig fra 
1918, men nytt kraftverk ble satt i drift 2013. Kraftgrunnlaget for Riksheim kraftverk ble i NVE notat 
datert 17. november 1989 oppgitt å være 971 naturhestekrefter, beregnet etter reglene i vassdrags-
reguleringsloven. I et brev fra Sykkylven kommunale energiverk 11. februar 1998 er kraftverket 
oppgitt å utbringe 1900 naturhestekrefter. Det fremgår ikke hvilket lovverk beregningen som ligger 
til grunn for dette er utført etter. I departementets vedtak av 16. juli 1998 ble Riksheim kraftverk 
vurdert å utbringe mer enn 1000 naturhestekrefter.  

Departementet tar ikke stilling til om Riksheimdal kraftverk alene eller sammen med Riksheim 
kraftverk utnytter et fall på over 4000 naturhestekrefter beregnet etter reglene i vannfallrettighets-
loven. Departementet viser til at det i tidligere vedtak overfor Sykkylven Energi av 16. juli 1998 er satt 
vilkår om meldeplikt ved overdragelse av aksjer i selskapet, og at det der er tatt forbehold om senere 
konsesjonsbehandling.  

Departementet har i lys av dette ikke foretatt noen ny beregning av kraftgrunnlaget for de to 
kraftverkene etter vannfallrettighetsloven nå. Det foreligger tidligere beregninger etter vassdrags-
reguleringsloven, men departementet bemerker at et kraftgrunnlag som er beregnet etter vannfall-
rettighetsloven kan bli høyere enn etter vassdragsreguleringsloven.  

Etter departementets syn kan det bli nødvendig å foreta en nærmere vurdering av vannfallene og 
grensen for konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven § 2 på et senere tidspunkt, hvis for eksempel 
Sykkylven Energi vurderer å selge et eller begge kraftverkene med tilhørende fallrettigheter. Det kan 
da også reises spørsmål ved om de to kraftverkene utnytter ett eller to fall, eventuelt om fallene må 
vurderes under ett i henhold til vannfallrettighetsloven § 2. Departementet ser ikke behov for å gå 
nærmere inn på dette i herværende sak, og viser til at det både før og etter omorganiseringen 
foreligger et fullt ut offentlig eierskap til vannfallene gjennom det kommunalt eide Sykkylven Energi.  

Departementet viser til at Riksheim kraftverk utnytter et fall som utbringer mer enn 1000 natur-
hestekrefter. Fallrettighetene har ikke tidligere blitt konsedert for erverv, men det ble gitt unntak fra 
konsesjonsplikt etter daværende industrikonsesjonsloven § 1 fjerde ledd ved omorganisering av 
Sykkylven Energi til aksjeselskap i 1998. I departementets vedtak av 16. juli 1998 er det satt vilkår om 
meldeplikt ved overdragelse av aksjer i selskapet, og med forbehold om konsesjonsbehandling ved 
en senere overdragelse.  

Når det gjelder innholdet i slike vilkår, viser departementet til Ot.prp. nr. 54 (2004–2005) punkt 6.1 
hvor det uttales:  

"Selv om grensen for konsesjonsplikt nå heves til 4000 naturhestekrefter, vil erverv av konsederte 
fallrettigheter mellom 1000 og 4000 naturhestekrefter fortsatt være konsesjonspliktige i henhold til 
industrikonsesjonsloven § 2 nr. 22."  

 
Det fremgår videre av proposisjonen punkt 6.1 at:  

"I saker om erverv av fallrettigheter hvor det er gitt unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter 
industrikonsesjonsloven § 1 fjerde ledd, er det standardmessig tatt forbehold om konsesjonsbehandling 
av ervervet ved en senere overdragelse. Departementet legger til grunn at forbeholdene som er tatt i 
forbindelse med slike unntakssaker står seg ved en videre overdragelse av fallrettigheter mellom 1000 
og 4000 naturhestekrefter. Dette innebærer at det opprinnelige ervervet kan underlegges konsesjons-
behandling ved en senere overdragelse selv om ervervet det er gitt unntak for gjaldt fallrettigheter 
mellom 1000 og 4000 naturhestekrefter."  

 
Departementet vurderer på denne bakgrunn omorganiseringen av Sykkylven Energi ut fra de 

vilkårene som er fastsatt i vedtaket av 16. juli 1998.  
Departementet kan ikke se at overføringen av aksjene foranlediger bruk av den forkjøpsrett staten 

har betinget seg. Departementet kan heller ikke se at overdragelsen gjør det nødvendig å foreta 
konsesjonsbehandling av de rettigheter som ble unntatt konsesjonsbehandling ved tidligere vedtak. 

Det gjøres oppmerksom på at dette vedtaket ikke medfører noen endringer i tidligere meddelte 
konsesjoner med tilknyttede vilkår.  
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7. Kvitebjørn Havvind AS 
 
(Søknad om konsesjon for erverv av aksjer i Vegusdal Kraftverk AS) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 26. mars 2021. 
 
 
1. Bakgrunn  
Kvitebjørn Havvind AS har i brev 12. mars 2021 og supplerende brev 24. mars 2021 søkt om konsesjon 
etter vannfallrettighetsloven § 23 for erverv av til sammen 1 038 028 aksjer tilsvarende 50,04 prosent i 
Vegusdal Kraftverk AS.  

Vegusdal Kraftverk eies i dag av flere private parter. Selskapet har konsesjon for erverv av 
fallrettigheter i Hovlandsdalsåna meddelt ved kgl.res. av 5. september 2003. Fallrettighetene 
hjemfaller i 2063. Selskapet innehar også konsesjoner etter vassdragsreguleringsloven, vannressurs-
loven og energiloven for bygging av Flateland kraftverk. Selskapet har fått en rekke byggefrist-
utsettelser og kraftverket er planlagt ferdigstilt i 2022/2023.  
 
2. Søknaden  
Kvitebjørn Havvind AS har søkt om konsesjon for erverv av til sammen 50,04 prosent av aksjene i 
Vegusdal Kraftverk AS. Det er lagt frem aksjekjøpsavtaler mellom Kvitebjørn Havvind AS og selgerne 
i henhold til oversikten under:  
 

- Christina Stusvik AS datert 8. mars 2021 om kjøp av 10 000 aksjer  
- Kristian Aune datert 8. mars 2021 om kjøp av 21 394 aksjer 
- Peder Tveit datert 8. mars 2021 om kjøp av 38 776 aksjer  
- Tebla AS datert 8. mars 2021 om kjøp av 40 000 aksjer  
- Isa Invest datert 8. mars 2021 om kjøp av 20 000 aksjer  
- Bassøe Holding AS datert 9. mars 2021 om kjøp av 200 201 aksjer 
- Linda Stusvik Kile AS datert 8. mars 2021 om kjøp av 10 000 aksjer  
- Daimyo AS datert 12. mars 2021 om kjøp av 590 843 aksjer*  
- Kirkens Nødhjelp datert 21. mars om kjøp av 6 889 aksjer  
- Wildhorn Invest AS datert 21. mars 2021 om kjøp av 100 000 aksjer  

 
*Søker har opplyst at det er en skrivefeil i sluttseddelen for Daimyo, og at riktig antall aksjer skal 
være 590 768.  

 
Vedlagt søknaden var også styreprotokoller med styrets godkjenning av alle ervervene, datert 

henholdsvis 10. mars, 11. mars og 21. mars 2021.  
Søker har opplyst at det ikke foreligger noen aksjonæravtale i Vegusdal Kraftverk AS.  

 
3. Departementets vurdering  
Vegusdal Kraftverk AS innehar konsesjonspliktige fallrettigheter, og det omsøkte ervervet av 
50,04 prosent av aksjene i selskapet er konsesjonspliktig, jf. vannfallrettighetsloven § 23 første ledd. 
Vegusdal Kraftverk AS eies i dag av flere private aktører. I konsesjonen for erverv av fallrettigheter 
gitt ved kgl.res. av 5. september 2003 er det satt vilkår om tidsbegrensning og hjemfall etter 60 år.  

Departementet har vurdert søknaden i henhold til § 23. Det er etter departementets vurdering 
grunnlag for å gi Kvitebjørn Havvind AS konsesjon til det omsøkte ervervet av 50,04 prosent av aksjene 
i Vegusdal Kraftverk AS.  
 



2022–2023  Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning  247 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021  Nr. 7 
 

 

4. Vedtak  
I medhold av vannfallrettighetsloven § 23 gis Kvitebjørn Havvind AS konsesjon for erverv av 
50,04 prosent av aksjene i Vegusdal Kraftverk AS. Det settes ingen særskilte vilkår i konsesjonen.  

Det gjøres oppmerksom på at det i og med dette vedtaket ikke er gjort endringer i tidligere 
meddelte konsesjoner eller tilknyttede vilkår. 
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8. Foreningen til Bægnavassdragets Regulering  
 
(Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Samsjøen og Vestre Bjonevatn i 
Begnavassdraget i Søndre Land, Gran og Ringerike kommuner) 
 
Kongelig resolusjon 16. april 2021.  
 
 
I. Innledning 

Etter krav fra Ringerike kommune vedtok NVE i juni 2014 å åpne sak om revisjon av konsesjonsvilkår 
for regulering av Samsjøen og Vestre Bjonevatn (Bjonevatn) i Begnavassdraget. Kravet fra kommunen 
angår i hovedsak å sikre en minimumsvannstand i magasinene i sommersesongen, tiltak for å 
opprettholde naturlig reproduksjon i stedegne fiskestammer og varsling i forkant av tapping fra 
magasinene.  

Tillatelsen til å regulere Bjonevatn og Samsjøen ble gitt ved kgl.res. av 4. juli 1958 til Foreningen 
til Bægnavassdragets Regulering (FBR). Tidligere gitte tidsubegrensede konsesjoner kan revideres 
50 år etter konsesjonstidspunktet. Ettersom opprinnelig konsesjon til regulering av Samsjøen og 
Bjonevatn er gitt ved kongelig resolusjon fastsettes også endring av vilkår ved kongelig resolusjon. 

FBR utarbeidet revisjonsdokument, som ble sendt på høring i februar 2016. Revisjonsdokumentet 
har vært på høring og NVE har utarbeidet innstilling. NVE oversendte innstilling til departementet 
26. juni 2020. NVE anbefaler ikke at det innføres begrensninger på vannstand eller tapping i Samsjøen 
eller Bjonevatn. Dette vil med stor sannsynlighet begrense konsesjonærens mulighet til å bruke 
reguleringen slik tillatelsen forutsetter. NVE anbefaler ikke at varsling ved hard nedtapping settes 
som et vilkår for konsesjonen, men anbefaler at regulant går i dialog med hytteforeninger og vel for å 
komme fram til en frivillig, praktisk løsning. NVE har også anbefalt at etablert praksis for slipp av 
minstevannføring tas inn i manøvreringsreglementet. NVE anbefaler videre at det gis reviderte 
konsesjonsvilkår for reguleringen av Samsjøen og Vestre Bjonevatn basert på moderne 
standardvilkår. NVE mener at eventuelle fiskebiologiske undersøkelser og habitatforbedrende tiltak 
kan pålegges i medhold av naturforvaltningsvilkåret i de nye konsesjonsvilkårene. 

Olje- og energidepartementet har sendt NVEs innstilling på høring til berørte kommuner og 
fylkeskommuner. Departementet tilrår at vilkårene revideres i tråd med NVEs innstilling og at det 
innføres moderne standardvilkår, som gir miljømyndighetene hjemmel til bl.a. å pålegge habitat-
forbedrende tiltak. De øvrige tiltakene som er krevet anbefales ikke innført, da fordelene for miljø og 
allmenne interesser vurderes å være mindre enn ulempene for kraftproduksjon.  

Departementet anbefaler at det fastsettes reviderte vilkår og revidert manøvreringsreglement for 
regulering av Vestre Bjonevatn og Samsjøen, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 i tråd med vedlagte 
forslag.  
 
 
II. NVEs innstilling 

NVE har mottatt krav fra Ringerike kommune om revisjon av konsesjonsvilkårene for regulering av 
Samsjøen og Vestre Bjonevatn i Begnavassdraget. Regulant er Foreningen til Bægnavassdragets 
Regulering (FBR).  

NVE anbefaler at det gis reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Samsjøen og Vestre 
Bjonevatn, basert på moderne standardvilkår. NVE mener moderne standardvilkår gir 
miljøforvaltningen hjemmel til å pålegge konsesjonæren å gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak 
eller undersøkelser. NVE anbefaler ikke at det innføres begrensninger på vannstand eller tapping i 
Samsjøen eller Bjonevatn, da dette med stor sannsynlighet vil begrense konsesjonærens mulighet til å 
bruke reguleringen slik tillatelsen forutsetter.  

 



2022–2023 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 249 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 Nr. 8 

 

 

Sammendrag  
På basis av krav fra Ringerike kommune vedtok NVE 03.06.2014 å åpne sak om revisjon av 
konsesjonsvilkår for Samsjøen og Bjonevatn. Kravet fra kommunen angår i hovedsak å sikre en 
minimumsvannstand i sommersesongen, tiltak for å opprettholde naturlig reproduksjon i stedegne 
fiskestammer, og varsling i forkant av tapping av vannet.  

Reguleringskonsesjonen ble gitt ved kgl.res. av 04.07.1958. Krav om revisjon ble mottatt 
12.06.2009, og revisjonsdokument ble sendt på høring 08.02.2016. NVE avholdt befaring 22.06.2017.  

I høringsrunden mottok NVE uttalelser fra kommunen, FNF Buskerud, tre vel- og hytte-
foreninger, og tre privatpersoner. Uttalelsene gjaldt i stor grad de samme kravene som nevnt:  

 
- Sommervannstand i Samsjøen, og ev. begrenset nedtapping om våren for å oppnå dette  
- Varsling ved hard eller ekstraordinær tapping i Samsjøen, ev. begrensninger i tappehastighet  
- Begrensninger av nedtapping i Vestre Bjonevatn av hensyn til røye og kreps  
- Vilkår og tiltak for å ivareta fisk  

 
NVE anbefaler ikke at det innføres begrensninger på vannstand eller tapping i Samsjøen eller 

Bjonevatn. Dette vil med stor sannsynlighet begrense konsesjonærens mulighet til å bruke 
reguleringen slik tillatelsen forutsetter. NVE anbefaler ikke at varsling ved hard nedtapping settes 
som et vilkår for konsesjonen, men anbefaler at regulant går i dialog med hytteforeninger og vel 
for å komme fram til en frivillig, praktisk løsning.  

NVE anbefaler at det gis reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Samsjøen og Vestre 
Bjonevatn basert på moderne standardvilkår. NVE mener at eventuelle fiskebiologiske 
undersøkelser og habitatforbedrende tiltak kan pålegges i medhold av naturforvaltningsvilkåret i 
de nye konsesjonsvilkårene.  

 
Sakens bakgrunn  

Generelt om revisjon av konsesjonsvilkår  
Etter endringen av vassdragsreguleringsloven (vregl.) i 1992, jf. Ot.prp. nr. 50 (1991–92), ble det 
åpnet for at vilkårene i tidligere gitte tidsubegrensede konsesjoner kunne revideres 50 år etter 
konsesjonstidspunktet, men senest fra 2022.  

Revisjonsadgangen gir primært muligheter til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som 
har oppstått som følge av reguleringen, men vilkårene kan også bli modernisert og uaktuelle vilkår 
kan bli slettet. Rammene for selve konsesjonen, inkludert reguleringshøyden, er fastsatt og kan 
ikke endres ved vilkårsrevisjon. Det er bare konsesjonsvilkårene som kan tas opp til revisjon. Når 
vilkårene er revidert, vil det normalt være 30 år til neste revisjonsmulighet.  

 
Krav om revisjon av konsesjonsvilkår  

Ringerike kommune fremmet kravet om revisjon av konsesjonsvilkår for Samsjøen i brev av 
11.06.2009 (NVE 200903114-1). Revisjonskravet gjelder konsesjon for regulering av Samsjøen og 
Bjonevatn, som ble gitt ved kgl.res. av 04.07.1958 og omgjort til å gjelde på ubegrenset tid ved 
kgl.res. 13.06.1996.  

Bakgrunnen for revisjonskravet fra kommunen var en henvendelse til kommunen fra 
representanter for to hytteforeninger ved Samsjøen, som påpekte problemer knyttet til 
reguleringen og foreslo løsninger.  

Henvendelsen resulterte i et møte mellom kommunen, regulanten, hytteforeningene og NVE, 
og saken ble deretter behandlet politisk i kommunen. Kommunen vedtok å stille seg bak de tre 
revisjonskravene:  

 
• moderne standardvilkår tilpasset forholdene rundt Samsjøen, med tanke på tiltak for fisk  
• innføring av minimumsvannstand i Samsjøen per 1. juli  
• innføring av rutiner for varsling av hard eller ekstraordinær tapping  
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Kravet ble kommentert av konsesjonær Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR) i 
brev av 28.04.2010 (NVE 200903114-3). FBR kommenterte kravene slik: 

  
• minimumsvannstand per 1. juli faller utenfor revisjonsadgangen   
• krav om varsling gjelder private interesser   
• om revisjonssak åpnes er det kun krav om standardvilkår for naturforvaltning som er aktuelt   

 
Åpning av revisjonssak  

Ved NVEs vedtak av 03.06.2014 (NVE 200903114-8) ble det åpnet revisjonssak for reguleringen av 
Samsjøen og Bjonevatn. NVE kommenterte at de miljømessige virkningene som var tatt opp i 
kravene påvirker allmenne interesser som ligger innenfor det som kan ivaretas gjennom 
konsesjonsvilkårene, og behovet for slike vilkår vurderes best gjennom en revisjonsprosess.  
 
Om reguleringen av Samsjøen og Bjonevatn  
Samsjøen og Bjonevatn er to relativt små vann i Ringerike kommune som drenerer til 
Begnavassdraget uavhengig av hverandre.  

Bjonevatn (eg. Vestre Bjonevatn) drenerer til Sperillen via Bjonelva. Reguleringen utnyttes 
sammen med regulert vann fra Sperillen i Hensfoss kraftverk, og deretter Begna kraftverk.   

Samsjøen drenerer til Begna ca. 10 km nedstrøms Sperillen via elva Somma. Reguleringen 
utnyttes i Begna og deretter Hofsfoss kraftverk.   

Sperillen reguleres etter en tillatelse gitt i 1904, etter Vassdragsloven av 1887. Hensfoss, Begna 
og Hofsfoss kraftverk er konsesjonsfrie kraftverk.  

Vannet som magasineres i Samsjøen og Vestre Bjonevatn overføres ikke via tunnel til et 
kraftverk, men slippes via elvene Somma og Bjonelva til Sperillen. 

 

 
Figur 1. Sperillen i Begnavassdraget, med Vestre Bjonevatn og Samsjøen markert.  

 
Det er ikke pålagt minstevannføring i Bjonelva og Somma nedstrøms demningene utover 

alminnelig lavvannføring. Vannføringen i elvene over året er totalt sett som før regulering, men 
forskjøvet i tid etter regulantens behov for driftsvann.  
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Figur 2. Vestre Bjonevatn og utløpselva Bjonelva. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 3. Samsjøen, utløpselva Somma og kraftverkene nedstrøms.  
 



252 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 8 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

Tabell 1. Nøkkeltall.  

Bjonevatn reguleringsmagasin 

Magasinareal km2 2,2 

Reguleringshøyde (HRV / LRV) m (kote / kote) 2,5 (228,77 / 226,27)  
Magasinvolum mill. m3 5,21 
Reguleringsgrad % 21 
Nedbørsfelt km2 54,27 
Samsjøen reguleringsmagasin   

Magasinareal km2 3,3 
Reguleringshøyde (HRV / LRV) m (kote / kote) 6 (213,07 / 207,07) 
Magasinvolum mill. m3 17,1 

Reguleringsgrad % 53 

Nedbørsfelt km2 64,08 
 

 
Revisjonsdokument  
Revisjonsdokumentet fra FBR er datert januar 2016. Vi gjengir her utdrag fra kapitlene 7, 8, 10 og 
11: 

 
«7.  Oversikt over utredninger, skjønn og avbøtende tiltak   

7.1 Utredninger 
I forbindelse med reguleringen er det foretatt utredninger og undersøkelser, både i tilknytning 
til erstatningsskjønn og etterundersøkelser. En oversikt er gjengitt i vedlegg 5.1.  

 
7.2 Skjønn og overenskomst  
(…)  

 
7.3 Avbøtende tiltak   

7.3.1 Innledning   
Generelt er det gjennomført følgende avbøtende tiltak: 
   

• Utsetting av fisk  
• Fiskeundersøkelser  
• Forbygninger og flomsikring  
• Veger og bruer   

 
I det følgende vil de enkelte avbøtende tiltak av betydning for allmennheten og miljøet 

kommenteres nærmere.   
 

7.3.2 Fisk   
Siste fiskeundersøkelser for Samsjøen og Bjonevatn ble utført i 2011 av Fylkesmannen i 
Oppland, gjennom prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i Oppland» 
(Fagrapport 6-2012). https://www.fylkesmannen.no/Oppland/Miljo-og-klima/Vann/Fiski 
regulerte-vassdrag-ssv/Rapporter-og-arsmeldinger-fra-prosjektet/ Rapporter fra fiskebiologiske 
undersøkelser følger i vedlegg 5.2 og 5.3.  

 
Samsjøen    
Fiskesamfunnet i Samsjøen består av ørret, røye, sik, abbor og ørekyt. Det skal også være 
kreps, men det er ikke dokumentert i undersøkelsene. Utsettingspålegget i Samsjøen var først 
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på 7200 en-somrige ørret, effektuert fra 1964. Etter fiskebiologiske undersøkelser ble pålegget 
endret, i 1987 til 1200, og i 1998 til 1700 to-årige ørret. Endringene til større fisk var begrunnet 
med konkurransen fra den store abborbestanden.  

Fiskeutsettingene ble stilt i bero i 2000, og etter undersøkelser i 2004 og 2005, ble 
utsettingene sløyfet. Det ble også gjort undersøkelser i tilløpsbekkene Vesle Samsjøelva, 
Haugerudelva og Hadelandsbekken, og i 2006 ble det lagt ut gytegrus på utvalgte steder i nedre 
deler av Vesle Samsjøelva og Haugerudelva.   

Fra 2001 har grunneieren foretatt et tynningsfiske med storruse, som årlig tar 300–400 kg 
sik og abbor.  

Fra siste prøvefiske i 2011 siteres fra rapportens sammendrag:   
 
«Samsjøen har en tynn og småvokst ørretbestand. Tre- og fireårig ørret dominerte i ørret-
fangstene ved prøvefisket, og et lite antall eldre fisk gjør det vanskelig å trekke konklusjoner 
vedrørende ørretens vekstforløp i magasinet. Siken i Samsjøen har en tilfredsstillende størrelse, 
men kondisjonen er ikke like god. Dette kan tyde på et noe tynt næringsgrunnlag for siken i 
magasinet. Sammenlignet med forrige undersøkelse i Samsjøen er det en endring i arts-
sammensetningen: relativt til ørretfangsten var sik- og abborfangstene om lag fire ganger så 
store i 2011 som i 2005. Årsaken til dette er ikke opplagt, muligens kan effekten av storrusefisket 
som ble startet opp i 2000 være avtagende, noe som kan bidra til å forklare dette.»   

 
Bjonevatn  
Fiskesamfunnet i Bjonevatn består av ørret, røye, sik, abbor og ørekyt. Utsettingspålegget var 
først 5000 en-somrige ørret, effektuert fra 1964. Pålegget ble senere endret til 1100 to-årige 
ørret fra 1992. Det ble også i Bjonevatn gjort fiskebiologiske undersøkelser i 2004 og 2005, samt 
undersøkelser i tilløpsbekkene Dalvasselva, Øyvasselva og Dalbekken.   

Fra siste prøvefiske i 2011 siteres fra rapportens sammendrag: 
 
«Ørretbestanden i Vestre Bjonevatn ser ut til å være tynn og av middels størrelse. Som i 
Samsjøen var ørretfangstene i Vestre Bjonevatn dominert av tre- og fireårig ørret. Siken i Vestre 
Bjonevatn er, som siken i Samsjøen, av tilfredsstillende størrelse, men med relativt lav 
kondisjon. Også her kan forklaringen ligge i begrenset næringstilgang. I Vestre Bjonevatn ble 
det fanget betydelig mer ørret og sik enn ved forrige undersøkelse, mens abborfangstene har holdt 
seg på et stabilt nivå.  

Dagens utsettinger står antageligvis for et marginalt bidrag til ørretproduksjonen i 
magasinet.»  

 
7.3.3 Forbygninger  
Somma er preget av mange elveforbygninger, prupp- og skådammer som ble etablert i 
forbindelse med tømmerfløtingen. Nedre del av Somma meandrerer gjennom et flatt landskap 
med elve- og marine løsmasseavsetninger. Etter et leirras i 1964 ble det året etter utført en 
forbygning ved Somdalsgårdene. I 2008 ble det ved brua utført plastring etter at et mindre parti 
av elvebredden skled ut.  

 
7.3.4 Veger og bruer   
Siden reguleringen umuliggjorde fløtning fra Samsjøen, ble det i 1960 inngått en overenskomst 
med grunneierne i Somma elvekasse, som forpliktet reguleringsforeningen til å yte tilskudd på 
kr 360 000,- til bygging av veger i området, herunder veg langs Breitjern, veg rundt Samsjøen 
og veg langs Haugerudelva, i alt ca. 17 km.  

Da vegene sto ferdig i 1962 ble området ved Samsjøen mer tilgjengelig for allmennheten, 
og muliggjorde også etter hvert etablering av flere private hytter.  

Det er i dag veglaget Samsjøveien som bestyrer vegen til Samsjøen, og det er bom med 
betalingsautomat ved Lystig.  
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8. Erfaringer med skader og ulemper ved reguleringen  

8.1 Innledning  
Konsesjonsmyndighetene og skjønnsretten forutså i stor grad de skadene og ulempene som 
reguleringene har medført, og håndterte disse gjennom vilkår og skjønn.  

 
8.2 Fisk  
Skader og ulemper for fisk og fiske som reguleringene ville forårsake, ble utredet på 
konsesjonstidspunktet, blant annet av hensyn til fastsettelse av erstatninger. Det settes ikke 
lenger ut fisk i Samsjøen, men i Bjonevatn settes årlig ut 1100 to-årige ørret av Begna-stamme. 
Alle pålegg om etterundersøkelser er fulgt opp.  

 
8.3 Erosjon  
Erosjon og påkjenning på elvebredder var sannsynligvis vesentlig større den gang fløtningen 
pågikk, enn det som har vært tilfelle i ettertid. FBR er som nevnt kjent med ett tilfelle av erosjon 
av betydning i Somma, det er tilbake i 1964.  

 
8.4 Is  
Råker ved tappekanalene i Samsjøen og Bjonevatn merkes rutinemessig. Det unngås å tappe 
mye vann fra Samsjøen under strenge kuldeperioder, på grunn av faren for sarrdannelse og 
kjøving i Somma.   

 
8.5 Landskap  
Samsjøen har høy reguleringsgrad og relativt stor reguleringshøyde. Følgelig er de mest 
framtredende estetiske landskapsmessige ulempene, lange strender når magasinet er 
nedtappet. Ved henholdsvis HRV og LRV utgjør Samsjøens vannareal 3,3 km2 og 2,5 km2.    

Dette forholdet var påregnelig og godt kjent på konsesjonstidspunktet, noe som bl.a. 
framgår av daværende Ådal herredsstyres enstemmige uttalelse i saken 18. desember 1956: 

 
 ”De to (Samsjøen og Bjonevatn) steder som blir berørt har vært utfartssteder for Ådals 
befolkning i lange tider. En del av de som har hatt særlig interesse har også anskaffet seg hytter 
der. En må regne med at reguleringen vil kunne forandre den naturskjønnhet som har vært 
tilstede.”   
 
Også i NVEs innstilling til departementet av 22. mai 1958 framgår det klart at:   
 
«Utseende, i alle fall rundt Samsjøen, må i enkelte år påregnes å bli skjemmet ved nakne 
strender.»  
 
Skjønnsretten tok også hensyn til forringelse av muligheten for salg eller bortleie av 

hyttetomter under takseringene av reguleringsskadene, hvilket framgår av underskjønnet 
28. april 1959. For Bjonevatn som har betydelig mindre reguleringsgrad og reguleringshøyde 
enn Samsjøen, er de negative virkningene for landskap ikke på langt nær til stede i samme 
grad.  

 
8.6 Biologisk mangfold – annet miljø  
Regulanten har ikke erfart skader eller ulemper knyttet til biologisk mangfold eller miljø, ut 
over slike som følger for fisk og andre vannlevende organismer.  
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8.7 Friluftsliv  
Områdene ved Samsjøen er populære for ulike fritidsaktiviteter sommerstid. Sykling, bading 
padling, fiske og camping. Ved nordenden av Samsjøen er en stor langgrunn sandstrand som 
brukes til badeplass, med lett adkomst fra vegen rundt Samsjøen.  

Fiskeretten i Samsjøen er privat. Men allmennheten kan utøve stangfiske ved kjøp av 
fiskekort. Fiskekort kan kjøpes hos bomvokter for Samsjøveien.  
 
(…)  

 
10. Konsesjonærens vurdering av vilkår og en vurdering av innkomne krav 

10.1 Vurdering av vilkår 
FBR anser generelt at dagens vilkår, manøvreringsreglement, skjønnsforutsetninger og praksis 
fungerer tilfredsstillende. De ulemper og skadevirkninger som reguleringen har medført for 
allmenne og private interesser, var grundig belyst og utredet i forbindelse med konsesjons-
behandlingen og erstatningsskjønnene. Reguleringene har etter FBRs oppfatning ikke ført til 
nye uforutsette miljømessige skadevirkninger for allmenne interesser, som i vesentlig grad 
ikke er ivaretatt gjennom vilkårene.  

 
10.2 Vurdering av innkomne krav   
Utgangspunktet for kravet om revisjon, var en henvendelse til Ringerike kommune den 
26. januar 2008 fra to hytteeiere, som på vegne av Langtangen vel og Søndre Samsjøen 
hyttegrend, fremmet en anmodning til kommunen om å arbeide for revisjon av konsesjons-
vilkårene for Samsjøen.  

Kravene, eller ønskene som hytteeierne framsatte i sin henvendelse til kommunen var at 
standardvilkår for naturforvaltning skulle gjøres ved en revisjon, og videre:  

 
1. At Samsjøen er sikret en minimumsvannstand i sommersesongen, for eksempel at 

vannstanden pr. 23. juni er maksimalt 1 meter under høyeste regulerte vannstand.  
2. At konsesjonæren plikter å sørge for at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad 

opprettholder naturlig reproduksjon ved å iverksette ulike tiltak som er angitt i punkt 8a 
i standardvilkårene.  

3. At det innføres en varsling i forkant av tapping av vannet. Dette kan enkelt gjøres ved et 
oppslag ved bommen ved innkjøring til Samsjøveien. I tillegg varsles en representant for 
hytteeierforeningene, som sørger for videre varsling av hytteeiere. Dette bl.a. for å sikre 
at det kan tas forhåndsregler slik at for eksempel båter ikke blir skadet slik tilfellet var 
høsten 2007.  

 
Henvendelsen ble behandlet politisk i Ringerike kommune, og formannskapet fattet i sak 43/09 
følgende vedtak: 

  
• Ringerike kommune stiller seg bak et krav om revisjon av konsesjonsvilkårene på 

Samsjøen.  
• NVE's nye standardvilkår for konsesjon bør legges til grunn ved en revisjon, og disse 

tilpasses forholdene rundt Samsjøen.  
• Når NVE gjennomfører revisjonen bør det innebære en minimumsvannstand pr. 1/7, 

samt innføres rutiner for varsling av ekstraordinær og/eller hard regulering.  
 

Vedrørende kulepunkt 2, legger FBR til grunn at standard vilkår for naturforvaltning vil bli 
innført av hensyn til allmenne interesser.  

Vedrørende kulepunkt 3, mener FBR at minimumsvannstand umuliggjør bruk av hele 
reguleringshøyden, og at varsling omfatter privatrettslige forhold. Begge kravene faller utenfor 
revisjonsadgangen.  
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10.2.1 Magasinrestriksjoner og fyllingstidspunkt  
Ringerike kommune ber om at revisjonen, når den er gjennomført, innebærer en minimums-
vannstand i Samsjøen pr. 1. juli, men tallfester ikke kravet nærmere. Hytteforeningene på sin 
side foreslår en vannstand HRV ÷1 m til 23. juni.  

Siden midt på 1970-tallet har FBR mottatt henvendelser eller klager fra noen hytteeiere 
rundt Samsjøen, om lav vannstand sommerstid. Kravene eller ønskene som har framkommet, 
har gått ut på at man vil ha sikker fylling av magasinet om sommeren.  

I brev av 2. februar 1994 søkte hytteforeningene Nærings- og energidepartementet om at 
manøvreringsreglementet for Samsjøen skulle bli endret. Reguleringshøyden skulle reduseres 
fra 6 m til 3 m, tappingen stanses 1. april, og i perioden 1. april til 1. oktober skulle det kun 
slippes minstevann. Hytteforeningene begrunnet søknaden med hensynet til endret syn på 
miljøvern og landskap, forringet fiske og vanskeliggjort båtbruk. Det ble også anført at 
Samsjøen som hytteområde var forringet på grunn av skjemmende strandsoner, slik at sjansene 
for salg av hytter var blitt redusert.  

Utdrag fra svaret fra departementet, som forelå 19. desember 1994 (Vedlegg 4.3):  
 

«Ved vurderingen av den foreliggende sak har departementet sett hen til at hyttebyggingen i stor 
grad har kommet til etter at vannet ble regulert. Det er etter departementets oppfatning ikke 
kommet til endringer eller nye momenter som tilsier at allmenne interesser er sterkere skadet 
enn det som må forventes av en regulering på 6 meter. Det vektlegges at regulanten må kunne 
nytte reguleringshøyden han etter en omfattende konsesjonsbehandling har fått tillatelse til.»  

 
Etter FBRs oppfatning er ikke situasjonen annerledes i dag enn i 1994. Ulemper som 

reguleringen har medført for hytteeiendommer, gjelder privatrettslige forhold som det ble 
erstattet for i overenskomst og skjønn. FBR vil også bemerke at det etter 1994 har blitt etablert 
ytterligere hyttefelt ved Samsjøen.  

Det datofestete oppfyllingskravet synes ikke å ha annen begrunnelse enn rent estetisk. 
Reguleringsgrensene (HRV/LRV) er en del av konsesjonen, de kan ikke endres ved en 
revisjon. Det kan heller ikke innføres nye tappe- og fyllingsrestriksjoner som indirekte 
innskrenker muligheten til å nytte reguleringsgrensene som er gitt i konsesjonen.  

Et vilkår om oppfylling eller minimumsvannstand pr. 1. juli vil i praksis i betydelig grad 
begrense konsesjonærens utnyttelsesmuligheter av reguleringshøydene, noe som igjen vil 
påføre bakenforliggende kraftverkseiere økonomiske tap. FBR vil også peke på at konsesjonen 
ikke kun er en rettighet, men også en forpliktelse til å nytte naturressursen mest mulig optimalt 
for formålet.  

For å belyse konsekvensene av et slikt oppfyllingskrav er det tatt utgangspunkt i at 
Samsjøen skal fylles opp til HRV ÷1 m innen 1. juli. I dag skjer dette i om lag halvparten (50 % 
sannsynlighet) av alle år. Hvis det innføres som vilkår derimot, må regulanten manøvrere slik 
at han med meget stor sannsynlighet, 90–100 %, skal greie å oppfylle vilkåret.  

Regulanten må i gjennom vinteren sikte seg inn mot høy magasinfylling ved tappeslutt, ta 
høyde for liten snømengde og lavt tilsig fram mot fastsatt oppfyllingsdato. Snømagasinet er det 
mulig å estimere, men nedbørsprognoser strekker seg ikke mer enn en uke framover i tid. I 
praksis må vurderingene bygge på statistikk, og regulanten må alltid avslutte tappingen tidlig 
nok, slik at det ligger igjen tilstrekkelig med vann på våren for å sikre oppfyllingskravet. Selv 
da vil man år om annet «bomme» på kravet, og bryte konsesjonsvilkåret. Kommer det to «tørre» 
år på rad må regulanten sannsynligvis la være å nytte magasinet i det hele tatt, og kanskje 
likevel bryte kravet.  

Med utgangspunkt i tilsig (Vedlegg 2.4) for årene 1967–2014, er det beregnet på hvilket nivå 
i magasinet tappingen må avsluttes på pr. 1. april, for at vannstanden skal nå HRV ÷1 m pr. juli.  
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Vannstand per 1. april Magasinfylling per 1. april Sannsynlighet for å nå 
HRV -1 m innen 1. juli 

LRV  HRV – 6 m                     0    50 %  

LRV + 0,5 m  HRV – 5,5 m    7 %    54 %  

LRV + 1 m  HRV – 5 m  16 %    65 %  

LRV + 2 m  HRV – 4 m  31 %    81 %  

LRV + 3 m  HRV – 3 m  47 %    94 %  

LRV + 4 m  HRV – 2 m  64 %  100 %  
  

Med ca. 90 % sannsynlighet for å klare oppfyllingskravet, må ca. halve magasinet ligge 
(LRV +3 m) igjen pr. 1. april. Dvs. at reguleringshøyden i praksis reduseres fra 6 m til 3 m. For 
øvrig overensstemmende med kravet som departementet avviste i 1994.  Skal kravet kunne 
oppfylles i alle år (100 %) som jo et konsesjonsvilkår skal, må ikke magasinet tappes lavere enn 
HRV ÷2 m pr. 1. april.   

Konsekvensen av kravet blir at nyttbart magasinvolum reduseres med 50–60 %. Det blir økt 
flomtap, tvungen tapping, og en reduksjon i innvunnet kraftproduksjon i størrelsen 40–50 %. 
For å oppfylle et slikt krav kan i praksis ikke magasinet nyttes innenfor konsesjonen. FBR 
mener at kravet om minimumsvannstand pr. 1. juli derfor faller utenfor revisjonsadgangen.   

 
10.2.2 Varsling av tapping   
Ringerike kommune ber om at revisjonen når den er gjennomført, bør det innføres rutiner for 
varsling av «ekstraordinær og/eller hard regulering».    

Bakgrunnen for kravet er et tilfelle der noen båter ble skadet på sensommer/høsten 2007. 
I den aktuelle perioden i 2007 ble Samsjøen tappet ned ca. 3 m i løpet av september måned, dvs. 
ca. 10 cm pr. døgn. FBR mener det er innenfor påregnelig nedtappingshastighet.   

Ulemper for båtbruk som følger av reguleringen er oppgjort i overenskomst og skjønn, og 
disse omfattet som nevnt også parseller som i dag er hyttetomter. FBR mener at kravet gjelder 
et privatrettslig forhold, som ikke er begrunnet ut fra hensynet til allmenne interesser, og at 
det derfor faller utenfor revisjonsadgangen.  Det er tilrettelagt for allmennheten å orientere seg 
om tapping og vannstand, via SMS tjeneste.   

 
10.2.3 Andre krav   
Det er ikke stilt andre krav.   

 
10.2.4 Standardvilkår for naturforvaltning   

10.2.4.1 Generelt   

FBR legger til grunn at standardvilkår for naturforvaltning vil bli innført.   
 

10.2.4.2 Fiskeribiologiske undersøkelser og tiltak   

Eventuelle tilpassa tiltak for fisk, må bygge på fortsatte undersøkelser. Fiskeundersøkelser er 
allerede ivaretatt ved prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i regulerte vassdrag i 
Oppland», som fra 2015 omfatter alle regulerte vassdrag i Begnas nedbørfelt.    

 
10.2.4.3 Vilt og allmenn ferdsel   
FBR kan ikke se noen konfliktområder i gjeldende konsesjonsvilkår med hensyn til vilt. 
Reguleringsområdet er åpent for allmenn ferdsel. Anlegg og tiltak ved dammen er sikret i 
henhold til ”Faremomenter og sikringstiltak ved anlegg i vassdrag”.   
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11. Konsesjonærens forslag til endring i vilkårene, aktuelle avbøtende tiltak og 
muligheter for O/U-prosjekter 

11.1 Forslag til endring i vilkårene  
Høydegrunnlag etter Statens kartverks grunnlag NN1954 innføres i reglementet. Fløtningen 
opphørte for over 50 år siden, og gjeldende vilkår på dette området har ikke aktualitet i dag.  

 
11.2 Aktuelle avbøtende tiltak   
Avbøtende tiltak, herunder undersøkelser, er trolig mest aktuelt med hensyn på fisk. FBR anser 
at dette vil bli ivaretatt gjennom standardvilkår.  

 
11.3 Muligheter for O/U-prosjekter   
FBR kan ikke se at det er O/U prosjekter i tilknytning til de aktuelle reguleringer som kan 
redusere ev. produksjonstap som måtte følge av de framsatte krav om magasinrestriksjoner.»  

 
Behandlingsprosess  
Kravet om revisjon av konsesjonsvilkår behandles etter bestemmelsene i vassdragsregulerings-
loven. NVE vedtok 03.06.2014 å åpne revisjonssak. Revisjonsdokument utarbeidet av FBR ble 
sendt på høring 08.02.2016. NVE befarte området 22.06.2017.  

 
Høring og distriktsbehandling  
NVE sendte revisjonsdokumentet på høring til Ringerike kommune, Fylkesmannen i Buskerud, 
Buskerud fylkeskommune, andre berørte statlige forvaltningsorganer og natur- og friluftslivs-
organisasjoner. Som ledd i høringsprosessen ble det også kunngjort i avisa Ringerike Blad og lagt 
ut til offentlig gjennomsyn i Ringerike kommune. Nedenfor følger en kort oppsummering av 
hovedpunktene i høringsuttalelsene:  

 
Ringerike kommune (dok. 22) går inn for at standardvilkår for naturforvaltning legges til grunn i 
forbindelse med revisjonen av tappevilkårene på Samsjøen og Vestre Bjonevann. Kommunen 
mener at undersøkelser av gytebekker og fiskebestander bør utføres jevnlig, for at NVE skal kunne 
gi regulanten pålegg om best mulig tilpassede tiltak. Kommunen mener at regulanten bør 
etterstrebe en mest mulig skånsom tapping, som ikke overstiger et visst antall cm per døgn (ikke 
spesifisert i uttalelsen). Kommunen ber om at dette belyses og vurderes i saken.  

 
Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune og Miljødirektoratet har ikke gitt høringsinnspill.  

 
Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud (dok. 21) er opptatt av de negative konsekvensene 
som en regulering generelt kan ha for rekreasjon og friluftsliv, og mener det er viktig med 
mottiltak som gjør at området fortsatt er attraktivt som friluftslivsområde. Et slikt tiltak kan være 
å begrense nedtappingen om våren, for å ha et høyere vannspeil om sommeren. FNF peker også 
på at stedegen fisk blir sterkt berørt av reguleringer, og lister opp en rekke konkrete tiltak for å 
bevare forholdene for lokale fiskestammer, særlig ørret:  

 
• Tilførsel av gytegrus og opprettholdelse av gyteplasser  
• Utlegging av skjulmateriale  
• Fisketrapper  
• Bevaring av kantvegetasjon  
• Senking av kulverter, alt. heve vannspeil i etterkant av kulverter  
• Overføringsfiske av genetisk egnet fisk  
• Uttynningsfiske av konkurrerende fiskeslag  

 
Dammen Samsjøen Vel (dok. 17) skriver at Samsjøen har de senere år blitt mer og mer tappet ned 
om vinteren, slik de opplever det. Vel’et skriver at det er mindre snø enn før, og at redusert 
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snøsmelting gir unormalt lav vannstand gjennom sommeren, slik at det går utover fisket, båtbruk, 
vannets utseende og bademulighetene. Vel’et henstiller NVE om å sette grenser for nedtapping av 
vannspeilet på en slik måte at det er til beste for alle parter. Vel’et peker også på at nedtappingen 
også kan være en risiko om vinteren, med tanke på ski og andre aktiviteter på vannet.  

 
Langtangen Vel og Søndre Samsjøen hytteforening (dok. 19) skriver at reguleringen av Samsjøen er 
meget omfattende for et lite lavlandsvann, med en reguleringsgrad på 53 %. De mener at 
reguleringen gir betydelige ulemper i forhold til fisk og andre organismer, bading og båtliv, samt 
det utseendemessige med store områder med gjørmebunn som avdekkes. De skriver at ved full 
nedtapping er 24 % av sjøens overflate tørrlagt. På bakgrunn av dette mener Vel’et og hytte-
foreningen at kravene om vannstand på HRV -1 innen 1. juli, og varsling ved brå og ekstraordinær 
tapping, bør imøtekommes. De peker på at ønsket om vannstand også innebærer et ønske om at 
vannstanden ikke økes over HRV -1 før 1. sep. De mener også at det bør innføres krav om 
snødybdemålinger og modellering av tilsig, for å bedre kunnskapen om oppfyllingsmulighetene 
om våren.  

Til slutt bemerker de at fiskeundersøkelsene som er utført ikke har fanget opp at Samsjøen har 
en bestand av storørret, samt at vannet har en krepsebestand.  

 
Jorunn M. Gundhus (dok. 20) har hatt hytte ved Samsjøen siden begynnelsen av 80-tallet, og 
skriver at hun har ferdes rundt Samsjøen både før og etter reguleringen. Gundhus skriver at den 
kraftige nedtappingen av vannet enkelte år har vært skjemmende. Hun skriver at, basert på 
observasjoner, har ikke Samsjøen vært full per 1. mai de fleste årene i en 30-års periode, og at 
skjemmet utseende og nakne strender har forekommet i en lang rekke år. Gundhus skriver at det 
er forutsatt i konsesjonen at vintertappingen avsluttes så tidlige at snøsmelting gir delvis fylling av 
Samsjøen, og at konsesjonæren plikter å treffe nødvendige tiltak for å avhjelpe ulemper for 
bygdefolket. Gundhus ber om at tappemønster og tappehastighet revurderes med tanke på dagens 
samfunn og hensyn.  

 
Hilde Mathea Hurum Pedersen (dok. 16) skriver at i oppveksten var det vanlig å fange røye og 
kreps i Vestre Bjonevann, men at etter reguleringen har disse artene blitt borte fra nordenden av 
vannet og fanges kun sporadisk i sydenden. Hun skriver at i det uregulerte Østre Bjonevann finnes 
store bestander av røye og kreps fortsatt. Pedersen peker på at røye og kreps legger rogn nær 
land, og derfor er sårbare for regulering i perioden før klekking. Hun foreslår at vannet tappes ned 
etter klekkingen, alternativt at reguleringen reduseres med 0,5 meter.  

 
Reidun Sagbakken (dok. 18) er fastboende ved Vestre Bjonevann, og skriver at både røye og kreps 
er borte etter at vannet ble regulert. Sagbakken håper at begge artene kan komme tilbake til 
vannet, og stiller spørsmål ved om vannet må reguleres så mye som det gjør. Sagbakken skriver 
at de er på vakt når det tappes ned, siden de også har drikkevannet sitt fra Vestre Bjonevann.  

 
Konsesjonærens kommentarer til høringsuttalelsene  

FBR har kommentert de innkomne høringsuttalelsene (dok. 24). Reguleringsforeningen er ikke 
negative til at det settes standard vilkår for naturforvaltning, som vil kunne gi forvaltningen 
mulighet til å pålegge kompenserende eller avbøtende tiltak for fisk. FBR mener for øvrig at 
Samsjøen neppe har en egen storørret-stamme, selv om det fanges enkelte større individer.   

Foreningen avviser i stor grad de øvrige kravene. FBR mener at kravene om fast vannstand fra 
1. juli til 1. september faller utenfor revisjonsadgangen og må avvises. De mener at kravene vil 
komme i konflikt med både behovet for flomdemping og vilkår om minstevannføring i Somma, og 
er ikke forenlige med å bruke hele magasinet. FBR peker på at magasinet utgjør et forholdsvis 
beskjedent bidrag til den totale kraftproduksjonen i vassdraget, og ikke bør få strenge vilkår. FBR 
påpeker for øvrig at kommunen ikke krever datofestet fylling eller minimumsvannstand i høringen, 
noe som var del av de opprinnelige revisjonskravene fra kommunen.  
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FBR mener at kravet om varsling ved brå og ekstraordinær tapping er privatrettslig, og at det 
ikke er anledning til å pålegge regulanter å offentliggjøre tapperutiner. FBR mener det allerede er 
lagt til rette for å holde seg orientert om vannstand og vannføring, ved at man kan få oppgitt 
vannstand og avløp for siste time automatisk ved å sende en tekstmelding. FBR påpeker at dette 
er mer omfattende enn det NVE la til grunn for offentliggjøring av sanntidsdata, og mener at kravet 
om ytterligere varsling må avvises.  

Når det gjelder Ringerike kommunes ønske om en grense for maksimal tappehastighet, har 
FBR gått gjennom vannstandsdata for reguleringsperioden. Den største tappehastigheten 
forekommer om vinteren mellom 1. januar og 30. april. Største årlige tappehastighet er 15 cm per 
døgn i snitt, med raskere tapping enn 30 cm per døgn i 6–7 % av tilfellene. Om sommeren er største 
vannstandssynk 4 cm per døgn i snitt, og i 90 % av tilfellene under 10 cm per døgn. På grunnlag av 
historiske data kan ikke FBR se at det er grunnlag for å innføre en grense for tappehastighet.  

FBR er klar over at rogn som er gytt i reguleringssonen i Bjonevann vil gå tapt på grunn av 
nedtapping på senvinteren, men mener det er nødvendig å kunne tappe ned kraftverkene på dette 
tidspunktet. En seinere tapping vil gjøre vannet lite nyttbart i kraftverkene på grunn av forsinkelsen 
i Sperillen. FBR påpeker at det ikke er anledning til å innføre ny reguleringsgrense 0,5 m over 
gjeldende LRV, som er ønsket.  

Generelt mener FBR at adkomsten til Samsjøen ble bedret av reguleringen, og at hytte-
etableringen i stor grad har kommet til etter reguleringen og etter at ulempene var godt kjent.   

 
NVEs vurdering av kunnskapsgrunnlaget  

Revisjonsdokumentet   
Revisjonsdokumentet beskriver forholdene i vassdraget. Kravene som har kommet inn er 
oppsummert og kommentert. Etter NVEs vurdering inneholder revisjonsdokumentet tilstrekkelig 
informasjon ut fra sakens størrelse og kompleksitet, og oppfyller kravene som fremgår av OEDs 
retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår av 25.5.2012.   
 
NVE-rapport 49/2013   
NVE-rapport 49/2013 («revisjonsrapporten») er en nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering 
av hvilke vannkraftkonsesjoner som bør revideres først. I rapporten er fisk i Bjonevatn og 
Samsjøen vurdert å ha liten verdi, mens landskap og friluftsliv har middels verdi, og øvrig 
naturmangfold har stor verdi. Vannkraftutbyggingen er vurdert å ha middels påvirkning på både 
fisk, landskap/friluftsliv, og øvrig naturmangfold. Bjonevatn og Samsjøen er i denne rapporten 
plassert i kategori 2.1, som er «ikke prioritet». Det er ikke skissert noen aktuelle tiltak i rapporten.   

 
Vannforvaltningsplan   
I vannforvaltningsplanen for Vest-Viken for planperioden 2016–2021, som ble godkjent av Klima- 
og miljødepartementet 4.7.2016, er det ikke satt miljømål for noen berørte vannforekomster i 
Bjonevatn/Bjonelva eller Samsjøen/Somma som vil kunne medføre tap av kraftproduksjon, dvs. 
slipp av minstevannføring eller magasinrestriksjoner. I planen er det heller ikke nevnt tiltak i 
Bjonevatn eller Samsjøen som kan pålegges av vannkraftsektoren og som ikke medfører krafttap.   

Berørte vannforekomster i Bjonevatn og Samsjøen med vannforekomstnummer og tilstand 
(DØP/MØP/GØP/GØT = dårlig/moderat/godt økologisk potensial/tilstand), hentet fra vann-
nett.no:  

  
• Vestre Bjonevatn  – 012-563-L – MØP  
• Bjonelva  – 012-258-R – MØP  
• Samsjøen  – 012-562-L – MØP  
• Somma  – 012-255-R – MØP  

 
Alle vannforekomstene unntatt Vestre Bjonevatn er klassifisert som sterkt modifiserte vann-

forekomster (SMVF), påvirket av vassdragsregulering og/eller sur nedbør, introduserte arter 
(ørekyt) og diffus forurensning fra jordbruk, avløpsvann og vegtransport (vann-nett.no).   
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Samlet vurdering av kunnskapsgrunnlaget   

Foruten dokumentene omtalt ovenfor, er kunnskapsgrunnlaget i saken basert på hørings-
uttalelser, befaring, og NVEs kunnskap og erfaring. NVE mener at kunnskapsgrunnlaget gir de 
opplysninger som er nødvendig for å behandle revisjonssaken, og oppfyller kravene i naturmang-
foldloven § 8.  

 
NVEs vurdering av innkomne krav  
Følgende krav og uttalelser har kommet inn i revisjonssaken:  

 
Vannstand i Samsjøen  
• Sommervannstand HRV -1 per 1. juli (til 1. september)  
• Ev. begrensninger i nedtapping om våren for å oppnå dette  

 
Nedtapping i Samsjøen   
• Varsling av hard eller ekstraordinær tapping  
• Skånsom tapping/redusert tappehastighet  

 
Nedtapping i Vestre Bjonevann  
• Nedtapping etter at røye og kreps er klekket  
• Ev. redusere nedtappingshøyden med 0,5 m av hensyn til røye og kreps  

 
Vilkår for fisk og naturforvaltning  
• Moderne standardvilkår  
• Jevnlig kontroll (?) av gytebekker og fiskebestander  
• Diverse tiltak for å bevare fiskestammer (gytegrus, fisketrapper, kulverter, osv.)  

 
Vannstand i Samsjøen  

Et av de viktigste kravene i denne saken er kravet om sommervannstand i Samsjøen. Partene har 
bedt om en minimumsvannstand på HRV –1 m til 1. juli. Hytteforeningene har senere bedt om at 
denne holdes fram til 1. september.   

Regulanten mener at vannstandskravet er i strid med deres rett og mulighet til å utnytte 
konsesjonen fullt ut. FBR viser til at dette nivået oppnås ca. 50 % av tiden per i dag, og har beregnet 
hvordan magasinet må disponeres for å kunne oppfylle kravet hvert år. Etter deres beregninger 
må vannstanden ligge på LRV +3 m ved 1. april, for at en vannstand på HRV –1 m skal nås med 90–
100 % sannsynlighet 1. juli. Dette tilsvarer at kun halve magasinet er i bruk per 1. april.  

NVE har vurdert regulantens beregninger. Regulantens valg av tilsigsserier virker rimelig, og 
tilpassingen til observasjoner fra vassdraget ser ut til å stemme godt. NVE har også gjort en 
forenklet vurdering av fyllingsgraden for ulike startvannstander, og kommet til omtrent samme 
resultat.   

Funksjonen til et reguleringsmagasin er i all hovedsak å kunne lagre vann til å produsere kraft 
om vinteren. Magasinet vil da være maksimalt nedtappet på senvinteren, og fylles opp i løpet av 
våren med snøsmeltingen. Det er derfor to faktorer som kan bestemme vannstanden i et magasin 
til sommeren – nedtappingen på senvinteren, og hvor mye den fylles opp om våren. En regulant 
har god kontroll på nedtappingen, mens oppfylling må beregnes ut fra snømengde og nedbørs-
prognoser. 

  
Historiske vannstandsdata for Samsjøen  

Regulanten har oppgitt vannstandsdata for Samsjøen for perioden 1963–2014, 51 år. Dataene er 
presentert som årskurver for 10–11 år av gangen, og gjør det mulig å se på eventuelle forskjeller i 
manøvreringen over tid.   
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Hvis man for hver tiårsperiode ser på hvor mange år det var lav sommervannstand, ser man at 
siden  1984 har det vært 4 år hvert tiår der vannstanden har vært under HRV -1 per 1. juli. Problemet 
med lavere sommervannstand enn ønsket har altså vært stabilt over lang tid. Den største 
forskjellen på manøvreringen i de ulike periodene ser ut til å være tidspunktet som vannet tappes 
ned på. Fram til om lag 2007 ble Samsjøen ikke tappet ned før tidlig vår, med noen få unntak. I den 
siste perioden 2004–2014 ble vannet imidlertid delvis tappet ned 1–3 m på høsten og tidlig vinter 
7 av de 11 årene. Dette kan være en medvirkende årsak til at lav vannstand oppleves som et økende 
problem – ikke at antall somre med lav vannstand har økt, men at vannet er mer nedtappet også 
utenfor høysesongen, og før snøen kommer.  

 
Nedtapping og minimumsvannstand  

Vannstandsdata for de siste ti årene viser at det er lite samsvar mellom minimumsvannstanden 
senvinters og vannstanden 1. juli. Hovedinntrykket er at det er oppfyllingen i smeltesesongen som 
har størst påvirkning på vannstanden 1. juli i Samsjøen, ikke nivået på minimumsvannstanden i 
forkant.  

Det er et visst samsvar mellom at minimumsvannstanden inntreffer sent i sesongen, og lav 
vannstand 1. juli. Samtidig er det slik at for 3 av de 4 årene der ønsket sommernivå ikke ble nådd 
1. juli, ble ikke nivået nådd før lenge etterpå (fra slutten av august og langt ute i oktober). Dette 
tyder også på at å avslutte nedtappingen tidligere ikke nødvendigvis ville gitt ønsket sommernivå 
per 1. juli.  

Etter NVEs mening viser dette at faktoren som regulanten har mest kontroll på, tidspunkt og 
nivå for maks nedtapping senvinters, er en dårlig indikator for sommervannstand. Om regulanten 
skal kunne innfri kravet 1. juli må regulanten ta høyde for en variabel oppfyllingssesong, og ha god 
margin.   

 
Oppfylling  

Det er begrenset hvor godt oppfyllingen kan beregnes i forkant av smeltesesongen. Nedbørs-
prognoser gjelder kun for et kort tidsrom. Med klimaendringer øker også sannsynligheten for et 
mer skiftende og uforutsigbart vær.   

NVE har vurdert effekten av en «myk» restriksjon; å fastsette en dato på våren for tappestans, 
hvor tilsig deretter utelukkende skal brukes til oppfylling av magasinet. Det er flere ulemper med 
en slik restriksjon. Ett av dem er at det gir et insentiv til å tappe ned magasinet hardere i forkant 
av denne datoen, siden vann som ligger igjen etter denne datoen ikke vil kunne brukes til 
kraftproduksjon denne vinteren. Samsjøen tappes per idag ikke helt ned til LRV på senvinteren, og 
det er derfor rom for at en kraftigere nedtapping kan gjøres.   

En annen ulempe er at ved sen snøsmelting, som inntreffer senere enn den fastsatte 
«tappestansdatoen», vil det være spesielt ugunstig for regulant å ikke kunne bruke gjenværende 
vann i magasinet fram til snøsmeltingen begynner, i en situasjon da det generelt er lite vann i 
magasinene og lagret vann har spesielt høy verdi. Et tredje moment er klimaendringer, som 
forventes å gi mer ustabilt og mindre forutsigbart vær. Veksling mellom tørre og våte vintre, og 
spesielt forskyvning av typiske tørre sesonger, flomperioder og smeltesesonger gjør det 
vanskeligere å fastslå en konkret dato som egner seg som en «tappestansdato». Samlet sett 
vurderer vi det dit hen at å fastsette en konkret dato for tappestans ikke vil være hensiktsmessig i 
denne konkrete saken.  

I sin uttale skriver Langtangen Vel og Søndre Samsjøen hytteforening at det bør settes krav om 
snødybdemålinger og modellering av tilsig i de nye konsesjonsvilkårene. Snømålinger kan gi en 
indikasjon på tilgjengelig snømagasin, og FBR gjør per i dag manuelle snømålinger i området noen 
ganger i løpet av vinteren. For å kunne beregne snømagasinet med noe særlig grad av sikkerhet 
kreves derimot et godt måleprogram over tid. Målepunktene må velges representative steder, og 
resultatene må kalibreres opp mot modellene som brukes i det aktuelle vassdraget. Et godt 
snømåleprogram er både tidkrevende og kostbart, og pålegges normalt kun der det er spesielt 
stort behov.  
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Konklusjon  

Slik NVE ser det er regulantens vurdering av kravet riktig. Innføring av et vannstandskrav som et 
vilkår i konsesjonen ville utløse et behov for å ha god margin, og medføre at regulanten ikke ville 
kunne utnytte magasinet og konsesjonen fullt ut. NVE har også vurdert å fastsette en konkret 
«tappestansdato» på våren, og prioritere oppfylling av magasinet etter denne datoen, men har 
kommet til at det ikke vil være hensiktsmessig. Det å pålegge et snømåleprogram som er detaljert 
nok til å kunne gi et troverdig anslag er etter NVEs mening for tid- og kostnadskrevende til å kunne 
forsvares for en såpass liten del av reguleringssystemet.  

Ønsket om en sommervannstand på HRV -1 m per 1. juli er et rimelig ønske, for at Samsjøen 
skal være et attraktivt område for rekreasjon, friluftsliv og fiske. Imidlertid var Samsjøen kjent for 
«vakker beliggenhet» også da konsesjonen ble gitt, og potensialet for nakne strender var godt 
kjent.  

Vannstandsdata fra regulanten viser at antall somre med lav vannstand ikke har økt 
nevneverdig på mange år, selv om det har økt noe siden konsesjonen ble gitt.  

Selv om NVE ikke går inn for å sette sommervannstand som et absolutt krav, oppfordrer vi 
regulanten til å være oppmerksom på problemstillingen, og hvis mulig, manøvrere slik at den 
ønskede vannstanden nås oftere enn 50 % av tiden til 1. juli. De årene der dette ser ut til å ikke være 
mulig, anbefaler vi at regulanten tar kontakt med hytteeierforeningene tidlig, og varsler om at lav 
vannstand kan forventes.  

 
Vannstandsvariasjoner i Samsjøen  

Et av de opprinnelige kravene fra Ringerike kommune i saken var innføring av rutiner for varsling 
ved ekstraordinær eller hard nedtapping av Samsjøen. I høringsrunden spesifiserte kommunen at 
de ønsket en mest mulig skånsom tapping, med en fastsatt grense for maks nedtapping i løpet av 
et døgn. Flere av de andre partene har støttet dette kravet.  

Regulanten mener at kravet bunner i en enkelthendelse fra 2007, da noen båter ble skadet 
under en nedtapping i løpet av september måned. FBR skriver at nedtappingen tilsvarte ca. 3 m i 
september eller 10 cm per døgn, som de mener er innenfor påregnelig tappehastighet. FBR mener 
for øvrig at kravet er privatrettslig, og at det er anledning til å holde seg orientert om tapping via 
en sms-tjeneste.  

NVE forholder seg til at kravet er fremmet av kommunen på vegne av sine innbyggere, som en 
allmenn interesse. Brå nedtapping kan være en stor ulempe spesielt for båteiere, særlig om det 
skjer i en tid på året da de ikke er til stede. Dersom nedtappingen på 3 m i løpet av september 2007 
var ujevn i løpet av måneden den varte, kan tappehastigheten til tider ha vært betydelig mer enn 
gjennomsnittet på 10 cm i døgnet.  

På den annen side er konsesjonsvilkår å regne som strenge føringer, og brudd på vilkårene kan 
medføre straffesanksjoner. For at varsling om tapping skal nedfelles som et vilkår i konsesjonen, 
mener NVE at brå og ekstraordinær tapping må være et vesentlig problem, som er gjentagende 
og som vanskelig lar seg løse på annet vis. Vannstandskurvene for de siste 20 årene fra Samsjøen 
viser at 2007 skilte seg markant ut når det gjelder nedtapping om høsten. De fleste årene tappes 
det ikke ned før desember, eller tidligst midten av november. Enkelte år har det vært tappet ned 
tidligere, men da enten mindre nedtapping totalt (ca. 1,20 i okt./nov. 2008) eller gradvis, fordelt 
over flere måneder. Dette er i tråd med regulantens påstand om at kravet skyldes en enkelt-
hendelse.  

Normalsituasjonen i Samsjøen er at vannet vil tappes ned tidlig på vinteren. Slik NVE ser det 
må båteiere være forberedt på at denne nedtappingen kan begynne i november, og en sjelden gang 
tidligere. NVE mener at det mest hensiktsmessig er om FBR går i dialog med hytteforeningene, 
både for å informere om hva som er normal og forventet tappepraksis og hva som eventuelt er 
uvanlig, og for å få en forståelse av hvilken tappehastighet på hvilken tid på året som kan skape 
problemer. NVE oppfordrer partene til å komme til en frivillig avtale om enkel varsling til et par 
kontaktpersoner i hytteforeningene ved tapping som skiller seg vesentlig fra normal praksis og 
som forventes å skape problemer.  
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Nedtapping i Vestre Bjonevann   

Flere av høringspartene har påpekt at røye- og krepsebestandene i Vestre Bjonevann har gått 
kraftig ned etter regulering. Røyerogna er utsatt dersom den legges i reguleringssonen, og partene 
har foreslått at nedtappingen på senvinteren begrenses eller utsettes til etter at rogna har klekket.   

Regulanten skriver at de er klar over problemet, men at det er nødvendig å kunne tappe ned 
magasinene på senvinteren for å kunne utnytte reguleringen. De viser til at en grense på 
nedtappingen vil i praksis utgjøre en ny LRV, som det ikke er anledningen til å innføre i en 
revisjonssak.  

NVE er enig i at å sette en grense på nedtappingen på senvinteren vil være i strid med de 
konsesjonsgitte reguleringsgrensene, og ligger derfor utenfor de endringene som kan gjøres i en 
vilkårsrevisjon.   

Arter som legger rogn i reguleringssonen om høsten og klekker på senvinteren vil være svært 
utsatt i nedtappingsfasen. Men å utsette nedtappingen til etter klekkingen vil med stor 
sannsynlighet være i direkte konflikt med hensikten med reguleringen. Konsesjonærens behov 
for magasinert vann er klart størst på senvinteren, og det er dette behovet som lå til grunn da 
konsesjon for regulering ble gitt. Som nevnt tidligere kan det ikke gjøres innstramminger ved en 
revisjon som i særlig grad begrenser konsesjonærens rett til å utnytte selv konsesjonen.   

Imidlertid vil det ved en revisjon bli innført moderne standardvilkår, som gir hjemmel til 
Miljødirektoratet og Fylkesmann til å vurdere og innføre ulike tiltak til opphjelp av fisk. Disse 
vilkårene vil gi hjemmel dersom det viser seg at det er andre tiltak som kan bedre situasjonen for 
røye og kreps.  

 
Vilkår for fisk og naturforvaltning  

Dagens konsesjonsvilkår som omhandler natur, planter, dyr og fisk lyder:  
 

«15. Til fremme av fisket i Samsjøen, Bjonevatn og elvene fra disse plikter konsesjonæren årlig å 
sette ut settefisk og/eller yngel etter nærmere bestemmelse av vedkommende departement.  

For å hindre utvandring av fisk under tappeperioden plikter konsesjonæren, dersom 
vedkommende departement finner det nødvendig og etter departementets nærmere bestemmelse å 
bekoste oppsetting og å vedlikeholde fiskesperring foran tappelukene.» 

 
og  
 
«26. Det påhviler konsesjonshaveren i den utstrekning hvori dette kan skje uten urimelige ulemper 
og utgifter å unngå ødeleggelser av plante- og dyrearter, geologiske og mineralogiske dannelser 
samt i det hele naturforekomster og områder, når dette anses ønskelig av vitenskapelige eller 
historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart.  

Såfremt sådan ødeleggelse som følge av arbeidenes fremme i henhold til foranstående ikke kan 
unngås, skal Naturvernrådet i betimelig tid på forhånd underrettes om saken. (…)»  

 
Et av de opprinnelige kravene fra Ringerike kommune gjaldt innføring av moderne 

standardvilkår, som bl.a. omfatter mer detaljerte naturforvaltningsvilkår. I høringsrunden ba både 
kommunen og FNF mer spesifikt om tiltak rettet mot fisk, bl.a. jevnlige undersøkelser av 
gytebekker og fiskebestander, tilførsel av gytegrus, utlegging av skjul osv.  

I sine kommentarer legger FBR til grunn at standardvilkår for naturforvaltning vil bli innført. 
Når det gjelder tiltak for fisk skriver FBR at det må bygge på fortsatte undersøkelser. FBR mener 
at fiskeundersøkelser allerede er ivaretatt ved prosjektet «Bedre bruk av fiskeressursene i 
regulerte vassdrag i Oppland».  

NVE vil foreslå at det innføres moderne standardvilkår for denne konsesjonen. Disse vilkårene 
gir bred hjemmel til Miljødirektoratet og Fylkesmannen til å bl.a. pålegge naturvitenskapelige 
undersøkelser og å gjennomføre tiltak for å ivareta friluftsliv, fisk, plante- og dyreliv. NVE mener 
at det ikke er behov for å pålegge konkrete undersøkelser eller tiltak utover dette.   
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NVEs konklusjon  
NVE anbefaler ikke at det innføres begrensninger på vannstand eller tapping i Samsjøen eller 
Bjonevatn, da dette vil med stor sannsynlighet begrense konsesjonærens mulighet til å bruke 
reguleringen slik tillatelsen forutsetter. NVE anbefaler ikke at varsling ved hard nedtapping settes som 
et vilkår for konsesjonen, men anbefaler at regulant går i dialog med hytteforeninger og vel for å 
komme fram til en frivillig, praktisk løsning.   

NVE anbefaler at det gis reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Samsjøen og Vestre 
Bjonevatn basert på moderne standardvilkår. NVE mener at eventuelle fiskebiologiske undersøkelser 
og habitatforbedrende tiltak kan pålegges i medhold av naturforvaltningsvilkåret i de nye konsesjons-
vilkårene.  

 
Merknader til nye konsesjonsvilkår  
Gjeldende konsesjonsvilkår ble gitt ved kgl.res. av 04.07.1958, med justerte høydeangivelser 
29.5.1977.  

NVE foreslår at gjeldende konsesjonsvilkår generelt sett oppdateres i tråd med dagens 
standardvilkår. Dette betyr at ordlyden i mange av vilkårene endres og suppleres, men også at 
enkelte nye vilkår innføres, og at vilkår som ikke lenger anses som aktuelle blir fjernet.  

 
Navngiving  

Den opprinnelige konsesjonen, med vilkår og manøvreringsreglement, gjaldt tillatelse til å 
regulere «Bjonevatn og Samsjøen». I dag omtales de regulerte vannene som Vestre Bjonevatn/ 
Bjonevann og Samsjøen. Det finnes også et Østre Bjonevatn som ikke er forbundet med Vestre, 
og som drenerer i motsatt retning. NVE har derfor gjennomgående omtalt de regulerte vannene 
som Vestre Bjonevatn og Samsjøen i forslaget til nye vilkår og nytt manøvreringsreglement.  

 
Poster som fjernes  

Vilkårsposter fra de gamle vilkårene som er fjernet i sin helhet er bl.a. postene 2 og 28 om hjemfall, 
da konsesjonen er gitt på ubegrenset tid. Videre er postene 6–11 og 14 om norske arbeidere, 
lønnsytelser, bruk av norske varer osv. fjernet. Postene anses uaktuelle og er ikke del av moderne 
standardvilkår. I tillegg foreslår vi å fjerne post 23 om fløtningsbestemmelser, da dette ikke anses 
som aktuelt.  

Opprinnelig post 13 angår plikt til tiltak for å avhjelpe skader og ulemper som reguleringen har 
medført for bygdefolkets interesser. I bestemmelsen henvises det til vassdragsskjønn. NVE mener 
bestemmelsen er unødvendig, og det vises til vregl. § 30 om ekspropriasjon som omfatter regler 
om skjønn.  

I tillegg foreslår NVE å fjerne post 22 om andre fall- og brukseieres rett til å anvende det 
regulerte driftsvannet. Tilsvarende bestemmelse følger av vassdragsreguleringsloven § 9 nr. 7, og 
det anses unødvendig å ta med posten i moderne standardvilkår.  

Videre har NVE fjernet post 20 og post 29, som antas å ikke være relevante lenger:   
 

Post 20:  "Eieren skal uten vederlag for de utførte anlegg finne seg i enhver ytterligere regulering i  
vedkommende vassdrag som ikke forringer den tillatte reguleringseffekt"  

 
Post 29:   «For så vidt det måtte påhvile de eldre reguleringsanlegg, eldre panteheftelser, servitutter 

av vesentlig betydning, leierettigheter og lignende heftelser, plikter konsesjonæren innen 
to år å fjerne disse eller sørge for at de viker prioritet for de i konsesjonen pålagte 
forpliktelser, derunder mulkter, som måtte pålegges i henhold til denne.  
Heftelser av mindre betydning kan av vedkommende departement tillates å forbli 

stående.  
Hvis forholdet ikke er brakt i orden innen den fastsatte frist, kan departementet pålegge 

konsesjonæren en mulkt stor inntil kr 100 pr. dag som løper inntil saken er ordnet.»  
 

For de øvrige postene er innholdet videreført i de nye konsesjonsvilkårene.  
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Post 1 Konsesjonstid og revisjon (tidligere post 1)  

Bestemmelse om vilkårsrevisjon står ikke i någjeldende vilkår. NVE foreslår at dette settes inn, 
med revisjonsperiode på 30 år i tråd med vassdragsreguleringsloven § 8. Vi foreslår å fjerne 
bestemmelsen om begrenset konsesjonstid angående eierskap til de utbygde fallene for andre enn 
staten eller norske kommuner, da det per i dag ikke er noen slike eiere. Videre vil dette reguleres 
i ervervskonsesjonen som slike eventuelle eiere må søke om. Bestemmelsen anses dermed å være 
overflødig.  

 
Post 2 Konsesjonsavgifter (tidligere post 3)  

Økonomiske vilkår omfattes normalt ikke av en vilkårsrevisjon, og konsesjonsavgiftene videre-
føres derfor uendret. Konsesjonsavgiftene vedtatt ved kgl.res. av 04.07.1958 er kr 0,50 pr. nat.hk. 
til staten og kr 3,00 pr. nat.hk. til kommunen. Satsene er for tiden henholdsvis kr 6,55 til stat (sist 
justert 01.01.2018) og kr 35,76 til kommunen (sist justert 01.01.2014). Oppjustering av årlige 
konsesjonsavgifter skjer etter gjeldende regler til enhver tid.  

Vi foreslår å endre bestemmelsene om tvangsinndrivelse og forsinkelsesrente i tråd med 
moderne standardvilkår. Videre foreslår vi å ta med en bestemmelse om at avgiftene avsettes til et 
kommunalt fond, også i tråd med moderne vilkår.  

 
Post 3 Konsesjonskraft (tidligere post 21)  

NVE foreslår å oppdatere teksten i tidligere post 21 i tråd med moderne standardvilkår, med 
unntak av omtalen av konsesjonskraftpris. Vi foreslår å beholde eksisterende bestemmelse om at 
kraften leveres etter en maksimalpris beregnet til å dekke produksjonsomkostningene, dvs. ikke 
«OED-pris».   

Ifølge de gjeldende vilkårene kan pålegget om konsesjonskraft tas opp til ny vurdering etter 
30 år. NVE anbefaler at dette erstattes med bestemmelse om 20 år, i tråd med moderne 
standardvilkår. Det samme følger av vregl. § 22 og vannfallrettighetsloven § 19.   

NVE vil i tillegg foreslå å beholde bestemmelsen om at oppsagt kraft ikke senere kan forlanges 
avgitt.  

Endelig foreslår vi å beholde bestemmelsen om at staten kan kreve tildelt inntil 5 % av kraften, 
som er i tråd med moderne standardvilkår.  

 
Post 4 Kontroll med betaling av avgift mv. (tidligere post 4)  

Hovedinnholdet i posten er beholdt, men språket er modernisert.   
  

Post 5 Byggefrister mv. (tidligere post 5)  

NVE foreslår at fristen for oppstart av byggearbeid utvides fra 2 til 5 år, og at fristen for fullføring 
etter søknad kan utvides med ytterligere 5 år, jf. vassdragsreguleringsloven § 15.  

 
Post 6 Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift mv. (tidligere post 26 første og andre ledd)  

Postens hovedinnhold er beholdt, men har fått mer moderne språk. Begrensningen i 
konsesjonærens plikt knyttet til ulemper og utgifter foreslås fjernet fra bestemmelsen. 
Bestemmelsen om varsling av Naturvernrådet foreslås fjernet da bestemmelsen ikke lenger er 
aktuell.  

 
Post 7 Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv. (tidligere post 17 og post 26 femte 
og sjette ledd)  

Myndighet for godkjennelse av planer og tilsyn foreslås lagt til NVE, istedenfor til «vedkommende 
departement», i tråd med moderne standardvilkår. Vi foreslår videre å ta inn bestemmelser om 
kommunens uttalerett angående anleggsveier, massetak og overskuddsmasser, om plikt for 
konsesjonær til å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder, om konsesjonærens plikt 
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til opprydding, om at hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til nytte for 
allmennheten, og om at NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring etter denne posten.   

 
Post 8 Naturforvaltning (tidligere post 15 og 26 første og annet ledd)  

NVE foreslår å innføre moderne standardvilkår om naturforvaltning, med bestemmelser om at 
Miljødirektoratet kan pålegge konsesjonæren å gjennomføre tiltak av hensyn til fisk, plante- og 
dyreliv, eller friluftsliv, til å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser, til å dekke utgifter til 
ekstra oppsyn i anleggstiden, og til å dekke utgifter til kontroll og tilsyn etter denne posten.  

Bestemmelsen om varsling av Naturvernrådet foreslås fjernet da den ikke lenger er aktuell.  
 
Post 9 Automatisk fredete kulturminner (tidligere post 26 tredje og fjerde ledd)  

NVE anbefaler å oppdatere bestemmelsene om undersøkelse av «fortidsminner» til moderne vilkår 
om automatisk fredete kulturminner. NVE vil ikke anbefale at det pålegges betaling av sektoravgift 
til kulturminner. Vi viser til «Retningslinjer for bruk av sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag» 
fastsatt av Miljøverndepartementet 08.06.2010. Konsesjonen er gitt før 1960, men har vilkår om 
undersøkelse av kulturminner («fortidsminner»).   

 
Post 10 Forurensning mv., post 12 Terskler mv., post 16 Krav om skilting og merking, 
post	17	Etterundersøkelser  

I tråd med moderne standardvilkår foreslår vi å ta inn nye bestemmelser om forurensning mv. 
(post 10), om terskler mv. (post 12), om krav om skilting og merking (post 16), om etterunder-
søkelser (post 17). Vi foreslår å ikke ta med post om luftovermetning, da konsesjonen kun omfatter 
regulering av vann, ikke tunneller, overføringer eller  inntak til et kraftverk.   

 
Post 11 Veier, ferdsel mv. (tidligere post 12)  

Posten videreføres i hovedtrekk men med et mer moderne språk. Vedtaksmyndighet er lagt til 
NVE, i stedet for «departementet».   

 
Post 13 Rydding av reguleringssonen (tidligere post 16)  

Vi foreslår at bestemmelsen blir supplert og konkretisert, og at NVE gis myndighet til å gi pålegg 
etter bestemmelsen.  

 
Post 14 Manøvreringsreglement mv. (tidligere post 18)  

Posten er oppdatert til moderne standardvilkår. Tidligere bestemmelse om at manøvreringen skal 
forestås av en norsk statsborger foreslås fjernet da den ikke lenger anses aktuell. Bestemmelsen 
om tvangsmulkt ved brudd på reglementet, foreslås også fjernet, da slike reaksjonsbestemmelser 
samles i de nye vilkårenes post 20.   

 
Post 15 Hydrologiske observasjoner (tidligere post 19)  

Post 15 samsvarer i hovedsak med tidligere post 19. Det foreslås at «reguleringsanleggenes eier» 
erstattes med «konsesjonæren», og at «NVE» erstatter «departementet», i tråd med moderne 
standardvilkår. Videre foreslår vi at bestemmelser om merking av reguleringshøyder tas ut av 
vilkårene og beholdes i manøvreringsreglementet og i post 16.  

Bestemmelsene om at kopier av kart skal tilstilles Norges Geografiske Oppmåling foreslås 
fjernet som overflødig. Vi viser til post 7 om godkjenning av planer, post 8 om naturforvaltning, 
herunder undersøkelser som kan pålegges, post 17 om etterundersøkelser og post 19 om kontroll.  

 
Post 18 Militære foranstaltninger (tidligere post 24)  

Posten samsvarer i hovedsak med tidligere post 15. Det foreslås at «konsesjonæren» settes inn 
istedenfor «anleggenes eier».  
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Post 19 Kontroll med overholdelsen av vilkårene (tidligere post 25 og 27)  

Kravet om å stille sikkerhet for et visst beløp til dekning av eventuelt ikke oppfylte forpliktelser 
ved anleggets drift foreslås bortfalt. Dette er ikke del av moderne standardvilkår.  

NVE foreslår å ta inn bestemmelser om mulighet for å trekke tilbake konsesjonen i tilfelle 
gjentatte eller fortsatte overtredelser av enkelte vilkårsposter, at NVE kan pålegge tvangsmulkt i 
tilfelle overtredelse av bestemmelser fastsatt i eller i medhold av lov eller i konsesjonsvilkår, eller 
at det kan ilegges overtredelsesgebyr, bøter eller fengselsstraff etter vassdragsreguleringsloven 
§§ 24 og 25. Dette er i tråd med moderne standardvilkår.  

 
Post 20 Tinglysing (tidligere post 30)  

Posten foreslås i hovedsak videreført, med modernisert språk.  
 

Merknader til nytt manøvreringsreglement  
NVE anser postene 2 og 5, om fløtning og om at manøvreringen skal foretas av en norsk 
statsborger, som uaktuelle, og foreslår at disse tas ut av reglementet.  

 
Post 1  

Innholdet i posten videreføres i hovedsak som tidligere, med tillegg av en tallfestet minstevann-
føring.  

Det er ikke krav om en tallfestet minstevannføring i konsesjonsvilkårene for Somma eller 
Bjonelva i dag, men konsesjonen har en generell bestemmelse om å ikke minske lavvannføringen. 
Regulanten har praktisert å slippe minst 200 l/s i Somma, og 100 l/s i Bjonelva. Det har ikke 
kommet krav om minstevannføring i revisjonssaken. NVE anbefaler at vannføringen som slippes 
per i dag innføres som minstevannføring i vilkårssettet.  

NVE anbefaler at høydegrunnlaget blir konvertert til NN2000. NVE har vært i kontakt med 
regulant med tanke på dette temaet og har bedt om at høydegrunnlaget oppdateres.  

  
Post 2 (tidligere post 3)  

Posten videreføres med modernisert språk. I tråd med moderne standardvilkår føyes det til 
bestemmelser om gradvise vannføringsendringer, og at tapping for øvrig skjer etter kraftverks-
eiers behov.  

 
Post 3 (tidligere post 4)  

Posten videreføres i hovedtrekk som tidligere. «Hovedstyret for Vassdrags- og elektrisitetsvesenet» 
er erstattet med «NVE».  

 
Post 4   

Posten er ny, og inneholder bestemmelse om at det kan fastsettes endringer i reglementet i tilfelle 
manøvreringen medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser. Dette er i tråd 
med moderne standardvilkår.  

 
 
III. Høring av NVEs innstilling 

Innstillingen har vært oversendt Ringerike kommune og Viken fylkeskommune til eventuell uttalelse. 
Ingen av disse høringsinstansene har uttalt seg innen svarfristen 21. september 2020.  
 
Advokat Jan Benj. Rødner uttaler følgende på vegne av Vestre Bjonevatn Hytteeierforening ved brev 
av 3. november 2020: 
 

"Jeg representerer Vestre Bjonevatn Hytteeierforening v/Knut Pedersen. 
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Jeg viser til materiale jeg har hatt for hånden, herunder skjønn og overskjønn fra 1959, 
skjønnsforutsetningene, Kgl.res. av 04.07.58 m/manøvreringsreglement, Marit Bakkes brev til 
Foreningen til Bægnavassdragets regulering (FBR) av 04.05.00, FBRs svarbrev av 16.05.00 og 
Norges vassdrags- og energidirektorats innstilling av 26.06.20 til Olje- og energidepartementet. 

Jeg finner det nødvendig først å drøfte hva som er gjeldende rettstilstand. 
 

1. Manøvreringsreglementet fastsetter en nedre kote på 96,50 som reguleringsgrense nedad og 
en øvre kote på 99,00 som reguleringsgrense oppad. FBR fremholder innledningsvis at 
skjønnet i 1958 ikke fant at eiendommene hadde krav på erstatning for ulempe ved lav 
vannstand. Dette er i og for seg korrekt. 

Det synes imidlertid som om FBR, på basis av dette, er av den oppfatning at så lenge 
reguleringen holder seg innenfor nevnte koter, er konsesjonsbetingelsene for så vidt gjelder 
vannstanden ved Vestre Bjonevatn samt forholdet til hytteeierne overholdt på lovlig vis. Et slikt 
synspunkt er ikke riktig. 

2. Under skjønnet ble det lagt til grunn at en rekke takstnumre, som hadde krevet erstatning for 
vanskeliggjort båtdrag, ikke ville få dette vanskeliggjort eller bli påført ulempe som følge av 
reguleringen, cfr. skjønnet s. 15. 

Videre ble det under skjønnet lagt til grunn at naturlig sommervannstand tilsvarer kote 
ca. 98.686 og at det var intet som tydet på at det ville bli noen endring i dette. Partene var under 
skjønnet enige om å anse vannstanden den 17.06.59 (kote 98.686) som naturlig eller normal 
sommervannstand, cfr. skjønnet s. 5 og 16. Skjønnsretten uttaler derefter på s. 16: «Retten finner 
derfor at man må legge denne vannstand til grunn ved vurderingen av den skade som blir påført 
ved reguleringen, idet det gjelder en langvarig utøvelse av festnede forhold som må ha 
beskyttelse overfor ekspropriasjon.» 

Nevnte forutsetninger ble lagt til grunn også ved overskjønnet. 
3. På ovennevnte bakgrunn er det klart at grunnen til at hytteeierne ikke ble tilkjent erstatning 

for vanskeliggjort båtdrag eller for skade pga. lav sommervannstand var at det ble lagt til grunn 
at sommervannstanden normalt skulle være på kote 98.686. Et slikt synspunkt har støtte i 
manøvreringsreglementets punkt 3 hvor det er pålegg om at vassdragets naturlige 
flomvassføring så vidt mulig ikke skal forøkes og at heller ikke lågvassføringen skal forminskes 
til skade for andres rettigheter. 

Konklusjon: Det er ikke nok å konstatere reguleringsgrensene for Bjonevatn. Man må også 
iaktta forpliktelsen til å sørge for at vannføringen ved lavvann ikke blir forminsket til skade for 
hytteeierne. Det er da sentralt at skjønnsretten la til grunn at det normalt skulle være en 
sommervannstand på kote 98.686 og at dette var forutsetningen for at hytteeierne ikke fikk 
noen erstatning på punkter som nevnt ovenfor. 

4. Hva er da sammenhengen mellom reguleringsgrensen og normal sommervannstand? 
Tilsynelatende er disse to størrelser i konflikt idet FBR har rett til å regulere vannstanden ned 
til kote 96,50 mens normal sommervannstand er på kote 98.686. 

Det er imidlertid ingen nødvendig motstrid mellom disse to størrelsene. På den ene side 
skal sommervannstanden normalt holdes på kote 98.686, slik at hytteeierne ikke lider skade. 
På den annen side kan BFR, i andre deler av året enn sommeren, gå ned til kote 96,50. 

Det kan tenkes at BFR kan gå ned til kote 96,50 også om sommeren, men da må de ha svært 
gode grunner for å gjøre det. Dette vil kunne være aktuelt i år med ekstremt lave vannmengder. 
Imidlertid har det i praksis over 40 år vist seg at det ikke er nødvendig å gå ned under normal 
sommervannstand på sommeren. Så var bl.a. tilfellet i 1995/96 på tross av spesielt lav 
grunnvannstand og ekstremt lite sne, cfr. FBRs brosjyre Flom Frost Tørke 1995 1996, s. 2. 

5. Når det gjelder årsaken til at vannstanden ble så lav sommeren 1999, gir ikke FBR noen direkte 
forklaring på dette. Konkret blir det opplyst at inntil 1999 bodde damvokteren ved Vassenden. 
Han er imidlertid gått av og damvoktertjenesten er nu lagt til damvokteren ved Sperillen. 
Grunnen til dette er åpenbart å spare penger. 

Grunnen til at vannstanden ble så lav sommeren 1999 var ikke naturlige fysiske forhold, 
men skifte av damvokter. Det synes som om den nye damvokteren ikke tok seg tid til å følge 
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opp jobben ved Bjonevatn, – muligvis fordi han ikke var klar over forutsetningene i det avholdte 
skjønnet. 

6. Det er intet i skjønnsforutsetningene, reguleringstillatelsen eller skjønnet som gir FBR rett til 
å ignorere vesentlige forutsetninger ved skjønnet. 

Det er feil når FBR skriver: «Det gjør at oppfølgingen av vannstanden ikke blir så omfattende 
som før, men den har hele tiden holdt seg innenfor det lovlige.» Når den dårligere oppfølging 
fører til at vannstanden blir for lav, har ikke vannstanden holdt seg innenfor det lovlige. Måten 
man nu organiserer damvoktertjenesten på må ikke være slik at det blir umulig å overholde 
vilkårene. 

7. Når det gjelder fremtiden må man regne med at damvoktertjenesten blir endret. Ved slike 
endringer må det organiseres slik at forholdene ikke blir dårligere for hytteeierne enn de var 
mens damvokteren bodde på Vassenden. 

FBR må gjerne automatisere. Det er ikke det saken dreier seg om. Men dersom FBR 
automatiserer, må det gjøres på en slik måte at hytteeierne ikke blir skadelidende for at FBR 
skal spare penger. 

 
Jeg går så over til å behandle innstillingen til revisjon. 
 
8. Generelt så har utredningen en veldig slagside ved den store konsentrasjonen om fiske og 

tilnærmet intet om hvilken betydning vannstanden har for adkomsten pr. båt i Vestre 
Bjonevatn. 

9. Det utredes en god del om Samsjøen, men omtrent intet om Vestre Bjonevatn. Det virker som 
om Vestre Bjonevatn ikke blir viet noen oppmerksomhet. 

10. Kravet om revisjon var i hovedsak for å sikre en minimumsvannstand i sommersesongen. Men 
dette blir utredet kun for Samsjøen og Vestre Bjonevatn blir ignorert på dette vesentlige 
punktet. 

11. Under punkt 8.5 siste avsnitt blir det påstått at de negative virkningene for landskapet i 
Bjonevatn ikke er så store. Dette bidrar til å skjule at det ikke sies noe om adkomsten til 
hyttene. 

12. På s. 9 blir det konstatert at privatrettslige forhold ble erstattet i overenskomst og skjønn. Men 
det sies intet om at dette var basert på en sentral forutsetning om normal sommervannstand. 
Slik det er formulert ser det ut som man mener at man bare kan se bort ifra disse ulempene. 
Men det er en uriktig fremstilling av skjønnet slik jeg har vist i min drøftelse under punktene 
1–7. 

13. I neste avsnitt påstås det at datofestet oppfyllingskrav bare har en estetisk begrunnelse. Det er 
ikke riktig for spørsmålet om sommervannstand i Bjonevatn, dreier det seg også om adkomst 
med båt til hyttene. Det sies heller intet om hvilke tappe- og fyllingsrestriksjoner som faktisk 
gjelder pr. i dag og i hvilken grad revisjonen fører til endringer av disse. Likesom det ikke kan 
innføres nye, kan det heller ikke uten videre fjernes gamle restriksjoner, men dette sies det 
intet om. 

14. I neste avsnitt hevdes det at «Et vilkår om oppfylling eller minimumsvannstand pr. 1. juli vil i 
praksis i betydelig grad begrense konsesjonærens utnyttelsesmuligheter». Her ser man helt 
bort i fra de restriksjoner som faktisk gjelder. Dermed ser det ut til at det forsøkes å frigjøre 
konsesjonæren fra gjeldende forpliktelser. Hva som er optimalt for formålet dreier seg ikke 
bare om økonomiske tap som er det det konsentreres om her, men også hytteeiernes adkomst 
til hyttene mv. og det kan ikke fjernes uten videre og uten en grundig drøftelse. 

15. På s. 13 anføres det at «magasinet utgjør et forholdsvis beskjedent bidrag til den totale 
kraftproduksjonen i vassdraget, og ikke bør få strenge vilkår.» Dette er å sette saken på hodet. 
Det forhold at bidraget er beskjedent begrunner strenge vilkår, for da blir ikke konsekvensene 
så store. Å dele opp kraftproduksjonen i småbiter for så å peke på at en av bitene er veldig liten, 
kan ikke begrunne at konsesjonæren skal få frie tøyler. 

16. I neste avsnitt hevdes det at «varsling ved brå og ekstraordinær tapping er privatrettslig og at 
det ikke er anledning til å pålegge regulanter å offentliggjøre tapperutiner.» Dette ser ut som 
en merkelig begrepsforvirring. Hva mener man egentlig med privatrettslig? Dersom det blir 
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tatt inn i konsesjonsvilkårene blir det offentligrettslig. Her foreligger det allerede en rekke 
bestemmelser som har betydning for hvordan og når det kan/skal tappes, så som regulerings-
bestemmelsene og manøvreringsreglementet. Det er da ingenting i veien for at det tas inn i de 
reviderte konsesjonsvilkårene at det skal varsles ved brå og ekstraordinær tapping. Den siterte 
påstanden ytres uten henvisning til hjemmel. Jeg fremholder i denne forbindelse at det med 
moderne teknologi er lett å etablere en varsling og at varsling også har et sikkerhetsmessig 
aspekt. 

17. På ovenstående bakgrunn ber jeg om at det i konsesjonsvilkårene kommer inn et krav om at 
det normalt skal være en sommervannstand på kote 98.686. Videre at det skal varsles ved brå 
og ekstraordinær tapping." 

 
FBR uttaler følgende ved brev av 19. november 2020, som svar på brevet fra Vestre Bjonevatn 
Hytteforening v/advokat Rødner: 
 

"Vi viser til departementets oversendelse den 10. november 2020, der det var vedlagt til uttalelse 
brev av 3. november 2020 fra advokat Jan Benj. Rødner på vegne av Vestre Bjonevatn Hytteeier-
forening v/Knut Pedersen. 

Foreningen til Bægnavassdragets Regulering (FBR) har fått frist til uttalelse innen 
27. november 2020. Nedenfor følger vår uttalelse til ovennevnte brev fra advokat Rødner. 
Uttalelsen er gitt innen svarfristens utløp. 

Etter det vi forstår, anmoder Vestre Bjonevatn Hytteeierforening om at det stilles krav i 
konsesjonsvilkårene at det «normalt skal være en sommervannstand på kote 98.686. Videre at det 
skal varsles ved brå og ekstraordinær tapping». 

 
Behandlingsprosess 

Innledningsvis er det grunn til å påpeke at revisjon av konsesjonsvilkårene behandles etter 
bestemmelsene i vassdragsreguleringsloven. 

Gjeldende konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement er fastsatt ved kongelig resolusjon av 
4. juli 1958. 

Revisjon av vilkårene har vært gjenstand for et grundig arbeid og den har pågått i lang tid. 
Vedtak om å åpne revisjonssak ble fattet av Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) den 
3. juni 2014, etter krav fra Ringerike kommune. Revisjonsdokument ble sendt på høring 8. februar 
2016. Revisjonsprosessen ble kunngjort i Ringerikes Blad den 12. februar 2016. 

NVE har sendt revisjonsdokumentet på høring til Ringerike kommune, Fylkesmannen i 
Buskerud, Buskerud fylkeskommune, andre berørte statlige forvaltningsorganer og natur- og 
friluftslivsorganisasjoner. Alle som ønsket papirversjon, fikk det fra FBR. 

Det er innkommet flere kommentarer og merknader i forbindelse med høringen. En opp-
summering av behandlingsprosessen og innkomne høringssvar er omtalt i NVEs innstilling til 
revisjon av konsesjonsvilkår for Samsjøen og Vestre Bjonevatn i brev til departementet den 26. juni 
2020. 

 
NVEs anbefaling 

NVE har følgende anbefaling i saken: 
 

«NVE anbefaler at det gis reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Samsjøen og Vestre 
Bjonevatn, basert på moderne standardvilkår. NVE mener moderne standardvilkår gir miljø-
forvaltningen hjemmel til å pålegge konsesjonæren å gjennomføre eventuelle nødvendige tiltak eller 
undersøkelser. NVE anbefaler ikke at det innføres begrensninger på vannstand eller tapping i 
Samsjøen eller Vestre Bjonevatn, da dette med stor sannsynlighet vil begrense konsesjonærens 
mulighet til å bruke reguleringen slik tillatelsen forutsetter.» 
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Gjeldende konsesjon er fra 1958 og er gitt felles for både Samsjøen og Vestre Bjonevatn. 
Opprinnelig krav fra Ringerike kommune om vilkårsrevisjon, gjaldt utelukkende konsesjons-
vilkårene for Samsjøen. FBR tok imidlertid selv initiativ til at revisjonen også skulle omfatte Vestre 
Bjonevatn slik at det vil være oppdaterte konsesjonsvilkår for begge reguleringer. 

 
Krav om sommervannstand 

FBR fastholder at kravet fra Vestre Bjonevatn Hytteeierforening om fast sommervannstand faller 
utenfor revisjonsadgangen og må avvises. 

De ulemper og skadevirkninger som reguleringen har medført for allmenne og private 
interesser, var grundig belyst og utredet i forbindelse med konsesjonsbehandlingen og 
etterfølgende erstatningsskjønn i 1959. Reguleringene har etter FBRs oppfatning ikke ført til nye 
uforutsette miljømessige skadevirkninger for allmenne interesser, som ikke i vesentlig grad er 
ivaretatt gjennom vilkårene. 

Reguleringsgrensene (HRV/LRV) er en del av konsesjonen, de kan ikke endres ved en 
revisjon. Det kan heller ikke innføres nye tappe- og fyllingsrestriksjoner som indirekte innskrenker 
muligheten til å nytte reguleringsgrensene som er gitt i konsesjonen. 

Et vilkår om minimumsvannstand vil i betydelig grad begrense konsesjonærens utnyttelses-
muligheter av reguleringshøydene, noe som igjen vil påføre bakenforliggende kraftverkseiere 
økonomiske tap. FBR vil som ved behandlingen hos NVE påpeke at konsesjonen ikke kun er en 
rettighet, men også en forpliktelse til å nytte naturressursen mest mulig optimalt for formålet. 

Revisjonsadgangen gir primært muligheter til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som 
har oppstått som følge av reguleringen. I forslag til oppdaterte konsesjonsvilkår er det blant annet 
inntatt krav om minstevannføring, noe som er et nytt vilkår sammenlignet med gjeldende 
konsesjon. 

Ved en revisjon kan vilkårene også bli modernisert og uaktuelle vilkår slettet. Eksempler på 
utdaterte og uaktuelle vilkår i konsesjonen av 1958 er krav til bruk av norsk arbeidskraft, norske 
varer, bestemmelser knyttet til tømmerfløting, med mer. Fjerning av denne type bestemmelser er 
hensyntatt i forslag til nye konsesjonsvilkår. 

Modernisering omfatter typisk språklig utforming, men også andre forhold. Modernisering 
gjelder for eksempel oppdatering av angitt kotehøyde som Vestre Bjonevatn Hytteeierforening 
viser til (98,686). Denne kotehøyden knytter seg til en tidligere og utdatert høydeangivelse for 
dette geografiske området. Nye høydeangivelser ble tatt i bruk fra 1. oktober 1977 og baserer seg 
på høydeangivelser i NN 1954-systemet. Korrekt angivelse av reguleringshøydene for Vestre 
Bjonevatn er som følger: 

 

Reguleringsgrense Tidligere angivelse NN 1954-standarden 

HRV 99,00 228,77 

LRV 96,50 226,27 
 

Samlet reguleringshøyde for Vestre Bjonevatn er 2,50 meter. 
Reguleringshøyde og mulige skader og tap i forbindelse med reguleringen, herunder krav om 

erstatning for båthold, omlegging av brygger, skjemmet utseende, med mer, lå også til grunn for 
behandling av skjønnssakene om erstatnings- og tiltaksskjønn av 27. juni 1959 og påfølgende 
overskjønn av 23. oktober 1959. Vestre Bjonevatn Hytteeierforenings krav om fast sommervann-
stand fremstår for FBR som en «omkamp» om selve reguleringen og må som nevnt ovenfor 
avvises. 

Det skal bemerkes at funksjonen til et reguleringsmagasin i all hovedsak er å kunne lagre vann 
til å produsere kraft om vinteren. Magasinet vil da være maksimalt nedtappet på senvinteren, og 
fylles opp i løpet av våren med snøsmeltingen. Det er derfor to faktorer som kan bestemme 
vannstanden i et magasin til sommeren — nedtappingen på senvinteren, og hvor mye den fylles 
opp om våren. FBR som regulant har god kontroll på nedtappingen, mens oppfylling må beregnes 
ut fra snømengde og nedbørsprognoser. Det er begrenset hvor godt oppfyllingen kan beregnes i 
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forkant av smettesesongen. Nedbørsprognoser gjelder kun for et kort tidsrom. Med klima-
endringer øker også sannsynligheten for et mer skiftende og uforutsigbart vær. 

NVE støtter i sin anbefaling av 20. juni 2020 FBR forståelse av at det ikke er adgang til å endre 
konsesjonen på den måten Vestre Bjonevatn Hytteeierforening krever. En grense på nedtappingen 
på senvinteren vil være i strid med de konsesjonsgitte reguleringsgrensene, og ligger derfor 
utenfor de endringene som kan gjøres i en vilkårsrevisjon. 

 
Krav om varsling ved brå og ekstraordinær tapping 

Vestre Bjonevatn Hytteeierforening krever også at det skal inntas krav i konsesjonen om varsling 
ved brå og ekstraordinær tapping. 

Konsesjonsvilkår gir strenge føringer på regulanten. Brudd på vilkårene kan medføre 
straffesanksjoner. FBR kan ikke se at det er grunnlag for å innta varsling som et konkret krav. Det 
er gjennom revisjonen allerede inntatt et nytt krav om minstevannføring. Det er i tillegg et 
selvstendig krav om at alle vannføringsendringer skal skje gradvis. NVE har i sitt brev av 26. juni 
2020 heller ikke anbefalt at det settes krav om varsling. NVE har derimot anbefalt at FBR som 
regulant går i dialog med hytteforeninger og vel for å komme fram til frivillige, praktiske løsninger. 
FBR er innstilt på å gå i slik dialog, og vil følge opp dette i det videre samarbeid med relevante 
aktører. 

 
Oppsummering 

FBR kan ikke se at det er grunnlag for å fastsette krav om minstevannstand på sommeren. Et slikt 
vilkår er i strid med de konsesjonsgitte reguleringsgrensene, og ligger derfor utenfor de 
endringene som kan gjøres i en vilkårsrevisjon. 

FBR kan heller ikke se at det er grunnlag for å fastsette særskilte krav om varsling. FBR vil i 
tråd med anbefaling fra NVE gå i dialog med relevante aktører, for å finne frivillige praktiske 
løsninger på mulig varsling. 

Forøvrig støtter FBR oppdaterte konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement slik de er 
foreslått av NVE for regulering av Vestre Bjonevatn og Samsjøen i Begnavassdraget." 

 
 
IV. Departementets bemerkninger 

1 INNLEDNING 
I henhold til vassdragsreguleringsloven § 8 tredje ledd kan vilkårene i tidligere gitte tidsubegrensede 
konsesjoner revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet.  

Etter krav fra Ringerike kommune vedtok NVE i juni 2014 å åpne sak om revisjon av konsesjons-
vilkår for regulering av Samsjøen og Vestre Bjonevatn (Bjonevatn). 

Tillatelsen til å regulere Bjonevatn og Samsjøen ble gitt til FBR ved kgl.res. av 4. juli 1958. 
Reguleringskonsesjonen ble gitt på ubegrenset tid, dog slik at konsesjonen gjelder for 50 år fra 
konsesjonsdato for vannfall som ikke tilhører staten eller norske kommuner, men som deltar i 
reguleringene. Ved kgl.res. av 13. juni 1996 fikk FBR tidsubegrenset konsesjon for de reguleringene 
hvor konsesjonstiden ikke var utløpt. 

En revisjon gir i utgangspunktet adgang til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som har 
oppstått som følge av reguleringen, men eldre vilkår kan også bli modernisert og uaktuelle vilkår kan 
bli slettet. Rammene for selve konsesjonen, for eksempel reguleringshøyden eller konsesjonsgitte 
overføringer, kan ikke endres ved en revisjon. Det er bare konsesjonsvilkårene som kan tas opp til 
revisjon.  
 
2 INNKOMNE REVISJONSKRAV OG NVES INNSTILLING 
I høringsrunden mottok NVE uttalelser fra kommunen, FNF Buskerud, tre vel- og hytteforeninger og 
tre privatpersoner. Uttalelsene gjaldt i stor grad de samme kravene. Kravene er som følger: 
 

- Sommervannstand i Samsjøen, og ev. begrenset nedtapping om våren for å oppnå dette 
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- Varsling ved hard eller ekstraordinær tapping i Samsjøen, ev. begrensninger i tappehastighet 
- Begrensninger av nedtapping i Bjonevatn av hensyn til røye og kreps 
- Vilkår og tiltak for å ivareta fisk. 

 
NVE anbefaler ikke at det innføres begrensninger på vannstand eller tapping i Samsjøen eller 

Bjonevatn. Dette vil med stor sannsynlighet begrense konsesjonærens mulighet til å bruke 
reguleringen slik tillatelsen forutsetter. NVE anbefaler ikke at varsling ved hard nedtapping settes 
som et vilkår for konsesjonen, men anbefaler at regulanten går i dialog med hytteforeninger og vel for 
å komme fram til en frivillig, praktisk løsning. 

NVE anbefaler at det gis reviderte konsesjonsvilkår for reguleringen av Samsjøen og Bjonevatn 
basert på moderne standardvilkår. NVE mener at eventuelle fiskebiologiske undersøkelser og habitat-
forbedrende tiltak kan pålegges i medhold av naturforvaltningsvilkåret i de nye konsesjonsvilkårene. 
 
3 FAKTA OM REGULERINGEN AV SAMSJØEN OG BJONEVATN 
Samsjøen og Bjonevatn er to relativt små vann i Ringerike kommune som drenerer til Begna-
vassdraget uavhengig av hverandre. 

Bjonevatn drenerer til Sperillen via Bjonelva. Reguleringen utnyttes sammen med regulert vann 
fra Sperillen i Hensfoss kraftverk, og deretter Begna kraftverk. 

Samsjøen drenerer til Begna ca. 10 km nedstrøms Sperillen via elva Somma. Reguleringen utnyttes 
i Begna kraftverk og deretter i Hofsfoss kraftverk. 

Sperillen reguleres etter en tillatelse gitt i 1904, etter vassdragsloven av 1887. 
Hensfoss, Begna og Hofsfoss kraftverk er konsesjonsfrie kraftverk. 
Vannet som magasineres i Samsjøen og Bjonevatn overføres ikke via tunnel til et kraftverk, men 

slippes via elvene Somma og Bjonelva til Sperillen.  
Det er ikke pålagt minstevannføring i Bjonelva og Somma nedstrøms demningene utover 

alminnelig lavvannføring. Vannføringen i elvene over året er totalt sett som før regulering, men 
forskjøvet i tid etter regulantens behov for driftsvann. 
 
4 GENERELLE AVVEININGER VED REVISJON  
Vannkraften representerer en betydelig miljøpåvirkning i norske vassdrag. Ved eldre utbygginger ble 
natur og miljø ikke vektlagt på samme måte som i dag. Naturmangfold, fisk, friluftsliv og landskap er 
viktige hensyn som skal vektlegges ved revisjon. Det vil i årene fremover være nødvendig å 
intensivere arbeidet med å revidere miljøvilkår for eksisterende utbygginger for å sikre en helhetlig 
forvaltning av vannkraftressursene. I en revisjonssak skal det foretas en avveining mellom fordeler og 
ulemper ved nye eller endrede vilkår. Et viktig hensyn i avveiningen av nye eller endrede vilkår er i 
hvilken grad disse vilkårene gir muligheter for vesentlige miljøforbedringer. Vurderingen ved revisjon 
er ikke den samme som ved en ny vannkraftkonsesjon. For nye inngrep skal det gjøres en 
sammenligning av et omsøkt inngrep sett opp mot eksisterende tilstand før inngrepet er foretatt. Det 
relevante sammenligningsgrunnlaget ved en revisjon blir imidlertid et allerede utbygd kraftanlegg 
sett opp mot anlegget med foreslåtte avbøtende tiltak.  

Om slike tiltak er aktuelle i den enkelte revisjonssak vil bero på en vurdering av berørte områders 
verdi og potensiale, de avbøtende tiltakenes virkning på berørt verdi og tiltakenes produksjonstap og 
kostnad. Aktuelle tema for verdivurdering av et berørt område i revisjonssammenheng vil i første 
rekke være friluftsliv og landskapsopplevelse, fisk og fiske og naturmangfold (utvalgte naturtyper og 
prioriterte arter). På den annen side vil et viktig hensyn være i hvilken grad de nye eller endrede vilkår 
vil medføre redusert krafttilgang for samfunnet sett opp mot hensynet til forsyningssikkerhet og 
behovet for fornybar energi, i tillegg til kostnaden ved tiltaket for konsesjonæren. En svekket 
kraftbalanse kan skape behov for annen alternativ produksjon. I Meld. St. 25 (2015–2016) "Kraft til 
endring – Energipolitikkken mot 2030" gis det en bred gjennomgang av utviklingstrekk, status og 
perspektiver for den innenlandske energiforsyningen. Den legger frem energipolitikken mot 2030, 
hvor energiforsyning, klimautfordringer og næringsutvikling ses i sammenheng.  

Vannkraftverk med magasiner og reguleringsevne er viktig for forsyningssikkerheten i Norge da 
de gir det norske kraftsystemet stor fleksibilitet. Denne fleksibiliteten har høy samfunnsøkonomisk 
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verdi. Stor variasjon i nedbør og i tilsig gjør magasinkapasiteten verdifull, siden forbruket varierer 
ulikt med tilsiget. Den regulerbare vannkraften kan tilpasses markedets og energisystemets løpende 
behov over år, sesonger, timer og sekunder, i tillegg til at store vannkraftanlegg har en gunstig effekt 
på stabiliteten i kraftsystemet. 

Ved å innføre standardvilkår vil revisjonssakene i stor grad kunne reduseres til vurderinger knyttet 
til endringer i manøvreringsreglementet, herunder minstevannføring og magasinrestriksjoner, i de 
vassdragene der det er aktuelt. Det er stor variasjon mellom ulike vassdrag og magasiner. Skader og 
ulemper for miljø og samfunn som er store i et vassdrag behøver ikke være det i andre med samme 
type inngrep. Siden det er stor variasjon mellom ulike vassdrag og magasiner vil også virkninger og 
nytte av ulike tiltak variere. 

Forarbeidene til revisjonsbestemmelsen som ble vedtatt ved lovendringen i 1992, jf. Ot.prp. nr. 50 
(1991–92), legger fortsatt gjeldende føringer for hva det er relevant å ta hensyn til ved en revisjon. 
Hvilke nye og endrede vilkår som er relevante i den enkelte revisjonssaken vil være avhengig av en 
rekke forhold som ny lovgivning, endringer i samfunnsoppfatningen, interessekonflikter, nye skader 
eller ulemper, økologiske, hydrologiske eller økonomiske forhold. Av forarbeidene fremgår det at 
pålegg ikke skal medføre vesentlig produksjonstap for konsesjonæren og at hensynet til 
opprettholdelse av kraftproduksjon og reguleringsevne skal veie tungt. Departementet viser til OEDs 
retningslinjer for revisjon av konsesjon for vassdragsreguleringer (mai 2012) om at pålegg om 
minstevannføring og magasinrestriksjoner kun skal fastsettes "hvor spesielle hensyn tilsier det".  Det 
må tas i betraktning at alle skjerpelser i utgangspunktet medfører dyrere kraftproduksjon og en 
økonomisk belastning for konsesjonæren. For eldre reguleringer der anlegget for lengst er 
nedskrevet, vil det likevel kunne være grunn til å gå lenger ved revisjonen enn ved nyere konsesjoner.  

Behovet og verdien av reguleringsevne og fleksibilitet forventes å øke i årene som kommer, i takt 
med omstillingen i energisystemet i Norge og i landene rundt oss. Kraftsystemet vil bli mer utsatt for 
større, raskere og mer uforutsigbare svingninger i produksjon, forbruk og i kraftflyt mellom Norge 
og utlandet. En økende andel uregulerbar fornybar kraft i det nordiske markedet og nedleggelser av 
termiske kraftverk gjør at evnen til hurtig regulering av den eksisterende produksjonen blir enda 
viktigere. I dag er det få andre kilder til slik fleksibilitet enn den regulerbare vannkraften.  

Et integrert kraftmarked og flere utenlandsforbindelser har synliggjort verdien som ligger i 
vannkraften og dens regulerbarhet. Dette har ført til at mange kraftanlegg driftes annerledes enn da 
konsesjonen ble gitt, for eksempel med mer variabel vannføring. I tillegg er det i dag større fokus på 
klimaendringer og behovet for fornybar energi. Revisjon av konsesjonsvilkår vil derfor måtte vurderes 
i lys av et endret miljø-, klima- og energiregime. Miljøforbedringer som kan oppnås gjennom strengere 
vilkår og mindre fleksibilitet i vannkraftkonsesjonene må veies opp mot tapt kraftproduksjon, 
reguleringsevne og evne til flomhåndtering. 
 
5 KUNNSKAPSGRUNNLAGET  
Revisjonsdokumentet beskriver forholdene i vassdraget. Kravene som har kommet inn er 
oppsummert og kommentert av NVE. Etter departementets vurdering inneholder revisjons-
dokumentet, høringsuttalelsene, NVEs innstilling og merknader til denne tilstrekkelig informasjon ut 
fra sakens størrelse og kompleksitet, og oppfyller kravene som fremgår av OEDs retningslinjer for 
revisjon av konsesjonsvilkår av 25.5.2012. 
 
6 DEPARTEMENTETS VURDERING AV INNKOMNE KRAV 

6.1 Vannstanden i Samsjøen 

Både Ringerike kommune, FNF Buskerud, Samsjøen Vel og Samsjøen Hytteforening har krevd en 
minimumsvannstand på HRV –1 m til 1. juli i Samsjøen. Både Velforeningen og Hytteforeningen har 
senere bedt om at denne minstevannstanden holdes fram til 1. september. 

FBR hevder at vannstandskravet er i strid med regulantens rett til å utnytte konsesjonen fullt ut. 
FBR opplyser at dette nivået oppnås ca. halvparten av tiden per i dag, og har beregnet hvordan 
magasinet må disponeres for å kunne oppfylle kravet hvert år. Beregningene viser at vannstanden må 
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ligge på LRV +3 m pr. 1. april, for at denne vannstanden skal nås med 90–100 % sannsynlighet 1. juli. 
Dette innebærer at bare halve magasinet er i bruk per 1. april.  

NVE er enig i regulantens beregninger, og påpeker at funksjonen til et reguleringsmagasin i all 
hovedsak er å kunne lagre vann til å produsere kraft om vinteren. Magasinet vil da være maksimalt 
nedtappet om senvinteren, og fylles opp i løpet av våren med snøsmeltingen. Ifølge NVE er det 
nedtappingen om senvinteren og oppfyllingen om våren, som bestemmer vannstanden i et magasin 
om sommeren. Departementet er enig med NVE i at en regulant har god kontroll på nedtappingen, 
men mindre kontroll på oppfyllingen, fordi oppfyllingen er mer komplisert å beregne ut fra 
snømengde og nedbørsprognoser. 
 
Historiske vannstandsdata for Samsjøen 
Vannstandsdataene viser at i løpet av de siste ca. 30 år har sommervannstanden vært under HRV -1 m 
i 4 år av hver 10 årsperiode. Dette viser at problemet med lav sommervannstand over tid har vært 
relativt stabilt.  

Departementet har merket seg at den største forskjellen på manøvreringen i de ulike periodene 
ser ut til å være tidspunktet for nedtapping av vannet. Ifølge NVE kan dette være en medvirkende 
årsak til at lav vannstand oppleves som et økende problem – ikke at antall somre med lav vannstand 
har økt, men at vannet er mer nedtappet også utenfor høysesongen og før snøen kommer. 
Departementet er enig med NVE i dette. 
 
Nedtapping og minimumsvannstand 
Vannstandsdata for de siste ti årene viser at det er lite samsvar mellom minimumsvannstanden 
senvinters og vannstanden 1. juli. Departementet er enig i NVEs vurdering om at det er oppfyllingen 
i smeltesesongen som har størst påvirkning på vannstanden 1. juli i Samsjøen, og ikke nivået på 
minimumsvannstanden i forkant. 

Ifølge NVE er det et visst samsvar mellom at minimumsvannstanden inntreffer sent i sesongen, og 
lav vannstand 1. juli. Samtidig er det slik at for 3 av de 4 årene der ønsket sommernivå ikke ble nådd 
1. juli, ble ikke nivået nådd før lenge etterpå (fra slutten av august og langt ute i oktober). Dette tyder 
også på at å avslutte nedtappingen tidligere ikke nødvendigvis ville gitt ønsket sommernivå per 1. juli. 

Etter NVEs mening viser dette at faktoren som regulanten har mest kontroll på, tidspunkt og nivå 
for maks nedtapping senvinters, er en dårlig indikator for sommervannstand. Om regulanten skal 
kunne innfri kravet 1. juli må regulanten ta høyde for en variabel oppfyllingssesong, og ha god margin. 
Departementet slutter seg til NVEs vurdering. 
 
Oppfylling 
Det er begrenset hvor godt oppfyllingen kan beregnes i forkant av smeltesesongen. Med klima-
endringer øker også sannsynligheten for et mer skiftende og uforutsigbart vær. 

NVE har vurdert effekten av en «myk» restriksjon; å fastsette en dato på våren for tappestans, hvor 
tilsig deretter utelukkende skal brukes til oppfylling av magasinet. Dette gir et insentiv til å tappe ned 
magasinet hardere i forkant av denne datoen, fordi resterende vann ikke vil kunne brukes til 
kraftproduksjon denne vinteren. Samsjøen tappes per idag ikke helt ned til LRV på senvinteren, og 
det er derfor rom for at en kraftigere nedtapping kan gjøres. 

En annen ulempe er at ved sen snøsmelting, som inntreffer senere enn den fastsatte 
«tappestansdatoen», vil det være spesielt ugunstig for regulant å ikke kunne bruke gjenværende vann 
i magasinet fram til snøsmeltingen begynner, i en situasjon der det generelt er lite vann i magasinene 
og lagret vann har spesielt høy verdi. Veksling mellom tørre og våte vintre, flomperioder og 
smeltesesonger gjør det vanskeligere å fastslå en konkret dato som egner seg som en 
«tappestansdato». Samlet sett vurderer NVE det dit hen at å fastsette en konkret dato for tappestans 
ikke vil være hensiktsmessig her. Departementet er enig i NVEs standpunkt. 

Hytteforeningen mener at det bør settes krav om snødybdemålinger og modellering av tilsig i de 
nye konsesjonsvilkårene. For å kunne beregne snømagasinet med noe særlig grad av sikkerhet 
kreves det ifølge NVE et godt måleprogram over tid. Et slikt snømåleprogram er ifølge NVE både 
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tidkrevende og kostbart, og pålegges bare der det er spesielt stort behov. Departementet kan ikke se 
det er spesielt store behov for snødybdemålinger mv. her, og slutter seg til NVEs vurdering. 
 
Konklusjon 
Departementet er enig med NVE i at innføring av et vannstandskrav som et vilkår i konsesjonen vil 
kunne medføre at regulanten ikke vil kunne utnytte magasinet og konsesjonen fullt ut.  

NVE har også vurdert å fastsette en konkret «tappestansdato» om våren, og prioritere oppfylling 
av magasinet etter denne datoen, men har kommet til at det ikke vil være hensiktsmessig. Det å 
pålegge et snømåleprogram som er detaljert nok til å kunne gi et troverdig anslag er etter NVEs 
mening for tid- og kostnadskrevende til å kunne forsvares for en såpass liten del av regulerings-
systemet. Departementet slutter seg til NVEs standpunkt. 
 
6.2 Vannstandsvariasjoner i Samsjøen 
Et av kommunens krav er innføring av rutiner for varsling ved ekstraordinær eller hard nedtapping 
av Samsjøen. Kommunen ønsker at tappingen er så skånsom som mulig med en fastsatt grense for 
maks nedtapping i løpet av et døgn. Flere av de andre partene har støttet dette kravet. 

Regulanten mener at kravet bunner i en enkelthendelse fra 2007 i forbindelse med at noen båter 
ble skadet under en nedtapping i løpet av september måned. FBR skriver at nedtappingen tilsvarte ca. 
3 m i september eller 10 cm per døgn, som regulanten mener er innenfor påregnelig tappehastighet. 
FBR mener for øvrig at kravet er privatrettslig, og at det er anledning til å holde seg orientert om 
tapping via en sms-tjeneste. 

I likhet med NVE legger departementet til grunn at kravet er fremmet av kommunen på vegne av 
sine innbyggere, som en allmenn interesse. Brå nedtapping kan være en stor ulempe spesielt for 
båteiere, særlig om det skjer i en tid på året når de ikke er til stede. Dersom nedtappingen på 3 m i 
løpet av september 2007 var ujevn i løpet av måneden den varte, kan tappehastigheten til tider ha vært 
betydelig mer enn gjennomsnittet på 10 cm i døgnet. 

På den annen side er konsesjonsvilkår å regne som strenge føringer, og brudd på vilkårene kan 
medføre straffesanksjoner. For at varsling om tapping skal nedfelles som et vilkår i konsesjonen, 
mener NVE at brå og ekstraordinær tapping må være et vesentlig problem, som er gjentagende og 
som vanskelig lar seg løse på annet vis. Vannstandskurvene for de siste 20 årene fra Samsjøen viser 
at 2007 skilte seg markant ut når det gjelder nedtapping om høsten. De fleste årene tappes det ikke 
ned før desember, eller tidligst midten av november. Enkelte år har det vært tappet ned tidligere, men 
da enten mindre nedtapping totalt (ca. 1,20 i okt./nov. 2008) eller gradvis, fordelt over flere måneder. 
Dette er i tråd med regulantens påstand om at kravet skyldes en enkelthendelse. 

Normalsituasjonen i Samsjøen er at vannet vil tappes ned tidlig på vinteren. Slik NVE ser det må 
båteiere være forberedt på at denne nedtappingen kan begynne i november, og en sjelden gang 
tidligere.  

Departementet er enig med NVE i at det mest hensiktsmessig er om FBR går i dialog med 
hytteforeningene, både for å informere om hva som er normal og forventet tappepraksis og hva som 
eventuelt er uvanlig, og for å få en forståelse av hvilken tappehastighet på hvilken tid på året som kan 
skape problemer. Departementet oppfordrer partene til å inngå en frivillig avtale om enkel varsling til 
kontaktpersoner i hytteforeningene ved tapping som skiller seg vesentlig fra normal praksis. 
 
6.3 Nedtapping av Vestre Bjonevatn 
Flere av høringspartene har påpekt at røye- og krepsebestandene i Vestre Bjonevann har gått kraftig 
ned etter regulering. Røyerogna er utsatt dersom den legges i reguleringssonen, og partene har 
foreslått at nedtappingen på senvinteren begrenses eller utsettes til etter at rogna har klekket. 

Regulanten er klar over problemet, og påpeker at det er nødvendig å kunne tappe ned magasinene 
på senvinteren for å kunne utnytte reguleringen. FBR viser til at en grense på nedtappingen i praksis 
vil utgjøre en ny LRV, som det ikke er anledningen til å endre i en revisjonssak. 

Departementet er enig med NVE i at å sette en grense på nedtappingen på senvinteren vil være i 
strid med de konsesjonsgitte reguleringsgrensene, og ligger derfor utenfor de endringene som kan 
gjøres i en vilkårsrevisjon.  
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Å utsette nedtappingen til etter klekkingen av rogn i reguleringssonen vil ifølge NVE også være i 
direkte konflikt med hensikten med reguleringen. Departementet er enig i NVEs vurdering. 
 
6.4 Fast sommervannstand for Vestre Bjonevatn 
Hytteforeningen v/advokat Rødner anmoder om at det stilles krav i konsesjonsvilkårene om at det 
normalt skal være en sommervannstand på kote 98,686. Det hevdes at det under skjønnet i 1958 ble 
lagt til grunn at naturlig sommervannstand tilsvarer kote ca. 98,686.  

FBR  fastholder at kravet fra Hytteforeningen om fast sommervannstand i Vestre Bjonevatn faller 
utenfor revisjonsadgangen og må derfor avvises.  

Departementet vil påpeke at rammene for selve konsesjonen, laveste og høyeste regulerte 
vannstand, ikke kan endres ved revisjon. Et krav om sommervannstand på 98,686 som tilsvarer HRV 
minus 0,314 meter, vil medføre at regulanten i praksis ikke kan utnytte reguleringen. Anmodningen 
fra Hytteforeningen om fast sommervannstand i Vestre Bjonevatn tas ikke til følge. 
 
6.5 Varsel om tapping fra Vestre Bjonevatn 
Etter departementets vurdering er det mest hesiktsmessig om FBR går i dialog med hytteforeningene, 
både for å informere om hva som er normal og forventet tappepraksis for Vestre Bjonevatn, og hva 
som eventuelt er uvanlig for å skjønne hvilken tappehastighet på hvilken tid av året som kan skape 
problemer.  
 
6.6 Minstevannføring fra Vestre Bjonevatn og Samsjøen 
NVE viser til at det ikke er krav om en tallfestet minstevannføring i konsesjonsvilkårene for Somma 
eller Bjonelva i dag, men at konsesjonen har en generell bestemmelse om å ikke minske 
lavvannføringen. Regulanten har praktisert å slippe minst 200 l/s i Somma, og 100 l/s i Bjonelva. Det 
har ikke kommet krav om minstevannføring i revisjonssaken. NVE anbefaler at vannføringen som 
slippes per i dag innføres som minstevannføring i vilkårssettet. Departementet slutter seg til forslaget. 
 
7. DEPARTEMENTETS OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
I likhet med NVE anbefaler ikke departementet at det innføres begrensninger på vannstand eller 
tapping i Samsjøen og Vestre Bjonevatn, da dette med stor sannsynlighet vil begrense 
konsesjonærens mulighet til å bruke reguleringen slik tillatelsen forutsetter. 

Departementet slutter seg til NVEs tilrådning om å innføre minstevannføring i vilkårssettet i tråd 
med etablert praksis. Departementet slutter seg videre til forslaget om å fjerne utdaterte 
konsesjonsvilkår, og at det innføres nye standardvilkår etter vassdragsreguleringsloven, som bl.a. 
omfatter mer detaljerte naturforvaltningsvilkår. 
 
8. MERKNADER TIL NYE KONSESJONSVILKÅR 

Post 1 Konsesjonstid og revisjon 
Konsesjonen gis på ubegrenset tid. Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 
30 år. 
 
Post 2 Konsesjonsavgifter 
Økonomiske vilkår omfattes normalt ikke av en vilkårsrevisjon, og konsesjonsavgiftene foreslås 
videreført med kr 0,50 pr. nat.hk. til staten og kr 3,00 pr. nat.hk. til kommunen, i tråd med vilkårene 
vedtatt ved kgl.res. 04.07.1958. Satsene er for tiden på henholdsvis kr 6,55 til staten (pr. 01.01.2018) 
og kr 35,76 til kommunen (pr. 01.01.2014). Oppjustering av årlige konsesjonsavgifter skjer etter de til 
enhver tid gjeldende regler. 
 
Post 3 Konsesjonskraft 
Det foreslås å oppdatere teksten i tidligere post 21 i tråd med moderne standardvilkår, med unntak av 
omtalen av konsesjonskraftprisen. Departementet foreslår å beholde eksisterende bestemmelse om 
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at kraften leveres etter en maksimalpris beregnet til å dekke produksjonsomkostningene, dvs. ikke 
«OED-pris». 

Ifølge de gjeldende vilkårene kan pålegget om konsesjonskraft tas opp til ny vurdering etter 30 år. 
Departementet anbefaler at dette erstattes med bestemmelse om 20 år, i tråd med moderne 
standardvilkår, jf. vregl. § 22 og vannfallrettighetsloven § 19. 

Det foreslås å beholde bestemmelsen om at oppsagt kraft ikke senere kan forlanges avgitt. 
Videre foreslås å beholde bestemmelsen om at staten kan kreve tildelt inntil 5 % av kraften, som er 

i tråd med moderne standardvilkår. 
 
Post 5 Byggefrister mv. 
Det foreslås at fristen for oppstart av byggearbeid utvides fra 2 til 5 år, og at fristen for fullføring etter 
søknad kan utvides med ytterligere 5 år. Endringene er i tråd med moderne standardvilkår.   
 
Post 7 Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv. 
Myndighet for godkjennelse av planer og tilsyn mv. er tillagt NVE i tråd med moderne standardvilkår.  
 
Post 8 Naturforvaltning  
Det foreslås inntatt moderne standardvilkår om naturforvaltning. Videre foreslås inntatt en 
bestemmelse om å ta vare på og om nødvendig gjøre kompenserende tiltak for friluftsliv. 
Bestemmelsen er ny og er i tråd med moderne standardvilkår.  

Pålegg i medhold av naturforvaltningsvilkåret må være knyttet til skader forårsaket av 
utbyggingen, og kostnadene ved pålegget må stå i rimelig forhold til tiltakets skadevirkninger og til 
nytten av pålegget. 
 
Post 9 Automatisk fredete kulturminner  
Bestemmelsen om undersøkelse av «fortidsminner» oppdateres til moderne vilkår om automatisk 
fredete kulturminner. NVE har anbefalt å ikke pålegge betaling av sektoravgift til kulturminner, fordi 
den opprinnelige konsesjonen har vilkår om undersøkelser av fortidsminner. Departementet slutter 
seg til dette.  
 
Post 10 Forurensning mv.   
Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår.  
  
Post 12 Terskler mv.  
Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår. 
 
Post 13 Rydding av reguleringssonen   
Gjeldende vilkår suppleres og konkretiseres ytterligere. NVE gis myndighet til å gi pålegg etter 
bestemmelsen, alt i tråd med moderne standardvilkår.  
  
Post 14 Manøvreringsreglement mv. 
Medfører vilkår om vannslipp og vannstandsendringer skadelige virkninger av omfang for allmenne 
interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet, jf. reglementet post 4. Regelen er 
lovfestet i vassdragsreguleringsloven § 16 tredje ledd. 
   
Post 17 Etterundersøkelser  

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår.  
  
Post 21 Tinglysing   
All tinglysing foretas sentralt av Kartverket, og ikke lenger av de ulike rettskretser.  



280 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 8 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

 
***** 

 
For øvrig slutter Olje- og energidepartementet seg til NVEs merknader til konsesjonsvilkårene.  
 
9. MERKNADER TIL NYTT MANØVRERINGSREGLEMENT  

Post 1 
Dagens praksis om å slippe minst 200 l/s i Somma, og 100 l/s i Bjonelva innføres som minstevann-
føring i vilkårssettet i tråd med NVEs anbefaling. 

NVE anbefaler at høydegrunnlaget blir konvertert til NN2000. Departementet har bedt regulanten 
om at høydegrunnlaget oppdateres. 
 
Post 2 
Posten videreføres. I tråd med moderne standardvilkår føyes det til bestemmelser om gradvise 
vannføringsendringer, og at tapping for øvrig skjer etter kraftverkseiers behov. 
 
Post 4 
Posten er ny, og inneholder bestemmelse om at det kan fastsettes endringer i reglementet i tilfelle 
manøvreringen medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser. Dette er i tråd med 
moderne standardvilkår.  
 

Olje- og energidepartementet 
 

t i l r å r: 
 
Reviderte vilkår for tillatelse til Foreningen til Bægnavassdragets Regulering til å regulere 
Vestre Bjonevatn og Samsjøen fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.  
 
 
Vedlegg 1 

 
Spesifikasjon av tillatelsene 

 
1. I medhold av lov av 14. desember 1917 nr. 17 om regulering og kraftutbygging i vassdrag 

(vassdragsreguleringsloven) § 8 fastsettes reviderte vilkår for tillatelse til Foreningen til 
Bægnavassdragets Regulering til å regulere Vestre Bjonevatn og Samsjøen i Søndre Land, Gran 
og Ringerike kommuner, jf. vedlegg 2. 

2. Det fastsettes revidert manøvreringsreglement for regulering av Vestre Bjonevatn og Samsjøen i 
Søndre Land, Gran og Ringerike kommuner, jf. vedlegg 3. 
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Vedlegg 2 
 

Vilkår 
for tillatelse etter vassdragsreguleringsloven til Foreningen til Bægnavassdragets Regulering  

til å regulere Vestre Bjonevatn og Samsjøen  
i Søndre Land, Gran og Ringerike kommuner, Innlandet og Viken fylker  

(Fastsatt 16.04.2021. Erstatter tidligere vilkår gitt ved kgl.res. 04.07.1958)  
 

1.  

(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid.  
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir 

revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått 
underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første ledd.  

Anleggene må ikke nedlegges uten Kongens eller Stortingets samtykke, jf. vassdragsregulerings-
loven § 10 annet ledd.  

Reguleringskonsesjonen, reguleringsanleggene eller andeler i reguleringsanleggene kan bare 
overdras i forbindelse med samtidig overdragelse av vannfall i samme vassdrag nedenfor anlegget. 
Det samme gjelder ved andre disposisjoner over konsesjonen, anleggene eller andeler i anleggene, 
herunder pantsettelse, arrest eller utlegg.  

  
2.  

(Konsesjonsavgifter)  

Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 0,50 pr. nat.hk. og de kommuner og fylkeskommuner 
som Kongen bestemmer på kr 3,00 pr. nat.hk. Satsene refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt 
ved kgl.res. av 04.07.1958.   

Avgiften til fylkeskommunene og kommunene, fordeles mellom disse innbyrdes etter 
bestemmelse av NVE. Skjer det endringer i reguleringer, overføringer, kommunegrenser eller annet 
som i vesentlig grad kan påvirke delingsresultatet, kan ny fordeling foretas. Avgiften avsettes særskilt 
for hver kommune til et fond, som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller kommunestyret. 
Fondets midler skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktet.   

Satsen for konsesjonsavgifter skal justeres hvert 5. år, i tråd med gjeldende regler.   
Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven 

§ 3 første ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.  
Avgiften beregnes etter den økning av vassdragets lavvannføring som reguleringen antas å 

medføre utover den vannføringen som har vært påregnelig år om annet 350 dager i året. Ved 
beregningen legges det til grunn at magasinet utnyttes slik at vannføringen i lavvannsperioden blir så 
jevn som mulig. Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE.  

Avgiften skal betales av de enkelte vannfalls- eller brukseiere som utnytter den regulerte 
vannføringen. Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som den regulerte vannføringen tas i 
bruk.  
  

3.  

(Konsesjonskraft)   

Det skal avstås til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av den 
for hvert vannfall innvunne økning av vannkraften beregnet etter reglene i § 14 annet ledd, jf. § 3 fjerde 
ledd. Avståelse og fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommunens behov til den alminnelige 
elektrisitetsforsyning. Avgitt kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn.  

Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 5 prosent av kraften til staten beregnet som i 
første ledd. Staten rår fritt over tildelt kraft.   
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Plikten til å avstå kraft påhviler de enkelte vannfalls- eller brukseiere. Plikten til å avstå kraft inntrer 
etter hvert som den regulerte vannføringen tas i bruk.  

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.  
Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens 

ledninger med brukstid ned til 5.000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften tas 
ut fra andres ledninger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og 
overføring av kraften ved uttak andre steder enn kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger 
betales av den som tar ut kraften.  

De enkelte vannfalls- eller brukseiere har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft 
uttas. Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og 
brukstidens fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges 
avgitt. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes force majeure, må ikke skje 
uten departementets samtykke.  

Kraften leveres etter en maksimalpris beregnet på å dekke produksjonsomkostningene deri 
innbefattet 6 pst. rente av anleggskapitalen med tillegg av 20 pst. Hvis prisen beregnet på denne måte 
vil bli uforholdsmessig høy, fordi bare en mindre del av den kraft vassfallet kan gi er tatt i bruk, kan 
dog kraften i stedet forlanges avgitt etter en maksimalpris som svarer til den gjengse pris ved bortleie 
av kraft i distriktet. Maksimalprisen fastsettes ved overenskomst mellom vedkommende departement 
og konsesjonæren eller i mangel av overenskomst ved skjønn. Denne fastsettelse kan så vel av 
departementet som konsesjonæren forlanges revidert hvert 5. år. Hvis eieren leier ut kraft og kraften 
til kommune eller stat kan uttas fra kraftledning til noen av leietagerne, kan kommunen eller staten i 
ethvert tilfelle forlange kraften avgitt til samme pris og på samme vilkår som leierne av lignende 
kraftmengder under samme forhold. Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny 
vurdering etter 20 år.  

  
4.  

(Kontroll med betaling av avgift mv.)  

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med 
vannforbruket, samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan med bindende virkning 
fastsettes av Olje- og energidepartementet.  
  

5.  

(Byggefrister)  

Arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble gitt og 
fullføres innen ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene medregnes ikke den tid som 
på grunn av ekstraordinære forhold (force majeure) har vært umulig å utnytte.  

 
6.  

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift)  

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet 
og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, 
kulturminner mv., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av 
områdenes naturskjønnhet eller egenart.  
  

7.  

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.)  

Konsesjonæren plikter å legge fram detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og 
kostnadsoverslag for anleggene. Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold 
og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette 
dekkes av konsesjonæren.  
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Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig 
skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.  

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det 
økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.  

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering 
av overskuddsmasser.  

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å 
gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.  

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må 
være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.  

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom 
det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.  

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.  
NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.  

  
8.  

(Naturforvaltning)  

I  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet  
  

a. å sørge for at forholdene i Bjonelva nedstrøms Vestre Bjonevatn og Somma nedstrøms Samsjøen 
er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og 
produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- 
og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,  

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,  
c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes 

slik at tap av fisk reduseres,  
d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.  
  

II  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for 
plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst 
mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.  
  

III  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste 
naturvitenskapelige undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være 
arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større 
undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen.  

  
IV  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at friluftslivets 
bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og 
regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og 
tilretteleggingstiltak.  
  

V  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste friluftslivs-
undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta 
i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte 
berøres av reguleringen.  
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VI  

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i 
anleggstiden.  

  
VII  

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg 
gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.  

  
9.  

(Automatisk fredete kulturminner)  

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredete 
kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være 
egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk 
fredete kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen 
etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.  

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, 
forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil 
ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes kulturminneforvaltningen (fylkeskommunen og 
eventuelt Sametinget) med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre 
kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 andre ledd, jf. §§ 3 og 4.  
 

10.  

(Forurensning)  

Konsesjonæren plikter etter Statsforvalterens nærmere bestemmelse:  
  
a. å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med anlegget er påkrevet av hensyn til 

forurensningsforholdene i vassdraget.  
b. å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i berørte vassdragsavsnitt.  
  

11.  

(Veier, ferdsel mv.)  

Konsesjonæren plikter helt eller delvis å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av 
offentlige veier, broer og kaier, hvor disse utgifter antas å bli særlig øket ved anleggsarbeidet. Veier, 
broer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre NVE 
vedtar noe annet.  

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig 
bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige.  

  
12.  

(Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring)  

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller 
vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, 
elvekorreksjoner, opprenskinger mv. for å redusere skadevirkninger.  

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker 
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste 
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.  

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.  
Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan som ivaretar både private og allmenne interesser i 

vassdraget. Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold, er tillagt NVE. 
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.  
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13.  

(Rydding av reguleringssonen)   

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder 
at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm høye. Ryddingen må utføres på 
snøbar mark. Avfallet fjernes.  

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker 
som er over 0,5 m høye. I rimelig grad kan NVE pålegge ytterligere rydding. Dersom vegetasjon over 
HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er 
angitt i denne posten.  

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført før første neddemming og bør så vidt mulig 
unngås lagt til yngletiden for viltet i området.  

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med 
dette dekkes av konsesjonæren.  

  
14.  

(Manøvreringsreglement)  

Det er fastsatt et manøvreringsreglement som setter grenser for vannstand og vannslipping, med 
bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av magasin skal skje.  
  

15.  

(Hydrologiske observasjoner)  

Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige 
for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.  

  
16.  

(Registrering av minstevannføring, vannstand i reguleringsmagasin, krav om skilting og merking)  

Det skal etableres en måleanordning for registrering og dokumentasjon av minstevannføring, 
løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på en 
sikker måte i hele anleggets levetid.  

Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt 
med opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan dette kan kontrolleres. NVE skal 
godkjenne skiltenes utforming og plassering.  

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av utbyggingen 
må markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres.  

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av 
hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene.  

  
17.  

(Etterundersøkelser)  

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for 
berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det 
offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem 
som skal utføre dem.  

  
18.  

(Militære foranstaltninger)  

Ved damanlegget kan det treffes militære foranstaltninger for sprenging i krigstilfelle, uten at eieren 
har krav på erstatning for de ulemper eller rådighetsbegrensninger dette medfører. Konsesjonæren 
må uten godtgjørelse finne seg i den innskrenkning eller benyttelse av anleggene som er nødvendig 
og den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed.  
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19.  

(Kontroll og sanksjoner)  

Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i 
medhold av vilkårene som NVE finner nødvendig. Utgifter med kontrollen kan kreves dekket av 
konsesjonæren.  

NVE kan kreve at konsesjonæren skal rette forhold som er i strid med loven eller vedtak fattet i 
medhold av loven.  

NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at en plikt som følger av loven eller vedtak i 
medhold av loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et 
engangsbeløp. Tvangsmulkten tilfaller statskassen.  

Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte over-
tredelser av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft), 5 (Byggefrister), 16 (Manøvrerings-
reglement) og 19 (Kontroll og sanksjoner).  

Ved gjentatte eller fortsatte overtredelser av spesielle konsesjonsbetingelser for de enkelte 
deltagere i reguleringen, mister vedkommende vannfalls- eller brukseiers retten til å bruke 
driftsvannet som er innvunnet ved reguleringen.  

NVE kan ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker 
til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av vassdragsreguleringsloven.  

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt overskrider 
konsesjonen eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med hjemmel i vassdrags-
reguleringsloven.  

  
20.  

(Tinglysing)  

Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses etter tinglysingsloven.  
Departementet kan ved enkeltvedtak bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som en 

heftelse på eiendommer hvor konsesjonen kan medføre en forpliktelse.  
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Vedlegg 3 
 

Manøvreringsreglement  
for regulering av Vestre Bjonevatn og Samsjøen i Begnavassdraget  

i Søndre Land, Gran og Ringerike kommuner  
(Fastsatt ved kgl.res. 16.04.2021. Erstatter tidligere reglement gitt ved kgl.res. 04.07.1958) 

  
1. 

Reguleringer 

    Naturlig  Reg.grenser      Reg.  
Magasin    vannst.  Øvre  Nedre  Oppd.  Senkn.  høyde  
     kote  kote  kote  m  m  m  

Vestre Bjonevatn  ...................   228,46  228,77  226,27    0,31    2,19  2,50  
Samsjøen ................................   208,57  213,07  207,07  1,5  4,5  6,00  
 
NVE anbefaler at høydegrunnlaget blir konvertert til NN2000. Departementet har bedt regulanten om 
at høydegrunnlaget blir oppdatert.   

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige 
godkjenner.  
  

2. 

Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene 
så vidt mulig ikke økes.  

Det skal slippes 100 l/s fra Bjonevatn og 200 l/s fra Samsjøen året rundt. Dersom tilsiget er mindre 
enn kravet til minstevannføring og vannstandene i det aktuelle magasinet er på laveste tillatte nivå, 
skal hele tilsiget slippes forbi.  

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis. 
Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.  

  
3.  

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til 
enhver tid er i god stand. Det skal føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. 
Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige 
for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.   
  

4.  

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang 
for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten 
erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for 
tredjemann.   

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
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9. Sognekraft AS 
 
(Søknad om unntak for konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven § 3 ved omorganisering) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 30. april 2021. 
 
 
Olje- og energidepartementet (OED) viser til brev fra Sognekraft AS (Sognekraft) datert 3. november 
2020, hvor det søkes om unntak fra konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven § 3, jf. § 23.  
 
1. Bakgrunn  
Sognekraft er et vertikalt integrert selskap som eier og driver kraftproduksjon- og nettanlegg med 
tilhørende virksomhet i Vestland og Møre og Romsdal. For å tilpasse seg kravene til selskapsmessig 
skille, og på sikt kravet til funksjonelt skille etter energiloven §§ 4-6 og 4-7, vil Sognekraft gjennomføre 
en omorganisering. Omorganiseringen innebærer at det etableres et morselskap og at de enkelte 
virksomhetsområdene overføres til datterselskaper.  

Sognekraft har direkte og indirekte eierskap til følgende konsesjonspliktige vannfall som faller inn 
under vannfallrettighetsloven § 2:  

Sognekraft eier 100 % av aksjene i datterselskapet Vadheim Kraft AS, som eier Dyrnesli kraftverk. 
Det fremgår av kongelig resolusjon 31. mars 2017 at fallrettighetene utbringer mer enn 4000 natur-
hestekrefter og at fallrettighetene tidligere har vært konsedert. Den planlagte omorganiseringen med 
opprettelse av et nytt morselskap utløser i utgangspunktet konsesjonsplikt etter vannfallrettighets-
loven § 24, jf. kap. 2.  

Sognekraft eier Årøy kraftverk, og det fremgår av kongelig resolusjon 28. november 1980 at fallene 
som utnyttes i kraftverket utbringer mer enn 4000 naturhestekrefter. Den planlagte omorganiseringen 
med opprettelse av et nytt morselskap utløser i utgangspunktet konsesjonsplikt etter vannfall-
rettighetsloven § 24, jf. kap. 2. 

Sognekraft eier 50 % av aksjene i Nydalselva Kraft AS, som igjen eier 100 % av aksjene i Steinsvik 
Kraft AS. Steinsvik Kraft AS innehar bruksrett til fallrettigheter som utbringer mer enn 4000 natur-
hestekrefter. Det fremgår av meddelte vassdragskonsesjoner for 2016 nr. 21 at OED tidligere har gitt 
samtykke til Nydalselva Kraft AS' erverv av alle aksjene i Steinsvik Kraft AS. Den planlagte 
omorganiseringen som nå er omsøkt, utløser i utgangspunktet konsesjonsplikt etter vannfall-
rettighetsloven § 23 annet ledd, jf. første ledd.  

Sognekraft eier 10 % av aksjene i Svelgen Kraft Holding AS som igjen eier Svelgen Kraft AS som 
utnytter vannfall over konsesjonsgrensen i vannfallrettighetsloven § 2. Den indirekte overdragelsen 
av 10 % av aksjene utløser ikke konsesjonsplikt da ervervet er under grensen på 20 % som følger av 
vannfallrettighetsloven § 23 første ledd, jf. annet ledd.  

Sognekraft er deleier med 12 % i Vikfalli. Vikfalli er, slik departementet forstår det, en felles-
betegnelse på utbyggingene som utnyttes i Hove, Målset og Refsdal kraftverk. Departementet legger 
til grunn at fallrettighetene er over konsesjonsgrensen etter vannfallrettighetsloven § 2. 
Departementet viser til at Sognekraft MOR AS' erverv av 100 % av aksjene i Sognekraft, som igjen eier 
12 % av Fellesskapet Vikfalli, representerer et indirekte erverv av andel av fallrettigheter. Dette utløser 
i utgangspunktet konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven § 24, jf. § 26. Det følger av § 26 at lovens 
bestemmelser om erverv av eiendomsrett eller annen rådighet over vannfall får anvendelse.  
 
2. Nærmere om omorganiseringen av Sognekraft  
Omorganiseringen blir gjennomført ved at eierne av Sognekraft først stifter morselskapet Sognekraft 
MOR AS. Deretter blir de enkelte virksomhetsområdene som i dag er samlet under Sognekraft, med 
unntak av kraftproduksjonen, fisjonert ut i datterselskaper under det nye morselskapet. Som vederlag 
får Sognekraft MOR AS aksjer i det enkelte datterselskapet.  
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Kraftproduksjonen blir ikke fisjonert ut i forbindelse med omorganiseringen, og Sognekraft vil 
derfor bestå som et datterselskap etter omorganiseringen. Sognekraft vil være 100 % eid av det nye 
morselskapet, som vil være direkte eid av de samme offentlige eierne som eier Sognekraft i dag. 
Sognekraft viser til at omorganiseringen ikke innebærer noen overføring eller reelle endringer i 
eierskapet til fall eller kraftverksanlegg.  
 
3. Departementets vurdering  
Omorganiseringen innebærer at Sognekraft MOR AS erverver 100 % av aksjene i Sognekraft. Dette 
innebærer indirekte erverv av konsesjonspliktige fallrettigheter og andre rettigheter som krever 
vedtak eller samtykke etter vannfallrettighetsloven. Sognekraft MOR AS erverver 100 % av aksjene i 
Sognekraft, som har konsesjonspliktige rettigheter i Årøy kraftverk og Vikifalli, samt 100 % av aksjene 
i Vadheim Kraft AS, som igjen eier Dyrnesli kraftverk. Dette utløser i utgangspunktet konsesjonsplikt 
etter vannfallrettighetsloven kapittel 2, jf. vannfallrettighetsloven § 24 og § 26.  

Når særlige hensyn foreligger, kan departementet i det enkelte tilfelle gi unntak fra 
konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. Ot.prp. nr. 31 (1989−1990) 
og Ot.prp. nr. 61 (2007−2008) trekker opp rammene for anvendelsen av bestemmelsen. Formålet er å 
legge til rette for en mer rasjonell organisering av kraftforetakene, og som i liten grad endrer de 
overordnede eierforholdene. Departementet har kommet til at det foreligger slike særlige hensyn som 
gjør at unntaksbestemmelsen i § 3 annet ledd kan anvendes. De reelle eierforholdene endres ikke, og 
vannfallrettighetslovens krav til reelt offentlig eierskap er oppfylt, jf. § 5.  

OED skal sikre at nasjonal styring og kontroll i forvaltningen av vannkraftressursene ivaretas 
gjennom vannfallrettighetsloven. Departementet er oppmerksom på at framtidige salg av aksjer i 
selskaper som har fått unntak etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd, kan føre til at eierforholdene 
endres slik at de ikke lenger gjenspeiler de forhold som lå til grunn for å gi unntak. Ved slike unntak 
vil det bli satt som vilkår at samtlige fremtidige aksjeoverdragelser i selskapene skal meldes til 
konsesjonsmyndighetene.  

Departementet vil videre forbeholde seg retten til, ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse i 
selskapene, å konsesjonsbehandle overdragelsen av de rettigheter som selskapene ved dette vedtak 
har fått fritatt fra konsesjonsbehandling etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. I den grad 
selskapene har fallrettigheter som ikke tidligere er konsesjonsbehandlet, forbeholder departementet 
seg samtidig retten til å gjøre statlig forkjøpsrett gjeldende etter vannfallrettighetsloven § 6 ved enhver 
fremtidig aksjeoverdragelse i selskapene.  

Sognekraft MOR AS erverver 100 % av aksjene i Sognekraft, som eier 50 % av aksjene i Nydalselva 
Kraft AS, som igjen eier 100 % av aksjene i Steinsvik Kraftverk AS. Sistnevnte innehar konsedert 
bruksrett over 4000 naturhestekrefter. Morselskapets erverv er konsesjonspliktig etter vannfallrettig-
hetsloven § 23 annet ledd, jf. første ledd. 
  
4. Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett  
I medhold av vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd gis unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett for 
det nye morselskapet Sognekraft MOR AS' erverv av 100 prosent av aksjene i Sognekraft, i forbindelse 
med omorganiseringen.  

Unntaket gis med vilkår om at enhver fremtidig aksjeoverdragelse i Sognekraft MOR AS, 
Sognekraft AS og Vadheim Kraft AS meldes til konsesjonsmyndighetene. Departementet forbeholder 
seg retten til, ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse i selskapene, å konsesjonsbehandle de 
rettigheter selskapene ved dette vedtak har fått unntatt fra konsesjonsbehandling etter vannfall-
rettighetsloven. I den grad selskapene har fallrettigheter som ikke tidligere er konsesjonsbehandlet, 
forbeholder departementet seg samtidig retten til å gjøre statlig forkjøpsrett gjeldende etter 
vannfallrettighetsloven § 6.  

Emisjon av aksjer i selskapet, for eksempel i forbindelse med fusjon med et annet selskap, vil bli 
behandlet på samme måte som en aksjeoverdragelse.  
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5. Konsesjon for indirekte erverv av aksjer  
Morselskapet Sognekraft MOR AS erverver som ledd i omorganiseringen indirekte 50 % av aksjene i 
Nydalselva Kraft AS. Konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23 annet ledd, jf. første ledd, gis for 
indirekte erverv av 50 % av aksjene i Nydalselva Kraft AS, som igjen eier 100 % av aksjene i Steinsvik 
Kraftverk AS. Det settes ingen særskilte vilkår i konsesjonen.  
 
6. Avslutning  
Det gjøres oppmerksom på at det med dette vedtaket ikke er gjort noen endringer i tidligere meddelte 
konsesjoner eller tilknyttede vilkår.  

Departementet ber om at det om nødvendig oversendes konsesjonsdata til Norges vassdrags- og 
energidirektorat slik at konsesjonsregistrene blir ajourført. 
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10. NTE Energi AS 
 
(Søknad om samtykke til forlengelse av konsesjonsfri leieavtale – NTE Energi AS – Linnvasselv) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 12. mai 2021. 
 
 
Departementet viser til brev 28. april 2021 fra Advokatfirmaet Thommessen, som på vegne av 
NTE Energi AS (NTE) søker om samtykke til forlengelse av konsesjonsfri leieavtale mellom NTE og 
Statskog SF (Statskog). 
 
Bakgrunn  
NTE leier Statskog sine fallrettigheter i Linnvasselv i Rørvik kommune i henhold til en konsesjonsfri 
avtale inngått 18. mai 1961 (leieavtalen). Elven ligger mellom innsjøen Limingen i Norge og 
Kvärnbergsvatnet i Sverige. Riksgrensen deler fallhøyden i elven i to omtrent like store deler, 
henholdsvis 48,4 % i Norge og 51,6 % i Sverige.  

NTE disponerer fallrettighetene i Linnvasselv på norsk side av grensen, og det svenske foretaket 
Brännelven Kraft AB er innehaver av fallrettighetene på svensk side (her kalles elven Brännelven). 
NTE eier 3,26 % av de norske fallrettighetene, etter at disse ble ervervet fra en privat grunneier i 1956. 
De øvrige 96,74 % av de norske fallrettighetene leier NTE fra Statskog. NTE og det svenske foretaket 
Brännelven Kraft AB eier Linnvasselv kraftverk sammen gjennom Linnvasselv Kraftlag SA. 
Totalproduksjonen i kraftverket er på om lag 200 GWh årlig.  

Det ble gitt tillatelser til å gjennomføre kraftutbygningen av Stortinget 24. juni 1959 og av 
Mellanbygdens Vattendomstol 5. oktober 1959. På norsk side er det meddelt konsesjoner etter 
vassdragsreguleringsloven for reguleringen av innsjøen Limingen.  

I henhold til leieavtalen er leien bindende i 60 år fra kontraktens dato. NTE og Statskog har inngått 
en tilleggskontrakt om forlengelse av leieforholdet i nye 30 år. På bakgrunn av gjeldende avtale og 
inngått tilleggskontrakt, søker NTE om departementets samtykke etter vannfallrettighetsloven § 30 
første ledd annet punktum, til den foretatte forlengelsen av leieforholdet i ytterligere 30 år fra 18. mai 
2021, uten vilkår, i samsvar med forarbeidene til vannfallrettighetsloven og praksis.  
 
Departementets vurdering  
Etter lov av 14. desember 1917 nr. 16 om konsesjon for rettigheter til vannfall (vannfallrettighetsloven) 
§ 30 første ledd annet punktum kan departementet etter søknad treffe vedtak om at forlengelse av 
konsesjonsfrie inngåtte avtaler om leie av vannfall kan foretas uten konsesjon for inntil 30 år av 
gangen.  

NTE leier 96,74 % av fallrettighetene på norsk side av Linnvasselv fra Statskog i henhold til en 
konsesjonsfri avtale inngått 18. mai 1961. NTE har søkt om en forlengelse av den inngåtte leieavtalen 
i ytterligere 30 år, regnet fra 18. mai 2021. Saken gjelder en leieavtale som faller inn under 
vannfallrettighetsloven § 30 første ledd annet punktum.  

Etter departementets vurdering tilsier hensynet til å videreføre et eksisterende leieforhold at 
avtalen mellom NTE og Statskog godkjennes.  
 
Vedtak  
Med hjemmel i vannfallrettighetsloven § 30 første ledd annet punktum gir departementet samtykke 
til at NTE Energi AS' konsesjonsfrie avtale med Statskog SF om leie av 96,74 % av fallrettighetene på 
norsk side av Linnvasselv, forlenges for 30 år i henhold til inngått tilleggskontrakt med virkning fra 
18. mai 2021.  

Vedtaket kan påklages etter reglene i forvaltningsloven kap. VI, jf. § 28. 
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11. Vegusdal kraftverk AS 
 
(Flateland kraftverk – søknad om utsatt byggefrist) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 12. mai 2021. 
 
 
Innledning  
Det vises til e-post av 9. mars 2021 fra Søren Lous, styreleder i Vegusdal Kraftverk AS, vedrørende 
søknad om utsatt byggefrist for Flateland kraftverk.  
 
Bakgrunn  
Ved kgl.res. av 5. september 2003 fikk Vegusdal Kraftverk AS konsesjon for erverv av vannfall i 
Hovlandsdalsåna fra Lislevatn til Vågdalsfjorden i Evje og Hornes og Birknes kommuner. Ved kgl.res. 
av 13. september 2013 fikk Vegusdal Kraftverk AS konsesjon til bygging og drift av Flateland kraftverk. 
Det søkes nå om utsatt byggefrist for Flateland kraftverk.  

Ved brev av 21. august 2014 samordnet departementet fristene for ervervskonsesjonen (kgl.res. av 
5. september 2003) og tiltakskonsesjonen (kgl.res av 13. september 2013). Ved departementets vedtak 
av 20. august 2018 fikk Vegusdal kraftverk AS utsatt byggefrist for Flateland kraftverk for første gang. 
Byggefristene for ervervskonsesjonen og vassdragskonsesjonen ble da samordnet og ny frist for å 
påbegynne byggingen ble 13. september 2021, med ferdigstillelse innen 13. september 2026.  

Det søkes nå om en ny utsettelse av byggefristen for Flateland kraftverk med drøye 3 måneder, 
fra 13. september og ut året. Søknaden er begrunnet med utfordringer med fremdriften som følge av 
koronaviruset. 

Ved brev av 30. mars 2021 skriver grunneierne at det ikke er ønskelig at konsesjonæren får 
ytterligere fristutsettelser da de anser dette som ytterligere misbruk av grunneiernes fallrettigheter 
og forsinket leveranse av grønn energi til norske husstander for fjerde gang.  

Ved brev av 22. april 2021 skriver grunneierne at saken har tatt en ny vending og at det er kommet 
på plass en avtale mellom investor og utbygger Bekk og Strøm AS. De er nå komfortable det er 
kommet på plass en løsning som kan sikre utbygging og ønsker derfor å trekke innspillet fra 30. mars 
2021.  

Departementet har pr. telefon bedt utbygger om en ytterligere begrunnelse for hvorfor de trenger 
mer tid og at de må legge frem en tidsplan. Ved e-post av 23. april 2021 skriver utbygger at Finska 
Kraft, som nå er hovedaksjonær i Vegusdal Kraftverk, har overtatt prosjekteringsarbeidet og jobber 
med å få kontrahert entreprenører. Utbygger skriver også at prosjekteringsarbeidet har vært mer 
krevende enn normalt da blant annet befaringer har blitt utsatt og ekspertise fra utlandet ikke har hatt 
mulighet til å delta.  

Videre skriver også utbygger at detaljprosjektering sammen med hydrauliske beregninger av 
vannveien og detaljdimensjonering av vannveien, inntakskonstruksjon og kraftstasjon er på gang for 
hele prosjektet. Kontrahering av tunnelentreprenør og ELMEK-leverandør pågår parallelt med 
detaljplanlegging av betongkonstruksjoner. Planlegging vil bli avsluttet i løpet av mai/juni 2021. 
Detaljplanlegging og kontrahering av entreprenører vil bli avsluttet i august/september. Utbygger 
skriver at det er planlagt å starte opp veibygging, infrastruktur og forberedende arbeider i oktober/ 
november. Som følge av forsinkelser i prosjekteringsfasen vil det bli vanskelig å starte opp med 
nødvendige byggearbeider innenfor fristen. Det forventes byggestart rundt i november/desember 
2021. I 2022 vil tunnel og grunnarbeider bli utført og man forventer en sluttføring av prosjektet i 
årsskiftet 2023/2024.  

NVE har ved innstilling av 19. mars 2021 anbefalt at det gis tillatelse til å utsette frist for å påbegynne 
byggingen til 31. desember 2021.  
 



2022–2023  Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning  293 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021  Nr. 11 
 

 

Departementets vurdering  
I medhold av vassdragsreguleringsloven § 15 gis Vegusdal Kraftverk AS fristforlengelse til slutten av 
2021 for å påbegynne utbyggingen av Flateland kraftverk. Siden byggefristen i de to konsesjonene 
bør samsvare, gjelder samme frist for ervervskonsesjonen gitt ved kgl.res. av 5. september 2003. Ny 
frist for å påbegynne byggingen er etter dette 31. desember 2021, med ferdigstillelse innen 
31. desember 2026.  

Departementet har i avgjørelsen lagt vekt på det i nåværende sak ikke er søkt om en lengre 
utsettelse av fristen, men en begrenset utsettelse som følge av en situasjon som tiltakshaver anfører 
at de ikke rår over. Videre ser departementet hen til at det ble opplyst fra konsesjonæren i forrige 
fristutsettelsessøknad at de i første halvår av 2017 begynte tilrettelegging av riggområder/ 
adkomstveg og avskoging. 

Departementet minner om at det ikke kan forventes ytterligere fristutsettelse for bygging av 
Flateland kraftverk.  

Dette vedtaket kan påklages til Kongen i statsråd innen tre uker, jf. forvaltningsloven § 29. 
Eventuell klage sendes til Olje- og energidepartementet. 
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12. Canica AS 
 
(Søknad om konsesjon etter vannfallrettighetsloven – Orkla ASA) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 20. mai 2021. 
 
 
Olje- og energidepartementet viser til brev av 16. mars 2021 der det søkes om konsesjon etter 
vannfallrettighetsloven § 23 for erverv av aksjer i Orkla ASA (Orkla).  
 
Bakgrunn  
Canica AS (Canica), et nærstående selskap til Stein Erik Hagen, kjøpte 286 000 aksjer i Orkla 
11. februar 2021. Forut for ervervet eide Stein Erik Hagen med nærstående, herunder Canica, 
250 100 000 aksjer i Orkla. Dette utgjorde 24,974 prosent av aksjekapitalen og 25,007 prosent av de 
stemmeberettigede aksjene. Etter ervervet i februar 2021 eier Stein Erik Hagen med nærstående 
25,003 prosent av aksjekapitalen og 25,068 prosent av stemmeberettigede aksjer.  

Styret i Orkla har ved vedtak av 15. mars 2021 samtykket til at Canica erverver 286 000 aksjer i 
Orkla, jf. vannfallrettighetsloven § 23 fjerde ledd.  

Det søkes om konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23 for ervervet av aksjene.  
Det ble på vegne av Stein Erik Hagen og nærstående søkt om konsesjon etter vannfall-

rettighetsloven 18. juni 2019 i forbindelse med at Orkla vedtok å redusere aksjekapitalen i selskapet 
ved å innløse (amortisere) 17 500 000 aksjer eiet av Orkla, slik at antallet aksjer i selskapet ble 
redusert. Søknaden ble ved Olje- og energidepartementets vedtak av 3. september 2019 innvilget, og 
det ble gitt konsesjon uten særskilte vilkår.  

Det opplyses i søknaden av 16. mars 2021 at det ikke er noen endringer i hjemmels- og 
konsesjonsforholdene hva angår kraftverkene i Orkla-konsernet. 
 
Departementets vurdering  
Ved Canicas erverv av 286 000 aksjer i Orkla, økes Stein Erik Hagen og hans nærståendes aksjer og 
stemmer i selskapet. Ervervet utløser konsesjonsplikt, da den samlede eierandelen utgjør mer enn en 
femtedel av samtlige aksjer, parter eller stemmer i Orkla, som innehar vannfallsrettigheter etter 
vannfallrettighetsloven kapittel 2, jf. § 23.  
 
Vedtak  
I medhold av vannfallrettighetsloven § 23 gis Canica konsesjon for det omsøkte ervervet av aksjer i 
Orkla, slik at Stein Erik Hagen og hans nærstående samlet innehar 25,003 prosent av aksjekapitalen 
og 25,068 prosent av stemmeberettigede aksjer i selskapet.  

Det settes ingen særskilte vilkår for konsesjonen.  
Det gjøres oppmerksom på at det i og med dette vedtaket ikke er gjort noen endringer i de tidligere 

meddelte konsesjoner eller tilknyttede vilkår. 
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13. BKK AS 
 
(Vedrørende vedtak om fisjon av Sunnfjord Energi AS med overføring av kraftproduksjons-
anlegg til BKK Produksjon AS) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 25. mai 2021. 
 
 
Det vises til Olje- og energidepartementets vedtak i sak 19/1315 datert 21. januar 2020. Departementet 
er gjort oppmerksom på en inkurie i vedtaket.  

På vedtakets siste side, annet avsnitt fremkommer det at:  
 
I medhold av vannfallrettighetsloven § 25, jf. § 23 første ledd, gis BKK konsesjon for indirekte erverv 
av Sunnfjord Energi AS' 50 prosent andel i Jølstra Kraft DA.  

 
Dette må rettes, da vedtaket omhandler BKK Produksjon AS, og det er snakk om et direkte erverv av 
andelen i Jølstra Kraft DA.  

Angitte avsnitt skal således lyde:  
 
I medhold av vannfallrettighetsloven § 25, jf. § 23 første ledd, gis BKK Produksjon AS konsesjon for 
direkte erverv av Sunnfjord Energi AS' 50 prosent andel i Jølstra Kraft DA. 
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14. Finska Kraft AB 
 
(Søknad om konsesjon for erverv av aksjer i Vegusdal Kraftverk AS) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 4. juni 2021. 
 
 
1. Innledning  
Olje- og energidepartementet viser til brev 30. april 2021 med søknad om konsesjon etter vannfall-
rettighetsloven § 23 for Finska Kraft ABs (Finska Krafts) erverv av aksjer i Vegusdal Kraftverk AS 
(Vegusdal Kraftverk).  
 
2. Søknaden  
Advokatfirmaet Tofte har på vegne av Finska Kraft søkt om erverv av 68,569 prosent av aksjene, og 
senere inntil 89,9 prosent av aksjene, i Vegusdal Kraftverk.  

Det er lagt frem aksjekjøpsavtale datert 20. og 21. april 2021 mellom Finska Kraft og selgerne. 
Hvilke aksjonærer som selger og antall aksjer som selges fremgår av tabellen under.  
 
Aksjonær  Antall aksjer %   Andel  

Søren Lous    96 359    4,645 %  
Karoline V. Lous    20 000    0,964 %  
Axel G. Lous    20 000    0,964 %  
Tove Kløvvik    20 000   0,964 %  
Abbedi Ltd    62 005    2,989 %  
Kvitebjørn Havvind AS  1 038 104  50,040 %  
Bearhill Inc AS    80 000    3,857 %  
Henning Strøm    20 000    0,964 % 
Clear Thought AS    40 000    1,928 %  
Trygve Kierulf    11 000    0,530 %  
Preben Mehren AS      5 000    0,241 %  
Petroservice AS    10 000    0,482 %  

SUM  1 422 468  68,569 % 

 
Det fremgår av vedlagt styreprotokoll datert 22. april 2021 at styret i Vegusdal Kraftverk har 

godkjent samtlige aksjeerverv. 
Søker har opplyst at det ikke foreligger noen aksjonæravtale i Vegusdal Kraftverk. 
Vegusdal Kraftverk eies i dag av flere private parter. Selskapet har konsesjon for erverv av 

fallrettigheter i Hovlandsdalsåna meddelt ved kgl.res. av 5. september 2003. Fallrettighetene 
hjemfaller i 2063. Selskapet innehar også konsesjoner etter vassdragsreguleringsloven, vannressurs-
loven og energiloven for bygging av Flateland kraftverk i Birkenes kommune i Aust-Agder fylke (nå 
Agder fylke). 

Finska Kraft er et kraftselskap registrert i Finland og eier og driver industriell virksomhet innen 
kraftproduksjon i Finland og i Norge. Eierne i foretaket er 17 regionale finske kraftselskaper der de 
fleste av dem har kommunale eiere. 

Det er opplyst i søknaden at Finska Kraft har en intensjon om å øke sin eierandel i Vegusdal 
Kraftverk AS til inntil 89,9 prosent av aksjene. En slik økning vil skje ved enten ytterligere kjøp av 
eksisterende aksjer eller kapitalforhøyelse, ev. som følge av en kombinasjon av dette. Det er derfor 
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søkt om både ervervet av 68,569 prosent av aksjene og for de eventuelle fremtidige ervervene av inntil 
89,9 prosent av aksjene i Vegusdal Kraftverk. 

For øvrige detaljer vises det til søknaden med vedlegg. 
 
3. Departementets vurdering 
Vegusdal Kraftverk  innehar  konsesjonspliktige  fallrettigheter,  og  det  omsøkte  ervervet  av      
68,569 prosent av aksjene i selskapet er konsesjonspliktig, jf. vannfallrettighetsloven § 23 første ledd. 
Det samme gjelder eventuelle senere erverv av inntil 89,9 prosent av aksjene. 

Vegusdal Kraftverk eies i dag av flere private aktører. I konsesjonen for erverv av fallrettigheter 
gitt ved kgl.res. av 5. september 2003 er det satt vilkår om tidsbegrensning og hjemfall etter 60 år. 

Olje- og energidepartementet har vurdert søknaden i henhold til vannfallrettighetsloven § 23. Det 
er etter departementets vurdering grunnlag for å gi Finska Kraft konsesjon til det omsøkte ervervet 
av 68,569 prosent av aksjene i Vegusdal Kraftverk. 

Etter departementets vurdering er det ikke grunnlag for å gi konsesjon for fremtidige erverv av 
inntil 89,9 prosent av aksjene. Departementet har i en tidligere sak som gjaldt aksjer i Vegusdal 
kraftverk, jf. vedtak av 24. august 2020, gitt konsesjon som også dekket et fremtidig erverv som var 
nærmere definert. Etter det opplyste foreligger det i nærværende sak ikke noen avtale som gir rett til 
et slikt fremtidig erverv. Departementet er kommet til at det nå bare er grunnlag for å gi konsesjon til 
det avtalte ervervet av 68,569 prosent av aksjene. 
  
4. Vedtak  
I medhold av vannfallrettighetsloven § 23 gis Finska Kraft AB konsesjon for erverv av 68,569 prosent 
av aksjene i Vegusdal Kraftverk AS. Det settes ingen særskilte vilkår i konsesjonen.  

Det gjøres oppmerksom på at det i og med dette vedtaket ikke er gjort endringer i tidligere 
meddelte konsesjoner eller tilknyttede vilkår. 
 



298 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 15 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

 
15. Lyse Produksjon AS, Hydro Energi AS og Lyse Kraft DA 
 
(Søknad om konsesjoner etter vannfallrettighetsloven – etablering av Lyse Kraft DA) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 11. juni 2021. 
 
 
1. Innledning  
Olje- og energidepartementet viser til brev av 22. oktober 2020 med søknad om konsesjoner, unntak, 
nødvendige samtykker og bekreftelser etter vannfallrettighetsloven i forbindelse med etablering av 
Lyse Kraft DA (LKDA).  
 
2. Bakgrunn  

2.1 Opprettelsen av LKDA  
Opprettelsen av LKDA innebærer overdragelse av Lyse Produksjon AS' (Lyse Produksjons) hel- og 
deleide kraftverk og rettigheter til LKDA.  

Lyse Produksjon og Hydro Energi AS (Hydro Energi) signerte 21. oktober 2020 en transaksjons-
avtale om etableringen av et felles eierskap for sine respektive vannkraftverk i Rogaland, Vestland og 
Agder, gjennom opprettelsen av LKDA, et ansvarlig selskap med delt ansvar. Partene har også inngått 
en deltakeravtale og selskapsavtale for LKDA.  

Formålet med LKDA er å konsolidere Lyse Produksjons vannkraftvirksomhet med Hydro Energis 
vannkraftvirksomhet i Røldal-Suldalvassdraget (RSK). LKDA skal eie, drive og videreutvikle 
vannkraftverk som direkte og indirekte eies av selskapet, og øvrig kraftproduksjon selskapet har 
tilgang på. Følgende transaksjoner utløser krav om konsesjon eller samtykke i henhold til vannfall-
rettighetsloven: 
 

1. LKDA erverver Lyse Produksjons heleide kraftverk, og Lyse Produksjons konsesjoner over-
føres til LKDA  

2. LKDA erverver Lyse Produksjons andel av Sira-Kvina Kraftselskap DA  
3. LKDA erverver Lyse Produksjons uttaksrett i Ulla-Førre  
4. I 2019 ervervet RSK Holding 45,31 prosent direkte eierskap i RSK-anleggene, og det ble gitt 

utsatt frist for å søke om konsesjon for dette ervervet  
5. I 2019 ervervet RSK Holding 91,26 prosent av aksjene i RSK AS, og det ble gitt utsatt frist for å 

søke om konsesjon for dette ervervet  
6. LKDA erverver 100 prosent av aksjene i RSK Holding  
7. Hydro Energi erverver 25,6 prosent av selskapsandelene i LKDA  
8. Konsesjoner for RSK-anleggene med vilkår om tidsbegrensning og hjemfall omgjøres  
9. Hydro Energi skal være driftsansvarlig for alle kraftverkene som LKDA eier  

 
Transaksjonene i punkt 4 til 8 behandles i kongelig resolusjon av dags dato. Departementet har i 

et eget vedtak av dags dato godkjent operatøravtalen som innebærer at Hydro Energi skal være 
driftsansvarlig for alle kraftverkene i LKDA, jf. punkt 9. Disse spørsmålene omtales ikke nærmere i 
det følgende.  

I dette vedtaket behandles overdragelsen av Lyse Produksjons hel- og deleide kraftverk, jf. punkt 
1 til 3 over.  
 
2.2 Nærmere om Lyse Produksjon og de omsøkte ervervene  
Lyse Produksjon har hovedkontor i Stavanger, og eies 100 % av Lyse AS. Lyse AS eies av 
14 kommuner, og oppfyller kravet til offentlig eierskap etter vannfallrettighetsloven § 5.  

Kommunenes eierandeler er som følger:  
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• Stavanger kommune (45,735 %)  
• Sandnes kommune (19,531 %)  
• Sola kommune (8,741 %)  
• Time kommune (5,832 %)  
• Klepp kommune (4,229 %)  
• Hå kommune (3,785 %)  
• Randaberg kommune (3,279 %)  
• Eigersund kommune (2,951 %)  
• Strand kommune (2,532 %)  
• Hjelmeland kommune (0,994 %)  
• Gjesdal kommune (0,933 %)  
• Lund kommune (0,713 %)  
• Bjerkreim kommune (0,512 %)  
• Kvitsøy kommune (0,233 %)  

 
Lyse Produksjon driver virksomhet innenfor kraftproduksjon, i hovedsak gjennom heleide 

vannkraftverk som selskapet eier direkte, samt kraftforvaltning. I tillegg har Lyse Produksjon 
rettigheter og andeler i deleide vannkraftverk.  

Lyse Produksjons heleide vannkraftverk består av 11 kraftverk, hvorav fire etter det opplyste ikke 
har konsesjon etter vannfallrettighetsloven (ukonsederte):  
 

• Breielva – ukonsedert  
• Flørli – konsedert  
• Hauskje – ukonsedert  
• Hetland – konsedert  
• Hjelmeland – konsedert  
• Lysebotn – konsedert  
• Maudal – konsedert  
• Oltedal – ukonsedert  
• Oltesvik – ukonsedert  
• Sviland – konsedert  
• Tjodan – konsedert  

 
Lyse Produksjon gjennomførte en omorganisering i 1999 og etablerte da en konsernstruktur. I 

brev av 19. februar 1999 ga departementet unntak fra konsesjonsplikt, med vilkår om at enhver 
overføring av aksjer i Lyse Produksjon skal meldes til departementet. I søknaden er det bedt om 
departementets bekreftelse på at unntaksvilkåret i vedtaket fra 1999 ikke utløses.  

LKDAs erverv av Lyse Produksjons heleide kraftverk er konsesjonspliktig etter vannfallrettighets-
loven §§ 2 og 4, for henholdsvis ukonsederte og konsederte vannfall. Det er søkt om unntak fra 
konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. Det bes om bekreftelse på 
at Lyse Produksjons konsesjoner etter vassdragsreguleringsloven overføres til LKDA på uendrede 
vilkår.  
 
2.2.1 Nærmere om Sira Kvina Kraftselskap DA  
Lyse Produksjon har andeler i Sira Kvina Kraftselskap DA (Sira Kvina). Selskapet er eid av Lyse 
Produksjon (41,1 %), Statkraft Energi AS (32,1 %), Skagerak Kraft AS (14,6 %) og Agder Energi 
Produksjon AS (12,2 %). Selskapet eier og driver et kraftverksystem i Sira og Kvinavassdragene. Styret 
i Sira Kvina har samtykket til fusjonen. LKDAs erverv av Lyse Produksjons andeler i Sira-Kvina 
Kraftselskap DA er konsesjonspliktig etter vannfallrettighetsloven § 25, og det søkes om konsesjon 
etter denne bestemmelsen.  
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2.2.2 Nærmere om Ulla-Førre-anleggene  
Lyse Produksjon har rettigheter i Ulla-Førre-anleggene, et kraftverksystem i Ryfylke og som eies og 
drives av Statkraft Energi AS. Lyse Produksjons uttaksrett knytter seg dels til at Lyse Produksjon 
forestår utøvelsen av deler av kontraktsvilkårene i Rogaland fylkeskommunes medeiendomsrett i 
anleggene, og dels i kompensasjonskraft som følge av at Ulla-Førre-anleggene leder vann bort fra 
Lysebotn og Breielva kraftverker. Til sammen er uttaksretten tilsvarende ca. 18 % av produksjonen i 
Ulla-Førre-anleggene. Rogaland fylkeskommune har samtykket til at Lyse Produksjons medeien-
domsrett overføres til LKDA. Det er søkt om departementets samtykke etter vannfallrettighetsloven 
§ 30 tredje ledd.  
 
2.3 Nærmere om opprettelse av LKDA  
I første trinn av etableringen av LKDA etableres LKDA som et heleid datterselskap til Lyse Produksjon, 
og hvor 25,6 % av andelene i LKDA overføres til Hydro Energi.  

Deretter skal Lyse Produksjon i henhold til transaksjonsavtalen skyte inn sine andeler på 41,1 % i 
Sira Kvina, kraftuttaksretten på ca. 18 % i Ulla Førre og sine heleide kraftverk som tingsinnskudd i 
LKDA. Samtidig skal Hydro Energi skyte inn 100 % av aksjene i RSK Holding som tingsinnskudd i 
LKDA.  

I henhold til deltakeravtalen skal andelene i LKDA bestå av 667 A-andeler og 333 B-andeler. Alle 
A-andelene skal besittes av Lyse Produksjon, som i tillegg besitter 77 B-andeler. Hydro Energi besitter 
256 B-andeler. Lyse Produksjon har således en eierandel i LKDA på 74,4 %, mens Hydro eier de 
resterende 25,6 %.  

Lyse Produksjon har bakenforliggende kommunale eiere og er fullt ut offentlig etter vannfall-
rettighetsloven. Etter en gjennomgang av søknaden og relevante vedlegg er departementet kommet 
til at LKDA oppfyller kravene til et offentlig selskap etter vannfallrettighetsloven § 5, jf. § 25. Det vises 
til vurderingen av LKDA inntatt i kongelig resolusjon av i dag.  
 
3. Departementets vurdering  

3.1 Unntak etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd, jf. § 24  
LKDAs erverv av Lyse Produksjons heleide vannkraftverk utløser konsesjonsplikt etter vannfall-
rettighetsloven kapittel 2. Når særlige hensyn foreligger, kan departementet fatte enkeltvedtak om 
unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett, jf. vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd.  

Ot.prp. nr. 31 (1989−1990) og Ot.prp. nr. 61 (2007−2008) trekker opp rammene for anvendelsen av 
vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. Formålet er særlig å legge til rette for mer rasjonell 
organisering av kraftforetakene. Departementet har kommet til at det foreligger slike særlige hensyn 
som gjør at unntaksbestemmelsen i § 3 annet ledd kan anvendes. Omorganiseringen av Lyse 
Produksjon vurderes å være rasjonell, og kravet til reelt offentlig eierskap er oppfylt både før og etter 
transaksjonene.  

Olje- og energidepartementet skal sikre at nasjonal styring og kontroll i forvaltningen av 
vannkraftressursene ivaretas gjennom vannfallrettighetsloven. Departementet er oppmerksom på at 
fremtidige salg av aksjer eller andeler i selskaper som har fått unntak etter vannfallrettighetsloven § 3 
annet ledd kan føre til at eierforholdene endres slik at de ikke gjenspeiler de forhold som lå til grunn 
for å gi unntak.  

Ved unntak etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd vil det bli satt som vilkår at samtlige 
fremtidige overdragelser av aksjer og andeler i selskapene skal meldes til konsesjonsmyndighetene. 
Departementet vil videre forbeholde seg retten til, ved enhver fremtidig overdragelse av eierandeler 
i selskapene, å konsesjonsbehandle overdragelsen av de rettigheter som selskapene ved dette og 
tidligere vedtak har fått fritatt fra konsesjonsbehandling etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. I 
den grad selskapene har fallrettigheter som ikke tidligere er konsesjonsbehandlet, forbeholder 
departementet seg samtidig retten til å gjøre statlig forkjøpsrett gjeldende etter vannfallrettighets-
loven § 6 ved enhver fremtidig overdragelse av eierandeler i selskapene.  
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3.2 Øvrige vedtak og bekreftelser  
I forbindelse med tidligere transaksjoner og konsesjonspliktige erverv knyttet til Lyse Produksjon har 
departementet gitt unntak fra konsesjonsbehandling og forkjøpsrett med forbehold om konsesjons-
behandling og forkjøpsrett ved fremtidige aksjeoverdragelser. Departementet kan ikke se at de 
omsøkte ervervene gir grunnlag for å benytte slike vilkår i tidligere vedtak om unntak fra 
konsesjonsplikt og forkjøpsrett meddelt Lyse Produksjon, og bekrefter dette.  

Videre kreves det konsesjon for LKDAs erverv av andel i Sira Kvina Kraftselskap DA. 
Kraftselskapet har direkte eller indirekte rettigheter som det kreves konsesjon eller vedtak etter loven 
for å erverve, jf. vannfallrettighetsloven § 25, jf. § 23 første ledd. Ervervet skjer ved at Lyse Produksjons 
eierandel i Sira Kvina Kraftselskap DA skytes inn som tingsinnskudd i LKDA.  

Lyse Produksjon har en uttaksrett i Ulla-Førre-anleggene. Dels følger dette av at Lyse Produksjon 
forestår utøvelsen av deler av kontraktsvilkårene i Rogaland fylkeskommunes medeiendomsrett i 
anlegget og dels er det uttak av kompensasjonskraft. Etter departementets syn er det nødvendig med 
samtykke etter vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd for overføringen av disse rettighetene til 
LKDA. Etter denne bestemmelsen kan departementet gi samtykke til at tidsubegrenset medeierskap 
til vannkraftproduksjon overdras til foretak som er underlagt offentlig eierskap. Departementet mener 
det er grunn til å gi slikt samtykke.  
 
4. Vedtak  

4.1 Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett  
Med hjemmel i vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd gis LKDA unntak fra konsesjonsplikt og 
forkjøpsrett for overdragelsen av konsesjonspliktige vannfallsrettigheter fra Lyse Produksjon til 
LKDA. Reguleringskonsesjoner tilknyttet til respektive vannfallsrettighetene overføres i uendret 
form.  

Unntaket gis med vilkår om at enhver fremtidig overdragelse av aksjer eller andeler i Lyse AS, 
Lyse Produksjon AS eller Lyse Kraft DA skal meldes til konsesjonsmyndighetene. Departementet 
forbeholder seg retten til, ved enhver fremtidig overdragelse av eierandeler i selskapene, å gjøre den 
statlige forkjøpsretten etter vannfallrettighetsloven § 6 gjeldende for fallrettigheter som ikke tidligere 
er konsesjonsbehandlet, samt å konsesjonsbehandle de rettigheter selskapene ved dette vedtak og 
tidligere vedtak har fått unntak fra konsesjonsbehandling etter vannfallrettighetsloven.  

Kapitalutvidelse som endrer eierforholdene, for eksempel ved emisjon eller fusjon med et annet 
selskap, vil bli behandlet på samme måte som overdragelse av aksjer eller andeler.  
 
4.2 Konsesjon for erverv av andel i Sira Kvina Kraftselskap DA  
I medhold av vannfallrettighetsloven § 25 gis LKDA konsesjon for erverv av 41,1 % av andelene i Sira 
Kvina Kraftselskap DA. Det fastsettes ingen særskilte vilkår for konsesjonen.  
 
4.3 Samtykke til erverv av uttaksrett i Ulla-Førre-anleggene  
I medhold av vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd annet punktum samtykker departementet til at 
Lyse Produksjons uttaksretter i Ulla-Førre overdras til LKDA.  
 
5. Avslutning  
Det gjøres oppmerksom på at det med disse vedtakene ikke er gjort noen endringer i de tidligere 
meddelte konsesjoner eller tilknyttede vilkår.  

Departementet ber om at det oversendes konsesjonsdata til Norge vassdrags- og energidirektorat, 
slik at konsesjonsregistrene blir ajourført.  
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16. Lyse Kraft DA  
 
(RSK Holding AS, Lyse Kraft DA og Hydro Energi AS – tillatelser etter vassdragslovgivningen 
i forbindelse med opprettelse av Lyse Kraft DA) 
 
Kongelig resolusjon 11. juni 2021.  
 
 
1. Innledning 

Lyse Produksjon AS (Lyse Produksjon) og Hydro Energi AS (Hydro Energi) signerte 21. oktober 2020 
en transaksjonsavtale om etablering av et felles eierskap for sine hel- og deleide vannkraftverk i 
Rogaland, Vestland og Agder gjennom opprettelse av et ansvarlig selskap med delt ansvar, 
Lyse Kraft DA (LKDA).  

Transaksjonen innebærer overordnet at Lyse Produksjon overdrar heleide og deleide kraftverk til 
LKDA, mens Hydro Energi selger 100 prosent av aksjene i RSK Holding AS (RSK Holding) til LKDA 
mot vederlag i andeler i LKDA. Etter gjennomføringen av transaksjonen vil Lyse Produksjon eie 
74,4 prosent av LKDA og Hydro Energi 25,6 prosent. De konsesjonsrettslige spørsmålene som gjelder 
overføringen av Lyse Produksjons hel- og deleide kraftverk behandles i et eget vedtak av 
departementet av dags dato, og omtales ikke nærmere her.  

Lyse Produksjon, Hydro Energi og LKDA søkte ved brev av 22. oktober 2020 om unntak fra 
konsesjonsplikt og forkjøpsrett for erverv av aksjene i RSK Holding, jf. vannfallrettighetsloven § 3 
annet ledd. Det er samtidig søkt om omgjøring av tidligere fastsatte vilkår om tidsbegrensning og 
hjemfall, slik at konsesjonene for Røldal-Suldal-anleggene omgjøres til å gjelde på ubegrenset tid, jf. 
vannfallrettighetsloven § 10 og vassdragsreguleringsloven § 9. LKDA har også søkt om at det tas inn 
bestemmelser om alminnelig revisjon i de gjeldende konsesjonene. 

Hydro Energi samlet i 2019 kraftverkene i RSK i en ny juridisk enhet, RSK Holding. Olje- og 
energidepartementet tilrår at RSK Holding gis unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter 
vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd for erverv av 45,21 prosent direkte eierskap til RSK-anleggene 
og for erverv av 91,26 prosent av aksjene i RSK AS. 

Etter departementets vurdering er det ikke grunnlag for å behandle søknaden om LKDAs erverv 
av aksjene i RSK Holding etter bestemmelsen om unntak fra konsesjonsplikt i vannfallrettighetsloven 
§ 3 annet ledd. Overdragelsen behandles etter lovens § 24, jf. § 4 som gjelder videre overdragelse av 
tidligere konsedert vannfall. Saken behandles ved kongelig resolusjon siden Kongen er konsesjons-
myndighet. 

Departementet tilrår at LKDA får konsesjon for erverv av 100 prosent av aksjene i RSK Holding og 
at Hydro Energi får konsesjon for erverv av 25,6 prosent av selskapsandelene i LKDA. Som følge av 
at LKDA oppfyller vannfallrettighetslovens krav til offentlig eierskap, oppheves tidligere fastsatte 
vilkår om tidsbegrensning og hjemfall i konsesjoner for Røldal-Suldal-anleggene. 

 
2. Søknaden og NVEs uttalelse 

2.1 Søknaden 
Olje- og energidepartementet har mottatt følgende søknad fra advokatfirmaet Thommessen, datert 
22. oktober 2020, her gjengitt i offentlig versjon: 
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"1 INNLEDNING  

1.1 Bakgrunn og introduksjon  

På vegne av Lyse Produksjon AS ("Lyse Produksjon"), Hydro Energi AS ("Hydro Energi") og 
Lyse Kraft DA ("LKDA") søkes det herved om nødvendige konsesjoner, unntak fra konsesjonsplikt 
og forkjøpsrett, samtykker og bekreftelser etter vannfallrettighetsloven og vassdragsregulerings-
loven i forbindelse med etableringen av LKDA. Formålet bak etableringen av LKDA er å 
konsolidere Lyse Produksjons vannkraftvirksomhet med Hydro Energis vannkraftvirksomhet i 
Røldal-Suldalvassdraget i Rogaland og Vestland fylker.  

Lyse Produksjon og Hydro Energi signerte 21. oktober 2020 en transaksjonsavtale 
("Transaksjonsavtalen") med henblikk på å etablere et felles eierskap for sine respektive 
vannkraftverk i Rogaland, Vestland og Agder gjennom opprettelsen av et ansvarlig selskap med 
delt ansvar – LKDA. 

 
Vedlegg 1: Transaksjonsavtale datert 21. oktober 2020  

 
I henhold til Transaksjonsavtalen skal Lyse Produksjon skyte inn sine andeler på 41,1 % i Sira-

Kvina Kraftselskap DA, kraftuttaksretten på ca. 18 % i Ulla Førre (medeiendomsrett og kompensa-
sjonskraft) og Lyse Produksjons heleide kraftverk som tingsinnskudd i LKDA. Samtidig skal 
Hydro Energi skyte inn 100 % av aksjene i RSK Holding AS ("RSK Holding") som tingsinnskudd i 
LKDA. RSK Holding eier direkte og indirekte gjennom eierskap i Røldal-Suldal Kraft AS ("RSK"), 
95,21 % av vannkraftverkene i Røldal-Suldalvassdraget ("RSK-anleggene").  

LKDA ble stiftet 17. september 2020 under navnet "Lyse Anlegg DA" og det vises i den 
forbindelse til 

 
Vedlegg 2: Stiftelsesdokument, selskapsavtale og utskrift fra Foretaksregisteret for Lyse 

Anlegg DA, samt selskapsmøteprotokoll med endring av navn til Lyse Kraft DA  
 

Partene har videre blitt enige om en deltakeravtale og en selskapsavtale for LKDA 
("Deltakeravtalen") som skal signeres når transaksjonen gjennomføres. Selskapets formål er å eie, 
drive og videreutvikle vannkraftverk som direkte eller indirekte eies av selskapet, og øvrig 
kraftproduksjon selskapet har tilgang på. Selskapet skal ha sitt hovedkontor i Stavanger kommune.  

 
Vedlegg 3: Omforent deltakeravtale og selskapsavtale (Vedtekter)  

 
I henhold til Deltakeravtalens  punkt  2 skal  andelene  i LKDA bestå av  667 A-andeler  og  

333 B-andeler. (…) Lyse Produksjon skal eie samtlige 667 A-andeler, i tillegg til 77 B-andeler. Dette 
tilsvarer en samlet eierandel i LKDA på 74,4 %. Hydro Energi skal eie 256 av totalt 333 B-andeler. 
Dette tilsvarer en samlet eierandel på 25,6 %. Til sammen eier Lyse Produksjon og Hydro Energi 
samtlige 1000 andeler i LKDA.  

LKDA oppfyller kravet til offentlig eierskap i medhold av vannfallrettighetsloven § 5. Dette 
betyr at de tidligere privateide RSK-anleggene og RSK Holding vil bli underlagt offentlig eierskap 
i medhold av vannfallrettighetsloven § 5.  

Følgende erverv i forbindelse med den planlagte etableringen av LKDA er konsesjonspliktige 
etter vannfallrettighetsloven: 

 
(i) LKDAs erverv av Lyse Produksjons heleide kraftverk er konsesjonspliktig etter vannfall-

rettighetsloven § 2 (ukonsederte) og § 4 (konsederte). På vegne av LKDA søkes det om 
unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd for 
dette ervervet. 

   
(ii) LKDAs erverv av Lyse Produksjons andeler i Sira-Kvina Kraftselskap DA er konsesjons-

pliktig etter vannfallrettighetsloven § 25 og på vegne av LKDA søkes det om konsesjon 
etter vannfallrettighetsloven § 25 for dette ervervet. 
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(iii) LKDAs erverv av Lyse Produksjons uttaksrett i Ulla-Førre krever Olje- og energi-

departementets ("OED") samtykke etter vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd. På vegne 
av LKDA søkes det om slikt samtykke. 

 
(iv) LKDAs erverv av 100 % av aksjene i RSK Holding fra Hydro Energi er konsesjonspliktig 

etter vannfallrettighetsloven § 24 som om LKDA hadde ervervet de underliggende 
konsesjonspliktige eiendelene direkte, og det søkes om unntak fra konsesjonsplikt og 
forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd for dette ervervet.  

 
Det bes også om departementets bekreftelse på at Lyse Produksjons konsesjoner etter 

vassdragsreguleringsloven overføres til LKDA på uendrede vilkår.   
Hydro Energis eierskap i RSK-anleggene ble fisjonert ut til RSK Holding i 2019, jf. brev til OED 

1. november 2019. RSK Holding fikk med dette direkte og indirekte gjennom eierskap i RSK, 
eierskap til 95,21 % av vannkraftverkene i RSK-anleggene. Fisjonen i 2019 var et ledd i tilrette-
leggingen for videre endring i eierstrukturen i RSK-anleggene, som nå følges opp gjennom over-
dragelse til LKDA. OED innvilget 26. mai 2020 utsettelse av frist for konsesjonssøknad knyttet til 
RSK Holdings erverv av RSK-anleggene, i påvente av ytterligere endringer i eierstrukturen. 

 
Vedlegg 4: Brev fra OED med fastsettelse av utsatt søknadsfrist 26. mai 2020  

 
Denne konsesjonssøknaden omfatter derfor også følgende erverv i RSK Holding som er 

konsesjonspliktige etter vannfallrettighetsloven:  
 

(i) RSK Holdings erverv av 45,21 % direkte eierskap til RSK-anleggene er konsesjonspliktig 
etter vannfallrettighetsloven § 4. På vegne av RSK Holding AS søkes det om unntak fra 
konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd for dette ervervet.  

  
(ii) RSK Holdings erverv av 91,26 % av aksjene i RSK AS er konsesjonspliktig etter vann-

fallrettighetsloven § 24 som om RSK Holding AS hadde ervervet de underliggende 
konsesjonspliktige eiendelene direkte, og det søkes om unntak fra konsesjonsplikt og 
forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd for dette ervervet. 

 
Hydro skal fra og med gjennomføring av transaksjonen også tre inn som driftsansvarlig, som 

definert i utleieforskriften, for kraftverkene som i dag er heleid av Lyse Produksjon, samtidig som 
Hydro fortsetter som driftsansvarlig for RSK-anleggene. Det bes i den forbindelse om OEDs 
godkjennelse av operatøravtalen, jf. vannfallrettighetsloven § 29.  

Avslutningsvis bes det om at tidsbegrensningene og hjemfall i konsesjoner for RSK-anleggene 
etter vassdragsreguleringsloven og vannfallrettighetsloven (tidligere industrikonsesjonsloven) 
omgjøres etter vannfallrettighetsloven § 10 til å gjelde på ubegrenset tid og for øvrig videreføres 
på uendrede vilkår.  
 
1.2 Oversikt over den videre fremstillingen i søknaden  

I punkt 2 nedenfor vil vi gi en kort oversikt over Lyse Produksjon, Hydro Energi, RSK Holding, 
Sira Kvina og Ulla Førre. I punkt 3 gis en nærmere beskrivelse av de ulike trinnene og slutt-
resultatet ved etableringen av LKDA. I punkt 4 redegjør vi kort for anvendelsesområdet for 
unntaksbestemmelsen i vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd, og grunnlaget for å meddele unntak 
i forbindelse med etableringen av LKDA og for RSK Holdings erverv i RSK-anleggene. I punkt 5 
oppsummeres søknaden og de konsesjonsrettslige betingelsene for etableringen av LKDA.  
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2 OVERSIKT OVER LYSE PRODUKSJON OG HYDRO ENERGI  

2.1 Lyse Produksjon  

Lyse Produksjon eies 100 % av Lyse AS. Lyse AS eies av følgende eierkommuner: Stavanger 
kommune (45,735 %), Sandnes kommune (19,531 %), Sola kommune (8,741 %), Time kommune 
(5,832 %), Klepp kommune (4,229 %), Hå kommune (3,785 %), Randaberg kommune (3,279 %), 
Eigersund kommune (2,951 %), Strand kommune (2,532 %), Hjelmeland kommune (0,994 %), 
Gjesdal kommune (0,933 %), Lund kommune (0,713 %), Bjerkreim kommune (0,512 %) og Kvitsøy 
kommune (0,223 %).  

Det vises for øvrig til:  
 

Vedlegg 5: Årsrapport 2019 for Lyse-konsernet, samt vedtekter og utskrift fra Foretaks-
registeret for Lyse AS og Lyse Produksjon AS  

 
Lyse Produksjon har hovedkontor i Stavanger. Selskapet driver virksomhet innenfor kraft-

produksjon og kraftforvaltning gjennom egne anlegg og medeierskap til andre kraftproduksjons-
anlegg. En vesentlig del av selskapets virksomhet er produksjon av kraft gjennom heleide 
vannkraftverk som selskapet eier direkte. I tillegg har Lyse Produksjon rettigheter og andeler i 
deleide vannkraftverk. Sistnevnte omfatter en kraftuttaksrett (andel av Rogaland fylkeskommunes 
medeiendomsrett i Ulla-Førre anleggene og kompensasjon for fraført vann fra Lysebotn (II) og 
Breiava kraftverker) på ca. 18 % i Ulla-Førre, samt en andel i Sira-Kvina Kraftselskap DA på 41,1 %.  

Lyse Produksjons heleide vannkraftverk kan oppsummeres som følger (med tilhørende 
konsesjoner etter vassdragslovgivningen):  
 

Kraftverk Konsesjoner 
Breiava - Ingen. Etablert innenfor rammen av gjeldende reguleringskonsesjon for 

Lysebotn kraftverk. Fritatt fra konsesjonsplikt etter vannressursloven i 
NVEs vedtak 15. september 2003. 

Flørli - Erverv og regulering av Flørlivassdraget, kgl.res. 16. november 1917.  
- Erverv og regulering av Flørlivassdraget, kgl.res. 21. oktober 1927.  
- Erverv og regulering av Flørlivassdraget, kgl.res 4. juli 1935.  
- Tillatelse til å regulere Hogganvatn i Frafjordvassdraget og overføring av 

vannet til Flørlivass, kgl.res. 7. mai 1937. 
- Tillatelse til å overføre Krokevatnvassdraget til Flørlivassdraget, kgl.res. 

2. september 1938.  
- Tillatelse til å regulere Vassleia i Espedalsvassdraget og overføring av vannet 

til Flørlivassdraget, meddelt ved ministerpresidentens beslutning av 
26. mars 1942.  

- Tillatelse til å regulere Øvre Flørlivatn, kgl.res. av 14. mars 1947.  
- Stadfestelse av ministerpresidentes vedtak 26. mars 1942 om å kreve avstått 

Fossåens Interressentskaps vassfall i Espedalsvassdraget, samt til å regulere 
Vassleia og overføre vannet til Flørlivassdraget, 16. november 1945.  

- Tillatelse for regulering av Rundevatn i Frafjordvassdraget og overføring av 
vannet til Flørlivassdraget, kgl.res. 21. januar 1949.  

- Tillatelse til å regulere Rundevatn i Frafjordvassdraget og overføre avløpet 
til Flørlivassdraget, kgl.res. 27. april 1951. 

- Fornyelse av meddelte konsesjoner, kgl.res. 6. august 1954.  
- Tillatelse til opprustning og tilleggsregulering for Fløyrlielva, Forsand og 

Gjesdal kommuner, kgl.res. av 26. mars 1999. 
Hauskje Ingen. Ikke konsesjonspliktig etter industrikonsesjonsloven/vannfallrettig-

hetsloven. Vurdert som ikke konsesjonspliktig etter vassdragslovgivningen 
av NVE 13. februar 1981. 
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Kraftverk Konsesjoner 
Hetland - Tillatelse til å regulere og overføre Helgeaaen til Ogneelven, kgl.res. 

25. september 1914.  
- Manøveringsreglement for Homsevand og Holmevand, kgl.res. 18. oktober 

1915, endret ved kgl.res. 16. oktober 2020.  
- Tillatelse til å regulere og overføre Hagavatn og Burskogelven til Ognaelven 

mv., kgl.res. 27. juni 1930.  
- Tillatelse til ytterligere regulering og overføring av Hagavatn mv. til Ognaelva, 

kgl.res. 3. mars 1939.  
- Tillatelse til nedleggelse av kraftproduksjonen i Hagavatn, kgl.res. 20. juni 1980.  
- Midlertidig tillatelse til overføring av del av avløp for utnyttelse i Hetland 

kraftstasjon, meddelt av OED 6. april 1998. 
- Vassdragskonsesjon gis tillatelse til nedbygging av dam Hundsvatn vest, 

Hetland kraftverk, 24. september 2015. 
Hjelmeland - Tillatelse til gjenoppbygging av Hjelmeland kraftverk meddelt ved 

kronprinsregentens resolusjon 13. juli 1990. 
Lysebotn - Tillatelse til å regulere Årdalsvassdraget, Stølsåen og Lysevassdraget samt å 

overføre Årdalsvassdraget til Stølsåen, kgl.res. 19. november 1948.  
- Tillatelse til å endre planene for den ved. kgl.res. av 19. november 1948 

meddelt tillatelse til regulering av Årdalsvassdraget og Stølsåen, 
Lysevassdraget og overføring av Årdalsvassdraget til Stølsåen, kgl.res. 
22. oktober 1954.  

- Regulering av Årdalsvassdraget mv. planendring mv., kgl.res. 20. desember 
1957.  

- Tillatelse til å føre visse deler av Stølsåna, Fylgjesdalsvassdraget og 
Årdalsvassdraget over til kraftverkets nedbørsfelt, kgl.res. 16. juni 1961.  

- Tillatelse til ytterligere regulering av Lyngsvatn og regulering av Breiva i 
Årdal og Forsand Herreder, kgl.res. 22. juni 1962.  

- Tillatelse til å føre avløpet fra Krogatjern, Guritjern mv. i Stølsåna over til 
kraftverkets inntaksbasseng i Storetjern, kgl.res. 21. september 1962.  

- Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering av Årdalsvassdraget, Stølsåna og 
Lysevassdraget samt overføring av Årdalsvassdraget til Stølsåna i Hjelmeland 
og Forsand kommuner, kgl.res. 17. april 2015. 

- Tillatelse til overføring av to felt fra Daladalen til Lyngsvatnet, kgl.res. 
24. november 2017.   

Maudal - Tillatelse til regulering av Maudalsvassdraget i Rogaland, kgl.res. 17. august 
1928.  

- Ytterligere regulering av Maudalsvassdraget, kgl.res. 6. oktober 1939. 
- Tillatelse til å foreta en ytterligere regulering av Myrtjønn og Store Myrvatn 

i Maudalsvassdraget meddelt ved kgl.res. 31. januar 1947. 
Oltedal - Ingen. Ervervet og etablert før innføring av konsesjonsplikt. 
Oltesvik - Ingen. Ervervet og etablert før innføring av konsesjonsplikt. 
Sviland - Tillatelse til å foreta en oppdemning av Skjelbredtjernet og Svilandselva, 

kgl.res. 23. november 1908.  
- Reglement for benyttelse av reguleringsdammen for Skjelbredtjernet i 

Høilands herred, kgl.res. 30. april 1910. 
Tjodan - Tillatelse til erverv og regulering mv. for utbygging av Tjodan kraftverk i 

Lysebotn, kgl.res. 19. juni 1981. 
- Endring av manøvreringsreglement og planendring for Tjodanvassdraget 

meddelt av OED 3. februar 1984. 
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Lyse Produksjon er videre underlagt vilkår i unntaksvedtak av 19. februar 1999 i forbindelse 
med etableringen av Lyse-konsernet. Unntaksvedtaket innebærer at enhver overføring av aksjer i 
Lyse Produksjon skal meldes til Olje- og energidepartementet. Som det fremgår nedenfor, 
innebærer imidlertid ikke den planlagte transaksjonen at det overføres eller utstedes noen aksjer 
i Lyse Produksjon og meldeplikten i henhold til vedtaket utløses således ikke. Vi nevner likevel 
dette unntaksvedtaket for god ordens skyld og ber om departementets bekreftelse på at dette ikke 
utløses.  

 
2.2 Hydro Energi  

Hydro Energi eies 100 % av Norsk Hydro ASA. Norsk Hydro ASA er et børsnotert selskap, hvor 
største aksjonærer er Nærings- og fiskeridepartementet med 34,26 % og Folketrygdfondet med 
5,32 %. Utover dette er selskapet eid av en rekke private aktører (både selskaper og privatpersoner) 
med mindre aksjeposter.  

Hydro Energi har hovedkontor i Oslo. Selskapet driver virksomhet innenfor kraftproduksjon 
og kraftforvaltning gjennom egne anlegg og deltakelse i selskap som driver slik virksomhet. En 
viktig del av selskapets virksomhet innenfor kraftproduksjon er produksjon av kraft i vannkraft-
verk i Røldal-Suldalvassdraget, jf. nedenfor. 

Det vises for øvrig til:  
 
Vedlegg 6: Årsrapport 2019 for Norsk Hydro-konsernet, samt vedtekter og utskrift fra 

Foretaksregisteret for Hydro Energi AS 
 
2.3 Røldal-Suldal anleggene  

RSK Holding ble etablert ved fisjon fra Hydro Energi i 2019. Fisjonen innebar kun en intern 
omstrukturering av eierskapet, med det formål å forberede en videre overdragelse av RSK-
anleggene. OED innvilget, som tidligere nevnt, i vedtak 26. mai 2020 utsettelse av frist for 
konsesjonssøknad knyttet til RSK Holdings erverv av RSK-anleggene, i påvente av ytterligere 
endringer i eierstrukturen, jf. vedlegg 4 ovenfor. Eierskapet i RSK-anleggene før fisjonen så slik 
ut:  
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Etter fisjonen i 2019 er vannkraftverkene i Røldal-Suldalvassdraget i sameie mellom 
Hydro Energis heleide datterselskap RSK Holding og RSK med henholdsvis 45,21 % og 54,79 %. 
RSK Holding og Statkraft eier henholdsvis 91,26 % og 8,74 % av aksjene i RSK. Dette betyr at 
RSK Holding direkte og indirekte, gjennom eierskapet i RSK, eier 95,21 % av vannkraftverkene i 
Røldal-Suldalvassdraget. Etter fisjonen ser eierskapet ut på følgende måte: 

 

 
Det vises for øvrig til:  

 
Vedlegg 7: Årsrapport 2019 for RSK Holding AS og RSK AS, samt vedtekter og utskrift fra 

Foretaksregisteret for RSK Holding AS og RSK AS.  
 

Styret i RSK Holding AS samtykket (…) til overføringen av Hydros aksjer i selskapet til LKDA:  
 

Vedlegg 4: Styrevedtak av (…) i RSK Holding AS  
 

RSK-anleggene består av følgende kraftverk og følgende konsesjoner etter vassdragslov-
givningen:  
  

Kraftverk Konsesjoner 
Suldal I - Tillatelse til erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdragene, samt å rå 

over alt vannet i vassdragene ovenfor Suldalsvatn til kraftproduksjon, 
kgl.res. 21. desember 1962, 10. juli 1964, 2. mai 1966 og 25. juli 1982.  
- Tillatelse til å foreta planendring og ytterligere regulering og overføring av 

Stølsåna, kgl.res. 10. juli 1964 og 12. august 1970. 
- Ytterligere regulering i Røldal-Suldalvassdragene gitt ved kgl.res. 14. juli 1972.  
- Ytterligere erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdragene i forbindelse 

med Svandalsflona kraftverk mv. gitt ved kgl.res. 3. mai 1974 og 1. mai 1977. 
Suldal II - Erverv og reguleringskonsesjon i Røldal-Suldalvassdraget gitt i kgl.res. 

21. desember 1962, 10. juli 1964, 2. mai 1966 og 25. juni 1982.  
- Kgl.res. 19. mai 1967 tillatelse til å foreta overføring av Havreåi mv. til i 

Røldal-Suldalvassdragene. 
- Ytterligere regulering i Røldal-Suldalvassdragene gitt i kgl.res. 14. juli 1972. 
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Kraftverk Konsesjoner 
Røldal - Tillatelse til erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdragene, samt å rå 

over alt vannet i vassdragene ovenfor Suldalsvatn til kraftproduksjon, 
kgl.res. 21. desember 1962, 10. juli 1964, 2. mai 1966 og 25. juni 1982.  
- Tillatelse til å foreta planendring og ytterligere regulering og overføring av 

Stølsåna, kgl.res. 10. juli 1964 og 12. august 1970. 
- Ytterligere regulering i Røldal-Suldalvassdragene gitt ved kgl.res. av 14. juli 

1972.  
- Ytterligere erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdragene i forbindelse 

med Svandalsflona kraftverk mv. gitt ved kgl.res. av 3. mai 1974 og 1. mai 
1977. 

Novle - Tillatelse til erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdragene, samt å rå 
over alt vannet i vassdragene ovenfor Suldalsvatn til kraftproduksjon, 
kgl.res. 21. desember 1962, 10. juli 1964, 2. mai 1966 og 25. juni 1982.  
- Ytterligere regulering i Røldal-Suldalvassdragene gitt ved kgl.res. av 14. juli 

1972.  
- Ytterligere erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdragene i forbindelse 

med Svandalsflona kraftverk mv. gitt ved kgl.res. 3. mai 1974 og 1. mai 1977. 
Kvanndal - Tillatelse til erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdragene, samt å rå 

over alt vannet i vassdragene ovenfor Suldalsvatn til kraftproduksjon, 
kgl.res. 21. desember 1962, 10. juli 1964, 2. mai 1966 og 25. juni 1982.  
- Kgl.res. 19. mai 1967 tillatelse til å foreta overføring av Havreåi mv. til i 

Røldal-Suldalvassdragene.  
- Ytterligere regulering i Røldal-Suldalvassdragene gitt i kgl.res. 14. juli 1972. 

Svandalsflona - Ytterligere erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdragene i forbindelse 
med Svandalsflona kraftverk mv. gitt ved kgl.res. 3. mai 1974 og 1. mai 1977.  

Vasstøl - I medhold av vannressursloven, kgl.res. 15. desember 2000 og fullmakt gitt 
av Olje- og energidepartementet gis tillatelse til bygging av Vasstøl kraftverk, 
datert 8. november 2004. 

Midtlægre - I medhold av vannressursloven, kgl.res. 15. desember 2000 og fullmakt gitt 
av Olje- og energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004 
gis tillatelse til bygging av Midtlægre kraftverk, datert 22. desember 2010. 

Middyr - Ytterligere erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdragene i forbindelse 
med Svandalsflona kraftverk mv. gitt ved kgl.res. 3. mai 1974 og 1. mai 1977. 

 
 
2.4  Sira Kvina Kraftselskap  

Sira Kvina Kraftselskap DA ("Sira-Kvina") er et ansvarlig selskap med delt ansvar som eies av Lyse 
Produksjon AS (41,1 %), Statkraft Energi AS (32,1 %), Skagerak Kraft AS (14,6 %) og Agder Energi 
Produksjon AS (12,2 %). Selskapet eier og driver et kraftverkssystem i Sira og Kvina vassdraget og 
det vises i den forbindelse til:  

 
Vedlegg 9: Årsrapport 2019 for Sira Kvina Kraftselskap DA, samt selskapsavtale og utskrift 

fra Foretaksregisteret  
 

Samtykke fra styret i Sira-Kvina ettersendes så snart det foreligger.  
 

2.5  Ulla Førre anleggene  

Ulla-Førre-anleggene er et kraftverkssystem i Ryfylke som eies og opereres av Statkraft Energi AS. 
Lyse Produksjon har uttaksrett tilsvarende ca. 18 % av produksjonen i Ulla Førre-anleggene. 
Uttaksretten knytter seg dels (10,2 %) til at Lyse Produksjon forestår utøvelsen av deler av 
kontraktsvilkårene i Rogaland fylkeskommunes medeiendomsrett i Ulla Førre-anleggene og dels 
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i kompensasjonskraft som følge av at Ulla Førre-anleggene leder vann bort fra Lysebotn (II) og 
Breiava kraftverker.  

Rogaland fylkeskommune samtykket 19. oktober 2020 til overføringen av Lyse Produksjons 
rolle mht. å forestå utøvelsen av deler av fylkeskommunens medeiendomsrett i Ulla Førre-
anleggene:  

 
Vedlegg 10:  Samtykke 19. oktober 2020 Rogaland fylkeskommune  

 
3 NÆRMERE OM ETABLERINGEN AV LYSE KRAFT DA  

3.1 Transaksjonsmodell  

I første trinn av etableringen av LKDA etablerer Lyse Produksjon LKDA som et heleid datter-
selskap (sammen med et hjelpeselskap). Deretter overfører Lyse Produksjon 25,6 % av andelene i 
LKDA til Hydro Energi, hvoretter Lyse Produksjon skyter inn andelene i Sira Kvina Kraftselskap 
DA, uttaksretten i Ulla Førre og selskapets heleide kraftverk som tingsinnskudd i LKDA. Samtidig 
skyter Hydro Energi inn 100 % av aksjene i RSK Holding. Etableringen kan illustreres som følger:  
 

 
 
(…) 
  
3.2 Deltakeravtalen i Lyse Kraft DA – reelt offentlig eierskap  

(…) 
 

3.3 Kraftuttak fra Lyse Kraft DA  

(…) 
 

Vedlegg 11: (…)  
 



2022–2023 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 311 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 Nr. 16 

 

 

3.4 Operatøravtale  

Hydro Energi er i dag operatør for RSK-anleggene, jf. OEDs godkjennelse av operatøravtalen for 
RSK-anleggene 20. mai 2020, og vil fortsette som operatør for disse kraftverkene også etter 
gjennomført transaksjon. Samtidig vil Hydro overta som operatør for de heleide kraftverkene som 
overføres fra Lyse Produksjon. Ulla Førre-anleggene vil som før eies og opereres av Statkraft, og 
Sira-Kvina-anleggene vil fremdeles eies og opereres av Sira-Kvina.  

(…) Operatøravtalen tilfredsstiller også for øvrig kravene i utleieforskriften § 10, herunder 
begrenset varighet til 15 år (jf. avtalens punkt 8.2) og bestemmelser om ugyldighet i fall ordningen 
skulle bli kjent EØS-stridig (jf. avtalens punkt 6 tredje ledd). 

(…) 
  

Vedlegg 12:  Omforent operatøravtale  
 

Det bes om at OED godkjenner operatøravtalen, jf. vannfallrettighetsloven § 29. 
   

3.5  Oppsummering  

Sluttresultatet av etableringen av LKDA innebærer at Lyse Produksjon gjennom LKDA beholder 
kontrollen over sine heleide vannkraftverk, uttaksretten i Ulla Førre og eierandelen i Sira Kvina 
gjennom sin 74,4 % eierandel i LKDA. Videre erverver Lyse Produksjon (gjennom LKDA) 74,4 % 
av RSK Holding.  

Hydro Energi blir på sin side eier av 25,6 % av LKDA og (gjennom LKDA) de ovennevnte 
heleide og deleide vannkraftverk.  

LKDA oppfyller kravet til offentlig eierskap i medhold av vannfallrettighetsloven § 5. Dette 
betyr også at tidligere privateide kraftverk i RSK og RSK Holding vil bli underlagt offentlig eierskap 
i medhold av vannfallrettighetsloven § 5.  

Sluttresultatet kan illustreres som følger:  
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4 KORT OM UNNTAK FRA KONSESJONSPLIKT OG FORKJØPSRETT ETTER VANNFALL-
RETTIGHETSLOVEN § 3 ANNET LEDD  

4.1 Rammene for anvendelse av vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd  

Som det fremgår av punkt 1.1 ovenfor, utløser overdragelsen av Lyses heleide vannkraftverk 
konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven § 2 (ukonsederte fall) eller § 4 (konsederte fall). 
Videre innebærer LKDAs erverv av 100 % av aksjene i RSK Holding at selskapet i henhold til 
vannfallrettighetsloven § 24 anses for å ha ervervet de underliggende konsesjonspliktige 
rettighetene i RSK-anleggene direkte. I begge tilfeller søkes det om unntak fra konsesjonsplikt og 
forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd.  

I tillegg utløste RSK Holdings erverv av 45,21 % av RSK-anleggene konsesjonsplikt etter 
vannfallrettighetsloven § 4, samt erverv av 91,26 % av aksjene i RSK konsesjonsplikt etter vannfall-
rettighetsloven § 24 som om RSK Holding hadde ervervet de underliggende konsesjonspliktige 
rettigheten i RSK-anleggene direkte. Det søkes om at vedtak om unntak som nevnt over for erverv 
av Lyses heleide kraftverk og 100 % av aksjene i RSK Holding også omfatter disse to tidligere 
leddene i transaksjonsrekken.   

Det følger av vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd at når "særlige hensyn" foreligger, kan 
departementet fatte enkeltvedtak om unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett. 

Departementet har blant annet i Ot.prp. nr. 61 (2007–2008) trukket opp rammene for 
anvendelsesområdet til § 3 annet ledd og vilkåret "særlige grunner". Departementet har i denne 
sammenheng uttalt følgende under punkt 5.3, 6.3.6 og 7.3 (våre understrekninger): 

 
"Også i fremtiden vil det være behov for å legge til rette for samfunnsmessig ønskelige rasjonelle 
sammenslutninger innen energiforsyningen, og for fusjoner av industriselskaper som innehar 
konsesjonspliktige vannfallsrettigheter."  
 
"Prinsippene i konsolideringsmodellen som nå foreslås nedfelt i industrikonsesjonsloven og formåls-
bestemmelsen i § 1 nytt første ledd om offentlig eierskap skal tillegges stor vekt."  
 
"Inntil 1/3 privat deleierskap kan bidra til at private, herunder industribedrifter, også gjennom 
eierskap i kraftselskaper fortsatt kan få eksponering mot kraftmarkedet med sin relevante 
kompetanse på flere felt som det kan være hensiktsmessig å dra nytte av."  
 
"Et innslag av private minoritetsaksjonærer kan være hensiktsmessig for utviklingen av næringen, 
uten at det offentlige eierskapet dermed forringet. Snarere kan dette bidra til å bedre modellen 
EØS-rettslig, ved at den gjør den mer forholdsmessig."  
 
Av relevant praksis kan det trekkes frem at departementet i vedtak 2. desember 2015 ga 

Sunnhordland Kraftlag AS ("SKL") og Haugaland Kraft AS ("HK") unntak fra konsesjonsplikt og 
forkjøpsrett etter tidligere industrikonsesjonsloven § 1 femte ledd (nå vannfallrettighetsloven § 3 
annet ledd) for SKL sitt erverv av 100 % av produksjonsvirksomheten til HK i bytte mot SKLs nett- 
og markedsvirksomhet. Produksjonsvirksomheten til HK gikk i denne transaksjonen fra å være 
100 % eid av HK (og bakenforliggende kommuner) og være underlagt 100 % offentlig eierskap til å 
være 40,5 % eid av HK og være underlagt 76 % offentlig eierskap.   

Departementet uttalte som del av begrunnelsen for meddelelse av unntak at "de reelle eier-
forholdene endres i liten grad" og at "kravet til offentlig eierskap er oppfylt både før og etter 
transaksjonen." Videre understrekes at "[f]ormålet med unntaksbestemmelsen er å legge til rette for 
en mer rasjonell organisering av kraftforetakene."  

 
Vedlegg 13: OEDs vedtak av 2. desember 2015  
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Annen relevant praksis er Hafslund-Eidsiva transaksjonen hvor departementet i vedtak 1. juli 
2019 meddelte E-CO Energi AS ("E-CO") og Eidsiva Energi AS ("Eidsiva") unntak fra konsesjons-
plikt og forkjøpsrett etter § 3 annet ledd for E-CO sitt erverv av 100 % av Eidsiva Produksjon AS (og 
50 % av Eidsiva Energi AS) i bytte mot Hafslund Nett AS og 42,8 % av ECO. Produksjonsvirksom-
heten i Eidsiva Produksjon AS gikk i denne transaksjonen fra å være 100 % eid av innlands-
kommunene til å være 21,4 % eid av innlandskommunene og 78,6 % eid av Oslo kommune.   

Departementet uttalte blant annet følgende i begrunnelsen for meddelelse av unntak: "Det vises 
særlig til at omorganiseringen gir en mer rasjonell organisering av selskapene ved at kraft-
produksjonen samles under ett felles selskap. Vannfallrettighetslovens krav til reelt offentlig eierskap 
er oppfylt både før og etter transaksjonen." 

 
Vedlegg 14: OEDs vedtak av 1. juli 2019  

 
En eierstruktur med reelt offentlig eierskap med eventuelle innslag av private minoritets-

aksjonærer for best mulig utnyttelse og utvikling av vannkraftressursene, og generelt en mer 
rasjonell organisering av kraftproduksjonsselskapene er etter dette sentralt for hvorvidt det 
foreligger "særlige grunner" etter § 3 annet ledd. 
   
4.2 Begrunnelse for unntak etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd i forbindelse med 

etableringen av Lyse Kraft DA 

Som illustrert i punkt 3 ovenfor innebærer etableringen av LKDA at Lyse Produksjon gjennom 
LKDA beholder kontrollen over sine heleide og deleide vannkraftverk gjennom en eierposisjon på 
74,4 % i LKDA. Kravet til offentlig eierskap for Lyse Produksjon sine heleide og deleide vannkraft-
verk er dermed "oppfylt både før og etter transaksjonen". 

Videre blir Lyse Produksjon gjennom LKDA eier av 74,4 % av RSK Holding, mens Hydro Energi 
viderefører sitt eierskap i RSK-anleggene gjennom en eierposisjon på 25,6 % i LKDA. Dette betyr 
som tidligere nevnt at vannkraftverkene som i dag ligger i sameie mellom RSK og RSK Holding 
går fra privat kontroll til offentlig kontroll med et offentlig eierskap på noe over 74,4 % (hensyntatt 
at Statkraft fortsatt eier 8,74 % i RSK).  

Etter dette ser vi at reelt offentlig eierskap opprettholdes for Lyse Produksjon sin kraft-
produksjonsvirksomhet, mens RSK Holding underlegges reelt offentlig eierskap. Begge deler er i 
tråd med prinsippene i konsolideringsmodellen. 

Etableringen av LKDA har dessuten betydelige synergieffekter. Lyse Produksjon og Hydro 
Energi forvalter store verdier innenfor vannkraftproduksjon på Sørvestlandet. Lyse Produksjon 
har større porteføljer av heleide og deleide kraftverk i en rekke ulike kommuner i Rogaland, mens 
Hydro Energi direkte og indirekte eier 95,21 % av kraftverkene i Røldal-Suldalvassdraget. (…) 

Det foreligger således "særlige grunner" for å meddele unntak fra konsesjonsplikt og forkjøps-
rett i medhold av vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd i forbindelse med etableringen av LKDA. 
Etableringen av LKDA innebærer at produksjonsvirksomheten i både Lyse Produksjon og RSK 
Holding er underlagt reell offentlig kontroll i tråd med konsolideringsmodellen, med "et innslag 
[på under 1/3] av private minoritetsaksjonærer" for best mulig utvikling av vannkraftressursene, 
jf. OEDs forarbeidsuttalelser. Sammenslåingen innebærer videre "en mer rasjonell organisering av 
selskapene ved at kraftproduksjonen samles under ett felles selskap", jf. OEDs begrunnelse i E-CO/ 
Eidsiva-vedtaket. 
 
4.3 Begrunnelse for unntak etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd i forbindelse med 

RSK	Holdings erverv i RSK-anleggene  

Som beskrevet over i punkt 2.3 innebar fisjonen av Hydro Energis eierskap til RSK-anleggene en 
ren intern omstrukturering og tilrettelegging for fremtidige endringer av offentlig eierskap i RSK-
anleggene. Det som ovenfor i dette punkt 4 er sagt om unntaksbestemmelsens formål knyttet til 
konsolidering og større andel av offentlig eierskap til RSK-anleggene taler derfor også for at det 
skal gis unntak fra konsesjonsplikt for RSK Holdings erverv av eierskap til RSK-anleggene. 
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I tillegg viser vi til forarbeidene til § 3 annet ledd (Ot.prp. nr. 31 (1989–1990) s. 1–4), der det 
fremgår at et av hovedformålene med unntaksbestemmelsen er å tilrettelegge for interne 
omorganiseringer som ledd i samfunnsmessig rasjonelle sammenslutninger innen energi-
forsyningen. 

Denne interne omstruktureringen ved fisjonen av Hydro Energis eierskap til RSK-anleggene til 
RSK Holding hadde som formål å tilrettelegge for at eierskapet til RSK Holding kan overdras slik 
at kravet om offentlig eierskap i vannfallrettighetsloven § 5 oppfylles. Dette formålet gjennomføres 
nå ved overdragelse av eierskapet i RSK Holding til LKDA. 

Det foreligger følgelig "særlige grunner" for å meddele unntak fra konsesjonsplikt i samsvar 
med vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd i forbindelse med RSK Holdings erverv av 95,21 % 
eierskap i RSK-anleggene. 
 
5 OPPSUMMERING – OVERSIKT OVER HVA SOM OMSØKES  

5.1 Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett, nødvendige samtykker og bekreftelser etter vannfall-
rettighetsloven  

For oversikt over de enkelte trinnene i etableringen av LKDA frem til sluttresultatet som vist i 
figuren i punkt 3.2 ovenfor, viser vi til den nærmere beskrivelsen av dette i punkt 3 og i 
Transaksjonsavtalen, jf. Vedlegg 1. 

På bakgrunn av OEDs praksis i forbindelse med tidligere omorganisering av kraftselskaper, 
legger søkerne til grunn at det kun er sluttresultatet av etableringen av LKDA som er gjenstand 
for konsesjonsbehandling. Slik vi ser det er det derfor følgende erverv som er konsesjonspliktige 
etter vannfallrettighetsloven: 

 
(i) LKDAs erverv av Lyse Produksjons heleide kraftverk er konsesjonspliktig etter vannfall-

rettighetsloven § 2 (ukonsederte) og § 4 (konsederte). På vegne av LKDA søkes det om 
unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd for 
dette ervervet. 

 
(ii) LKDAs erverv av Lyse Produksjons andeler i Sira-Kvina Kraftselskap DA er konsesjons-

pliktig etter vannfallrettighetsloven § 25 og på vegne av LKDA søkes det om konsesjon 
etter vannfallrettighetsloven § 25 for dette ervervet. 

 
(iii) LKDAs erverv av Lyse Produksjons uttaksrett i Ulla-Førre OEDs samtykke etter vannfall-

rettighetsloven § 30 tredje ledd. På vegne av LKDA søkes det om slikt samtykke. 
 
(iv) LKDAs erverv av 100 % av aksjene i RSK Holding fra Hydro Energi er konsesjonspliktig 

etter vannfallrettighetsloven § 24 som om LKDA hadde ervervet de underliggende 
konsesjonspliktige eiendelene direkte. Rettighetene er konsederte og det søkes om 
unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd for 
dette ervervet. I tillegg bes det om at unntaket også omfatter RSK Holdings tidligere erverv 
av 91,26 % av aksjene i RSK og 45,21 % direkte eierskap i RSK-anleggene, jf. vannfallrettig-
hetsloven § 4. 

 
Videre bes det om bekreftelse på at vilkår stilt i tidligere meddelte unntak fra konsesjonsplikt 

og forkjøpsrett etter (tidligere) industrikonsesjonsloven § 1 fjerde ledd (eventuelt femte ledd) ikke 
utløses. Det foreligger "særlige grunner" for å meddele unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett 
i medhold av vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. Etableringen av LKDA er en samfunnsmessig 
ønskelig og rasjonell sammenslutning innenfor vannkraftvirksomhet. Videre medfører etableringen 
at reelt offentlig eierskap opprettholdes for Lyse Produksjon sin kraftproduksjonsvirksomhet, 
mens RSK Holding underlegges reelt offentlig eierskap. Begge deler er i tråd med konsoliderings-
modellen. For nærmere begrunnelse for hvorfor det er grunnlag for å gi unntak fra konsesjonsplikt 
og forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd viser vi til redegjørelsen i punkt 4 
ovenfor.  
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5.2 Vassdrags- og reguleringskonsesjoner 

Vi ber om bekreftelse på at Lyse Produksjons konsesjoner etter vassdragsreguleringsloven 
overføres til LKDA på uendrede vilkår. 

 
5.3 Omgjøring av tidsbegrensede konsesjoner 

Vi ber om at tidsbegrensningene og hjemfall i RSKs konsesjoner etter vassdragsreguleringsloven 
og vannfallrettighetsloven (tidligere industrikonsesjonsloven) omgjøres til å gjelde på ubegrenset 
tid etter vannfallrettighetsloven § 10 og ellers videreføres på uendrede vilkår. Konsesjonene med 
tidsbegrensning som bes omgjort er 

 
(i) Kgl.res. 21. desember 1962 – tillatelse til erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdragene, 

samt å rå over alt vannet i vassdragene ovenfor Suldalsvatn til kraftproduksjon. 
 
(ii) Tillatelse til å foreta planendring og til å foreta ytterligere regulering og overføring av 

Stølsåna i Røldal-Suldalvassdragene, meddelt ved kgl.res. 10. juli 1964 og 12. august 1970. 
 
(iii) Kgl.res. 19. mai 1967 tillatelse til å foreta overføring av Havreåi mv. til i Røldal-Suldal-

vassdragene. 
 
(iv) Tillatelse til ytterligere reguleringer i Røldal-Suldalvassdragene mv. og om tilleggs-

samarbeidsavtale mellom staten og Norsk Hydro AS, meddelt ved kgl.res. 14. juni 1972. 
 
(v) Tillatelse til å foreta ytterligere erverv og reguleringer i Røldal-Suldalvassdragene for 

utbygging av Svandalsflona kraftverk mv., meddelt ved kgl.res. 3. mai 1974. 
 
(vi) Hydro Produksjon fikk tillatelse til erverv av 45,21 % av fallrettigheter i RSK fra Staten, og 

overføring av reguleringstillatelsen, ved kgl.res. 25. juni 1982. 
 

Etableringen av LKDA innebærer at tidligere privateide kraftverk i Røldal-Suldalvassdraget 
underlegges offentlig eierskap i medhold av vannfallrettighetsloven § 5. Etter vannfallrettighets-
loven § 10 har søker krav på å få omgjort tidligere tidsbegrensede konsesjoner så lenge 
konsesjonæren oppfyller vilkårene i vannfallrettighetsloven § 5. 

LKDA er innforstått med at omgjøringen til å gjelde på ubegrenset tid, innebærer at det 
sannsynligvis vil bli inntatt bestemmelser om alminnelig revisjon i ovennevnte konsesjoner. Det 
legges til grunn at en etterfølgende revisjonsprosess i henhold til revisjonsbestemmelsene som 
inntas vil følge den alminnelige saksgangen for revisjonssaker. Det er de (da) tidsubegrensede 
konsesjonene som skal underlegges revisjon og det foreligger ikke hjemmel til å kreve søknad om 
ny konsesjon eller behandle revisjonene etter reglene om fornyelse av konsesjon. 

Etter vårt syn er det naturlig at departementet bekrefter dette i forbindelse med at revisjons-
vilkår innføres. 

 
5.4 Godkjennelse av operatøravtale  

Det bes om at departementet godkjenner Hydro Energi som driftsansvarlig for kraftverkene som 
i dag eies direkte av Lyse Produksjon samtidig som Hydro fortsetter som driftsansvarlig for RSK-
anleggene – alt i henhold til operatøravtale vedlagt som vedlegg 12. Det bes i den forbindelse om 
OEDs godkjennelse av denne avtalen, jf. vannfallrettighetsloven § 29. 

 
5.5 Energilovskonsesjoner  

Vi gjør for ordens skyld oppmerksom på at søkerne vil sende en egen melding til Norges 
vassdrags- og energidirektorat ("NVE") hvor det bes bekreftet at søkernes konsesjoner etter 
energiloven knyttet til de enkelte produksjonsselskapene/kraftanlegg overføres til Hydro Energi 
som operatør på uendrede vilkår.  

Det vil også bli søkt om omsetningskonsesjon etter energiloven fra RME. 
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5.6 Annet  

Dersom konsesjoner eller rettigheter som direkte eller indirekte overføres til LKDA skulle være 
uteglemt, bes det om at OEDs unntaksvedtak, konsesjon og/eller samtykker omfatter også dette. 

 
*** 

 
Av hensyn til fremgangen i prosessen, bes det om at søknaden behandles så snart som mulig, da 
transaksjonen planlegges gjennomført med virkning fra 31. desember 2020. 

Søknaden med vedlegg er i sin helhet unntatt offentlighet da den inneholder forretnings-
hemmeligheter, jf. offentleglova § 13 og forvaltningsloven § 13." 

 
 
2.2. NVEs uttalelse 
Olje- og energidepartementet har innhentet følgende uttalelse fra NVE datert 18. desember 2020: 
 

"Olje- og energidepartementet (OED) mottok 22. oktober 2020 søknad om konsesjoner, unntak og 
nødvendige samtykker og bekreftelser etter vannfallrettighetsloven og vassdragsreguleringsloven i 
forbindelse med etablering av Lyse Kraft DA. Formålet bak etableringen er å slå sammen vannkraft-
virksomheten i Lyse Produksjon AS med Hydro Energi AS’ vannkraftvirksomhet i Røldal-Suldal-
vassdraget. 

Som ledd i OEDs interne saksforberedelse, har NVE blitt bedt om å gi bistand til OED om 
følgende: 

 
«1. En gjennomgang og kvalitetssikring av opplysninger gitt i søknaden, herunder ved sjekk 

opp mot konsesjonsdatabasen, når det gjelder konsesjonsforholdene for vannfall, 
reguleringskonsesjoner og andre rettigheter knyttet til: 

a) Anlegg tilhørende Lyse Produksjon AS som overdras til Lyse Kraft DA. NVE bes om 
mulig å vurdere hvilke av Lyse Produksjon AS' fallrettigheter som er under konsesjons-
pliktig grense.  

b) Vannfall, reguleringskonsesjoner og ev. andre rettigheter tilknyttet RSK som skal 
overdras til Lyse Kraft DA. 

2. NVE bes om å uforme et forslag til hvordan vilkår om revisjon kan innføres i konsesjoner 
tidligere meddelt RSK, forutsatt at søknad om omgjøring av vilkårene om tidsbegrensning 
og hjemfall innvilges. Dersom NVE identifiserer andre vilkår (innløsningsrett mv.) som det 
kan være naturlig å endre, bes NVE om å foreslå dette. 

3. NVE bes om å gi tilbakemelding dersom andre spørsmål som bør tas opp i anledning saken, 
og som det ikke er redegjort for i søknaden, blir identifisert.»  

 
1. Gjennomgang og kvalitetssikring av opplysninger gitt i søknaden  

NVE har ikke funnet noen feilaktige opplysninger i søknaden fra Lyse Kraft DA som har betydning 
for behandlingen av søknaden. I forbindelse med gjennomgangen og kvalitetssikringen har vi 
likevel funnet noen avvik mellom opplysningene i søknaden, og de opplysningene vi har fått 
gjennom søknadens vedlegg og/eller vårt eget konsesjonsregister.  

 
1.1 Konsesjonsforhold for vannfall, reguleringskonsesjoner og andre rettigheter knyttet til anlegg 

tilhørende Lyse Produksjon AS som overdras til Lyse Kraft DA  

• Lyse Kraft DA har på s. 3 i søknaden opplyst om at Kvitsøy kommune eier 0,223 % av Lyse AS. 
Ut fra Lyse-konsernets årsrapport for 2019, ser det ut til at Kvitsøy kommune eier 0,233 % 
av Lyse AS. 
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1.2 Konsesjonsforhold for vannfall, reguleringskonsesjoner og andre rettigheter knyttet til anlegg 
tilknyttet RSK som skal overdras til Lyse Kraft DA  

• Post 11 punkt e) i konsesjonsvilkårene for tillatelse gitt ved kgl.res. 21. desember 1962 ble 
opphevet ved kgl.res. 5. november 1964. NVE kan ikke se at Lyse Kraft DA har nevnt denne 
endringen i søknaden.  

• Lyse Kraft DA har på s. 8 i søknaden, i tilknytning til Suldal I, vist til tillatelse meddelt ved 
kgl.res. 25. juli 1982. Riktig dato skal være 25. juni 1982. I resten av søknaden er det korrekt 
henvist til tillatelsen meddelt ved kgl.res. 25. juni 1982.  

• Lyse Kraft DA har på s. 17 i søknaden oppgitt at tillatelse til ytterligere reguleringer i Røldal-
Suldalvassdragene mv. og om tilleggssamarbeidsavtale mellom staten og Norsk Hydro A/S, 
ble meddelt ved kgl.res. 14. juni 1972. Riktig dato skal være 14. juli 1972.  

• Konsesjonsperioden for tillatelsen til overføring av Havreåi mv. av 19. mai 1967 utløp etter 
konsesjonens ordlyd den 19. mai 2017. NVE viser til vår vurdering lenger nede om at 
konsesjonsperioden ved konsesjonsbehandling av 1972 ble forlenget til 21. desember 2022. 
NVE vil likevel påpeke at søknaden med fordel kunne omtalt denne særskilte problem-
stillingen uttrykkelig.  

 
2. Forslag til hvordan vilkår om revisjon kan innføres i konsesjoner tidligere meddelt RSK  

OED har bedt om at NVE utformer «et forslag til hvordan vilkår om revisjon kan innføres» i 
konsesjoner tidligere meddelt RSK. NVE forstår dette som konsesjonene med tidsbegrensning 
som søkes omgjort, jf. pkt. 5.3 i søknaden. NVE behandler i det følgende kun de konsesjonene som 
er tidsbegrenset. De kraftverkene som bare er bygd i medhold av konsesjon etter vannressurs-
loven (Vasstøl og Midtlægre) holdes utenfor denne gjennomgangen.   
 

(i) Tillatelse til erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdraget mv. Meddelt ved kgl.res. 
21. desember 1962.  

 
o Departementet godkjente planendring i forbindelse med flytting av den (da) planlagte 

kraftstasjonen i Kvanndal i vedtak av 2. mai 1966. Lyse Kraft DA har opplyst om 
vedtaket av 2. mai 1966 som en del av RSK-konsesjonene på søknaden s. 8–9. Vedtaket 
er ikke med i pkt. 5.3 Omgjøring av tidsbegrensede konsesjoner, se søknaden s. 17.  

 
(ii) Tillatelse til å foreta planendring og til å foreta ytterligere regulering og overføring av 

Stølsåna i Røldal-Suldalvassdragene. Meddelt ved kgl.res. 10. juli 1964.   
 

o Departementet godkjente planendring i vedtak av 12. august 1970.  
 

(iii) Tillatelse til å foreta overføring av Havreåi mv. i Røldal-Suldalvassdragene. Meddelt ved 
kgl.res. 19. mai 1967.  

 
(iv) Tillatelse til ytterligere reguleringer i Røldal-Suldalvassdragene mv. og om tilleggs-

samarbeidsavtale mellom staten og Norsk Hydro A/S. Meddelt ved kgl.res. 14. juli 1972. 
 
(v) Tillatelse til ytterligere erverv og reguleringer i Røldal-Suldalvassdragene for utbygging 

av Svandalsflona kraftverk mv. Meddelt ved kgl.res. av 3. mai 1974. 
  

o Departementet godkjente planendring i vedtak av 1. mai 1977. Lyse Kraft DA har 
opplyst om vedtak av 1. mai 1977 som en del av RSK-konsesjonene i søknaden på s. 89. 
Vedtaket av 1. mai 1977 er ikke med i pkt. 5.3 Omgjøring av tidsbegrensede konsesjoner, 
se søknaden s. 17.  

 
(vi) Tillatelse til erverv av 45,21 % av fallrettigheter mv. i Røldal-Suldal Kraft A/S fra staten og 

overføring av reguleringstillatelse. Meddelt ved kgl.res. 25. juni 1982.  
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Tidsbegrensningen i konsesjonen har en noe ulik utforming i de ulike konsesjonene:  

 
(i) I Tillatelse til erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdraget mv. er vilkåret om tids-

begrensning i vilkår 19, se første ledd:  
 

«Reguleringskonsesjonen gjelder i 60 år fra konsesjonens datum. Reguleringskonsesjonen 
kan ikke overdras.»  
 

(ii) I Tillatelse til å foreta planendring og til å foreta ytterligere regulering og overføring av 
Stølsåna i Røldal-Suldalvassdragene er vilkåret om tidsbegrensning i vilkår 1, se første 
ledd:  

 
«Konsesjonen gjelder for 60 år fra 21. desember 1962.»  
 

(iii) I Tillatelse til å foreta overføring av Havreåi mv. i Røldal-Suldalvassdragene er vilkåret om 
tidsbegrensning i vilkår 1, se første ledd:  

 
«Konsesjonen gjelder for 50 år fra konsesjonens datum.» 
  
o Begrunnelsen for at tillatelsen av 19. mai 1967 kun har en varighet på 50 år fremgår av 

Meddelte vassdragskonsesjoner 1967 s. 60 første spalte:  
 

«Konsesjonstid, post 1.  

Hovedkonsesjonen, gitt ved kongelig resolusjon av 21. desember 1962, og tillatelsen til 
ytterligere regulering og overføring, gitt ved kongelig resolusjon av 10. juli 1964, gjelder 
begge for 60 år fra 21. desember 1962. Det ville derfor være ønskelig med samme 
konsesjonstid også i dette tilfelle. Da loven imidlertid ikke gir adgang hertil uten stortings-
behandling, foreslår Hovedstyret at tillatelsen gis for 50 år, for ikke å forsinke saken.»  
 

o I forbindelse med søknaden om å foreta ytterligere reguleringer og overføringer i 
Røldal-Suldalvassdraget, søkte Røldal-Suldal Kraft A/S 1. september 1969 om at 
konsesjonsperioden i tillatelsen av 19. mai 1967 ble endret slik at den ble overens-
stemmende med hovedkonsesjonen, dvs. 60 år fra 21. desember 1962, jf. St.prp. nr. 109 
(1971–72) s. 5. NVE kan ikke se at departementet uttalte seg uttrykkelig om denne 
delen av søknaden. Departementet tilrådet at konsesjonen (av 1972) skulle gjelde i 60 
år fra 21. desember 1962, se proposisjonen s. 47 høyre spalte. NVE forstår 
departementets tilråding slik at den også omfattet konsesjonsperioden i tillatelsen om 
overføring av Havreåi mv. av 1967. Stortingets vedtak av 14. juni 1972 var i samsvar 
med stortingsinnstillingen, som igjen var i samsvar med departementets tilråding. NVE 
legger til grunn at tillatelsen til å foreta overføring av Havreåi mv. også varer frem til 
21. desember 2022.  

 
(iv) I Tillatelse til ytterligere reguleringer i Røldal-Suldalvassdragene mv. og om tilleggs-

samarbeidsavtale mellom staten og Norsk Hydro A/S er vilkåret om tidsbegrensning i 
vilkår 1, se første ledd: 

 
«Reguleringskonsesjonen gjelder i 60 år fra 21/12 1962. Reguleringskonsesjonen kan 
ikke overdras.»  
 

(v) I Tillatelse til ytterligere erverv og reguleringer i Røldal-Suldalvassdragene for utbygging av 
Svandalsflona kraftverk mv. er vilkåret om tidsbegrensning i vilkår 16, se første ledd: 
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«Reguleringskonsesjonen gjelder i 60 år fra 21. desember 1962. Reguleringskonsesjonen 
kan ikke overdras.»  
 

(vi) I Tillatelse til erverv av 45,21 % av fallrettigheter mv. i Røldal-Suldal Kraft A/S fra staten og 
overføring av reguleringstillatelse ble det presisert at reguleringstillatelsen gitt A/S 
Rjukanfoss og staten overføres «på uendrede vilkår» til Norsk Hydro Produksjon A/S.  

 
De aktuelle konsesjonene er alle gitt som tidsbegrensede konsesjoner. I OEDs Retningslinjer 

for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer s. 13 står det at alle konsesjoner, herunder 
tidsbegrensede, gitt i perioden 1972–1992 kan revideres fra og med 2022. Retningslinjene omtaler 
ikke uttrykkelig tidsbegrensede konsesjoner gitt i perioden 1959–1972. Retningslinjene påpeker 
imidlertid, under henvisning til Ot.prp. nr. 50 (1991–92) s. 108, at revisjon av tidsbegrensede 
konsesjoner må vurderes i lys av hva som er praktisk i forhold til konsesjonens utløp.  

NVE merker seg at en endring av konsesjonenes varighet fra tidsbegrenset til tidsubegrenset 
ikke innskrenker departementets adgang til å revidere tidligere gitte konsesjoner.  

NVE mener det vil være naturlig å sette inn vilkår om revisjon av konsesjonsvilkår, jf. 
vassdragsreguleringsloven § 8, i alle de nevnte konsesjonene. NVE foreslår at det settes et felles 
tidspunkt for revisjon. NVE foreslår at det settes vilkår om at vilkårene kan tas opp til alminnelig 
revisjon fra det tidspunkt de eksisterende konsesjonene ville gått ut, altså 21. desember 2022.  

For Tillatelse til erverv av 45,21 % av fallrettigheter mv. i Røldal-Suldal Kraft A/S fra staten og 
overføring av reguleringstillatelse, meddelt ved kgl.res. 25. juni 1982, følger tidsbegrensningen av 
at reguleringstillatelsen ble overført på uendrede vilkår. Tillatelsen har ikke et vilkårssett i 
tradisjonell forstand.   

Under forutsetning av at OED innvilger søknad om tidsbegrensning og hjemfall, mener NVE 
det også vil være naturlig å endre vilkårene om innløsningsrett. I tillegg inneholder konsesjonene 
flere vilkår som i dag er utdaterte. NVE foreslår at de utdaterte vilkårene foreslås tatt opp ved en 
revisjon av konsesjonsvilkårene.   

 
NVEs forslag til utforming av hvordan vilkår om revisjon kan innføres  

I medhold av vassdragsreguleringsloven § 9 annet punktum og vannfallrettighetsloven § 10 siste 
punktum, foreslår NVE følgende endringer:  

 
I 

• Tillatelse til erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdraget mv., meddelt ved kgl.res. 
21. desember 1962, post 19 første ledd.  

• Tillatelse til ytterligere erverv og reguleringer i Røldal-Suldalvassdragene for utbygging av 
Svandalsflona kraftverk mv., meddelt ved kgl.res. av 3. mai 1974, post 16 første ledd.  

 
Erstattes med følgende:  
 

«Ervervskonsesjonen gis på ubegrenset tid. Konsesjonen kan ikke overdras.  
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 21.12.2022. Hvis vilkårene 

blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har 
fått underretning om de reviderte vilkår, jf. vannfallrettighetsloven § 9 første ledd annet punktum.»  

 
og   
 
«Reguleringskonsesjonen gis på ubegrenset tid. Konsesjonen kan ikke overdras.  

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 21.12.2022. Hvis vilkårene 
blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har 
fått underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første ledd annet 
punktum.» 
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II 

Følgende tillatelser (vilkårssett) og poster:  
 

• Tillatelse til å foreta planendring og til å foreta ytterligere regulering og overføring av 
Stølsåna i Røldal-Suldalvassdragene, meddelt ved kgl.res. 10. juli 1964, post 1 første og annet 
ledd.   

• Tillatelse til å foreta overføring av Havreåi mv. i Røldal-Suldalvassdragene, meddelt ved 
kgl.res. 19. mai 1967, post 1 første og annet ledd.   

• Tillatelse til ytterligere reguleringer i Røldal-Suldalvassdragene mv. og om tilleggssam-
arbeidsavtale mellom staten og Norsk Hydro A/S, meddelt ved kgl.res. 14. juli 1972, post 1 
første ledd.  

 
Erstattes med følgende: 
  

«Reguleringskonsesjonen gis på ubegrenset tid. Konsesjonen kan ikke overdras.  
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 21.12.2022. Hvis vilkårene 

blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har 
fått underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første ledd annet 
punktum.»  

 
III 

Følgende poster om innløsning oppheves:  
 

• Tillatelse til erverv og regulering av Røldal-Suldalvassdraget mv., meddelt ved kgl.res. 
21. desember 1962, post 20.  

• Tillatelse til å foreta planendring og til å foreta ytterligere regulering og overføring av 
Stølsåna i Røldal-Suldalvassdragene, meddelt ved kgl.res. 10. juli 1964, post 2.  

• Tillatelse til å foreta overføring av Havreåi mv. i Røldal-Suldalvassdragene, meddelt ved 
kgl.res. 19. mai 1967, post 2.  

 
3.  Andre spørsmål som bør tas opp i anledning saken, og som det ikke er redegjort for i søknaden  

NVE har ikke identifisert andre spørsmål som bør tas opp i anledning saken, og som det ikke er 
redegjort for i søknaden. NVE viser til det vi har sagt over om at de utdaterte vilkårene foreslås 
tatt opp ved en revisjon av konsesjonsvilkårene."  

 
3. UTTALELSER OG INNSPILL MOTTATT SOM LEDD I BEHANDLING AV SØKNADEN 

3.1 Uttalelser fra vertskommunene 
De berørte kommunene og fylkeskommunene ble ved brev 23. november 2020 invitert til å uttale seg 
om søknaden. Departementet har, både før og etter dette, mottatt uttalelser fra de berørte 
kommunene. De er i sin helhet gjengitt nedenfor. I et digitalt møte med Statsråd Tina Bru 4. desember 
2020 ga kommunene Suldal og Ullensvang også innspill. Departementet har mottatt følgende skriftlige 
innspill:  
 
Brev fra Suldal kommune datert 9. november 2020: 
 

"Suldal og Ullensvang har i seksti år vore vertskommunar for Røldal-Suldal kraft.  
Konsesjonsperioden til Hydro går ut ved slutten av 2022, og OED må i den samanheng gjera 

nye vedtak. Røldal-Suldal kraft er ein av dei store utbyggingane i Noreg og produserer årleg over 
3 TWh. Utbygginga kravde store naturinngrep i form av tørrlagde elvar og neddemming av aktive 
stølsbruk på femti- og sekstitalet. Det vil difor vera naturleg å ha gode prosessar når konsesjonen 
skal fornyast. Eit naturleg tiltak i ein slik prosess vil vera at me som ordførarar får legga fram våre 
synspunkt direkte til statsråden.  
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Kommunane er sjølvsagt kjent med at det nye selskapet Lyse DA har søkt om forlenging av 
gjeldande konsesjon. Suldal og Ullensvang kommune har tydelege synspunkt på denne søknaden. 
Kommunen sine synspunkt vil gå fram av vedlagte notat frå advokatfirma Lund og Co. Dette notatet 
er også sendt departementet for få dagar sidan. I notatet er det grundig gjort greie for kvifor me 
som vertskommunar kunne ha grunn til å forventa fornyelseskonsesjon med drøfting av 
konsesjonsvilkår ved utløpet av konsesjonsperioden. Denne forventninga knyttar seg mellom anna 
til ulike innspel og høyringssvar som selskapet har gitt 

Me bakgrunn i dette ber om eit snarleg møte med statsråden." 
 
Brev fra Advokatfirmaet Lund & CO DA datert 6. november 2020: 
 

"Advokatfirmaet Lund & Co representerer kommunene Suldal og Ullensvang (tidligere Odda 
kommune) i konsesjonssaken for Røldal-Suldal utbyggingen. 

Den første konsesjonen i forbindelse med regulering av Røldal-Suldalvassdraget mv. ble 
meddelt ved kongelig resolusjon 21. desember 1962. Konsesjonen er tidsbegrenset til 60 år med 
vilkår om hjemfall. Konsesjonær er Røldal-Suldal Kraft AS (RSK). Nåværende operatør og 
majoritetseier av kraftanleggene er Hydro Energi AS.  

Hydro Energi AS (Hydro) har som kjent inngått en samarbeidsavtale med Lyse Produksjon AS 
(Lyse) om å etablere et nytt selskap som skal hete «Lyse Kraft DA». Avtalen omfatter blant annet 
Hydros ni kraftverk i Røldal-Suldalvassdraget («RSK-anleggene»). Etter sammenslåingen vil 
Hydro etter det opplyste eie 25,6 prosent av det nye selskapet, og Lyse vil eie 74,4 prosent. 
Lysekonsernets aksjonærer er 14 kommuner i Sør-Rogaland, slik at eierskapet til RSK-anleggene 
vil oppfylle kravet til 2/3 offentlig eierskap. Fusjonen vil dermed medføre at RSK-anleggene ikke 
hjemfaller i henhold til konsesjonsvilkårene.  

I forbindelse med fusjonsavtalen mellom Hydro og Lyse har det oppstått spørsmål om hvorvidt 
det nye selskapet må søke om fornyet reguleringskonsesjon for Røldal-Suldal reguleringen. 

Den 22. oktober fremsatte Hydro, Lyse, og Lyse Kraft DA i fellesskap søknad til Olje- og 
energidepartementet (OED) blant annet om nødvendige konsesjoner mv. for Lyse kraft DA, 
herunder søknad om at vilkåret om tidsbegrensning i konsesjonen for Røldal-Suldal-anleggene 
omgjøres og konsesjonen ellers videreføres på uendrede vilkår, jf. vannfallrettighetsloven § 10. 
Dersom departementet tar søknaden om omgjøring til følge, vil det nye selskapet få konsesjon for 
Røldal-Suldal-anleggene på evig tid (tidsubegrenset konsesjon).   

Konsesjonen for Røldal-Suldal-anleggene ble gitt på en tid da synet på vannkraftutbygging og 
naturinngrep var helt annet enn i dag, og hvor det ble fastsatt helt andre krav til ivaretakelse av 
naturmiljøet. 

I et vedtak om omgjøring av konsesjonsvilkårene til å bli en evigvarende konsesjon for Lyse 
Kraft DA, har OED både hjemmel – og plikt til – samtidig å sette vilkår om revisjon etter vassdrags-
reguleringsloven § 8. Revisjonstidspunktet skal settes som om den opprinnelige konsesjonen ble 
gitt tidsubegrenset, dvs. fra og med 2022. Slik kommunene ser det bør vurderingen av nye vilkår i 
denne reguleringskonsesjonen være den samme – uavhengig av om det er tale om vilkår i en ny 
konsesjon eller om det er som ledd i en vilkårsrevisjon. I denne saken vil det ikke være tale om å 
modernisere 30 år gamle konsesjonsvilkår, men å modernisere konsesjonsvilkår som er nær 60 år 
gamle.  

I departementets «Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer» 
datert 25. mai 2012, heter det følgende om forholdet mellom revisjonssak og fornyelsessak på side 11: 

 
«Når tidsbegrensede konsesjoner løper ut må de fornyes. Konsesjonsmyndigheten står i utgangs-
punktet fritt til å vurdere om det skal gis en ny konsesjon og eventuelt på hvilke vilkår. En søknad 
om fornyet konsesjon kan avslås av konsesjonsmyndighetene, og konsesjonæren kan også velge å si 
fra seg en konsesjon. Behandlingen av en fornyelse blir som en ordinær konsesjonsbehandling, og 
gir større muligheter for endring av vilkår enn tilfellet er i en revisjonssak eller med utgangspunkt 
i de hjemmelsgrunnlag som er nevnt ovenfor.»  
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Det er flere forhold som underbygger at konsesjons-/revisjonssaken til Lyse Kraft DA skal 
behandles som en fornyelsessak. 

For det første fremgår det av forarbeidene til lovendringen i 2008, hvor det ble innført krav til 
offentlig eierskap og adgangen for private til å forlenge/fornye en konsesjon ble fjernet, at det 
første hjemfall av betydning først vil finne sted i 2022. Denne saken står dermed i en særstilling, 
hvor det ikke finnes noen direkte sammenlignbare saker. 

For det andre er det ikke regulert i loven hvordan en revisjonssak konkret skal gjennomføres 
eller samordnes med vannforvaltningsarbeidet, utover at departementet kan gi forskrifter om 
saksbehandlingen ved revisjon av konsesjonsvilkår. Slike forskriftsbestemmelser er ikke gitt, og 
departementet står derfor fritt til å fastsette føringer for gjennomføringen av revisjonssaken 
innenfor vassdragsregulerings- og forvaltningslovens rammer. 

For det tredje ble det i 2013 foretatt en nasjonal gjennomgang av 430 konsesjoner i 187 vassdrag 
som kan bli vurdert for nye konsesjonsvilkår innen 2022. Reguleringskonsesjonen for Røldal-
Suldalvassdraget ble ikke regnet med blant disse 430 konsesjonene. Dette har sammenheng med 
at Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) hele tiden har lagt til grunn at konsesjonen ved 
utløpet av konsesjonstiden skal behandles som en fornyelsessak. Det kan for eksempel vises til 
uttalelsene i vedlagte brev fra NVE til grunneier Olav S. Rabbe datert 20. august 2004: 

 
«Konsesjonane for reguleringane i samband med denne utbygginga er gjeve tidsavgrensa for 
60 år rekna frå 21.12.1962. Det vil seie at før 21.12.2022 må det søkjast om ny konsesjon for 
reguleringane. Det er først då utbygginga kan vurderast på nytt.»  

 
Hydro har også hele tiden forholdt seg til at selskapet ved utløpet av konsesjonstiden må søke 

om fornyet konsesjon for RSK-anleggene. I forbindelse med innføringen av EUs rammedirektiv for 
vann (2000/60/EF) og høringen av «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016-
2021», skrev selskapet følgende om dette innledningsvis i sin høringsuttalelse datert 31. desember 
2014:   

 
«Hydro Energi vil understreke at den generelle oppfatningen hos selskapet er at gjeldende 
vassdragslovgivning med fornyelse av gitte konsesjoner legger et godt grunnlag for gode 
forvaltningsplaner. En fornyelse av konsesjoner sikrer god forvaltning og mer og bedre 
kunnskap om blant annet vassdragenes økologi, i likhet med formålet til Vanndirektivet. 
[Understreket her.]» 

  
Videre uttalte Hydro i selve høringsuttalelsen under overskriften «Fornyelse av konsesjon»:  

 
«Som det fremgår over er konsesjonene for anleggene i Røldal-Suldal tidsbegrenset med vilkår 
om hjemfall 21.12.2022. Hydro Energi vil begynne arbeidet med søknad om fornyelse av 
konsesjonene i god tid før dette tidspunkt. Det vises i dennes sammenheng til 
«Konsesjonshandsaming av vasskraftsaker» Rettleiar nr. 3/2010 utgitt av NVE. Her står det at 
«Ein søknad om vidare regulering etter at konsesjonsperioden er gått ut, skal sendast til NVE 
minst 5 år før konsesjonen går ut». For anleggene i Røldal-Suldal vil man derfor påbegynne 
prosessen med fornyelse av konsesjon som omfatter problemkartlegging, konsekvensanalyser 
og utredninger i løpet av 2016.  

Hydro oppfatter det dithen at en fornyelse av konsesjoner er å betrakte mer omfattende enn 
revisjoner av evigvarende konsesjoner. En fornyelse av konsesjon omfatter også flere tema enn 
hva som er mulighetene innen vanndirektivets rammer. [Understreket her.]»  

 
Til det konkrete forslaget inntatt i vannforvaltningsplanene om at vilkårsrevisjon i Røldal-Suldal- 
vassdraget skulle prioriteres i den aktuelle perioden, uttalte Hydro videre følgende: 
 

«Vannforekomstene i Røldalsvassdraget er imidlertid ikke listet i rapport 49:2013  
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«Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022, Nasjonal gjennomgang og forslag til 
prioritering». Årsaken til dette er at konsesjonene for disse anleggene, som nevnt, har vilkår 
om hjemfall. Disse kan således ikke revideres, men må fornyes.»  

 
I forbindelse med det regionale vannforvaltningsarbeidet for å oppfylle Norges forpliktelser etter 
vanndirektivet, har konsesjonæren følgelig lagt opp til at konsesjonen ved utløpet av konsesjons-
tiden skal behandles som en fornyelsessak.   

I de endelige vannforvaltningsplanene for regionen for perioden 2016–2022, og som ble 
godkjent av Klima- og miljødepartementet i juli 2016, ble konsesjonen etter innspillene fra Hydro 
ikke ansett å være omfattet av en revisjonssak. For å bedre økologisk miljøtilstand i vassdraget, 
ble det i stedet tatt inn i forvaltningsplanen at reguleringskonsesjonen for Røldal-Suldalvassdraget 
skal fornyes, og at det er et prioritert arbeid i planperioden å få på plass en ny konsesjon for den 
delen av Røldalvassdraget hvor eksisterende konsesjon utgår i 2022. 

På bakgrunn av tidligere tilbakemeldinger og lovnader fra både konsesjonsmyndigheten, 
konsesjonær og forutsetningene i gjeldende vannforvaltningsplaner, har kommunene følgelig hatt 
en klar forventning om hvilken prosess som ville bli lagt til grunn i forbindelse med at konsesjonen 
for RSK-anleggene utløper i 2022. Som beskrevet i høringsinnspillet fra Hydro i 2014 (sitert 
ovenfor) skal alle vilkår gjennomgås på nytt i en fornyelsessak. Departementet kan dermed etter 
dette vanskelig begrense saken til en alminnelig saksgang for revisjonssaker.  

Kommunene ber om bekreftelse på at OED i vedtaket om omgjøring vil fastsette revisjons-
tidspunktet til 2022 og stille krav om at revisjonssaken skal følge det samme sporet som regulanten 
og NVE har lagt opp til – nemlig som en fornyelsessak.  

For helhetens skyld nevnes at kommunene fremmet krav for NVE om åpning av vilkårsrevisjon 
for Røldal-Suldal reguleringen allerede høsten 2019, slik at vilkårene for å åpne revisjon er oppfylt. 
NVE har foreløpig ikke besvart kommunenes krav om revisjon. 

Det er et stort behov for å få rettet opp de store ulemper som kraftanleggene og reguleringene 
i Røldal-Suldalvassdraget medfører, slik at man oppnår bedre samsvar mellom vilkårene i 
konsesjonene og dagens lovverk med krav til miljøstandarder. Konsesjonssaker tar erfarings-
messig lang tid, og det har allerede gått over ett år siden kommunene fremmet krav om revisjons-
sak. Det er derfor nødvendig at departementet samtidig med at det tas stilling til en søknad om 
omgjøring av gjeldende konsesjon legger føringer for videre saksbehandling, slik at det blir 
fortgang i prosessen.  

Kommunene ser at saken reiser kompliserte spørsmål i grensesnittet mellom alminnelig 
konsesjon-, fornyelses- og revisjonssak. Kommunene ber derfor departementet legge opp til en 
god prosess og sørger for at vertskommunene blir sikret de rettigheter de er gitt i gjeldende 
regelverk til å ivareta sine interesser, som både vil være å opprettholde vannkraftproduksjonen i 
størst mulig grad og ivareta hensyn til naturmiljøet.  

På grunn av sakens kompleksitet og betydning for kommunene Suldal og Ullensvang anmoder 
vi om et møte med OED for å redegjøre nærmere for kommunene sitt syn på omgjøringssøknaden 
og konsesjonsprosessen før departementet tar stilling til søknaden fra Lyse Kraft DA. Det er som 
nevnt av stor betydning for vertskommunene hvilken retning konsesjonssaken tar.  

Vi imøteser departementets forslag til aktuelle tidspunkt for et slikt møte med verts-
kommunene så snart som mulig."  

 
Brev fra Ullensvang kommune datert 27. november 2020: 
 

"Røldal/Suldal kraft er i dag kraftprodusenten som forsyner Hydro Karmøy med miljøvenleg kraft. 
Vi ser at det er store positive markeringar fordi kraftanlegga er sikra som kapitalvare for 
kraftselskapa Lyse og Hydro. Det vert trekt fram som eitt døme på særs vellukka kraft og 
industripolitikk. Det er det neppe. Effektrettane (reguleringsrettar) gjev grunnlag for ei aktiv sterkt 
miljøbelastande regulering for å oppnå høgst mogleg inntekter for eigarane. Andre kraftkrevjande 
bedrifter har over år halde seg til gjeldande ordningar gjennom den liberaliserte kraftmarknaden. 
Det er ikkje dokumentert at Hydro sin kraftandel er øyremerkt industriproduksjon på Karmøy. 
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For Ullensvang kommunestyre, innbyggarane, lokalsamfunnet og grunneigarane dreier saka 
seg om mykje meir. Det er forstemmande å lesa nyhende der industrileiarar og rikspolitikarar 
hyllar det store grepet. Medan kjelda til storhendinga – lokalsamfunnet, naturen, miljø-
konsekvensane, kommunane, tørrlegginga av elvane og neddemminga ikkje vert trekt fram i det 
heile. Heller ikkje at naturressurskommunane Suldal og Ullensvang etter “avtalen” går glipp av 
store verdiar som var en føresetnad for utbygginga. Vi ser med uro på at omsynet til naturressursen 
hjå oss ikkje ser ut til å ha interesse i det heile. Fossar og elvar er borte for alltid. Valldalen slik 
den var, er borte for alltid. Samfunnskontrakten ved konsesjonen i 1962 var at anlegga skulle 
heimfalla til staten vederlagsfritt i 2022. Vertskommunane skulle motta inntil ein tredel av verdien. 
I praksis store mengder kraft basert på ein “trappetrinnsmodell – eller titals millionar kvart år til 
evig tid. For kommunar og regionen. Eigarane av anlegga har no overteke enorme verdiar basert 
på enorme naturinngrep. Medan lokalsamfunna har mista enorme verdiar, og sit att med 
naturinngrepa, sterkt i strid med samfunnskontrakten frå 1962. 

Reguleringa av Røldalsvatnet, Votna og Valldalen med meir, har endra denne delen av 
kommunen for alltid. Valldalen hadde lenge fast busetnad og var den største stølsdalen på 
Vestlandet. Demninga breier nå ut Valldalsvatnet som dekkjer dalen. Granskingar viser at det 
budde folk i Valldalen alt i steinalderen. Det har budd folk med husdyr og matproduksjon i dalen i 
uminnelege tider. Før oppdemminga, vart Valldalen nytta til sommarbeite, med 18 stølsbruk. Der 
var fleire tusen geiter og mange hundre kyr på beite. Dette gav grunnlag for ysteri som produserte 
geitost.  

Dalen var prega av frodig vegetasjon. Røldal og Valldalen heng saman og har bidrege til ein 
unik kultur. Valldalen er del av Røldal/Suldalsvassdraget, som renn ut i Boknafjorden. 
Vassmassane frå Hardangervidda vert drenert gjennom dalføret og er naturressurs for krafta som 
skaper smelteverksarbeid på Karmøy. I tillegg ser det no ut til å gje solide kraftinntekter til 
kommunar i Sør-Rogaland. Med den 90 meter høge dammen i Valldalen har det gamle kultur-
landskapet for alltid blitt borte. Stølane er neddemde og den aktive vassdragsreguleringa har endra 
naturen og lokalklimaet. Særleg gjeld dette i Valldalen og ved Røldalsvatnet. Eitt godt døme er 
mykje frostrøyk med rimnedslag i Røldal vinterstid, som følge av open råk ved kraftverksutløpet. 
Ein plagsom konsekvens for fjellbygda som ligg tett ved det regulerte vatnet. 

I 1962 vart eitt selskap under stifting, med A/S Rjukanfoss og Staten som deltakarar gjeve 
konsesjon i medhald av ikl. § 4 og vrgl. §§ 2 og 19 post 2 “til erverv og regulering i Røldal-Suldals-
vassdraget m.v.” Konsesjonen gav selskapet rett til å: 

 
“Erverve fallrettigheter i Røldal-Suldalsvassdraget m.v. og å foreta regulering i de samme vassdrag 
samt å rå over alt vanne i vassdragene overfor Suldalsvatn til kraftproduksjon. Videre ble selskapet 
gitt rett til å innløse fallrettigheter, ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter m.v. for utbygging 
av Røldal-Suldalsvassdraget og å føre elvene ut av de naturlige løp.”  

 
Avtalen som må reknast til å gje regulanten vidtrekkande fullmakter, var gjeldande for ein 

periode på 60 år. Konsesjonen i høve regulering av Røldal-Suldalvassdraget kom altså ved 
kongeleg resolusjon 21. desember 1962, og er tidsavgrensa til 60 år med vilkår om heimfall. 
Konsesjonæren Røldal-Suldal Kraft AS (RSK) har Hydro Energi AS som operatør og majoritets-
eigar.  

Hydro Energi AS (Hydro) og Lyse Produksjon AS (Lyse) etablerer no eit nytt selskap «Lyse 
Kraft DA». Avtalen omfattar mellom anna, ni kraftverk i Røldal-Suldalvassdraget («RSK-anlegga»). 
Hydro skal eiga 26 % og Lyse 74 %. Lovendringar gjer at fusjonen medfører at RSK-anlegga ikkje 
heimfell som føresett i konsesjonsvilkåra. 

Ved fusjonsavtalen har det oppstått spørsmål om det nye selskapet skal søka om fornya 
reguleringskonsesjon for reguleringa. 22. oktober sette Hydro, Lyse og Lyse Kraft DA i fellesskap, 
fram søknad til Olje- og energidepartementet (OED) om at vilkåret om tidsavgrensing i 
konsesjonen for Røldal-Suldal-anlegga vert omgjort. Og at konsesjonen elles vert vidareført på 
uendra vilkår, jf. vannfallrettighetslova § 10. Dersom OED godkjenner dette, vil selskapet få 
konsesjon for RSK-anlegga til evig tid (tidsuavgrensa konsesjon). Kommunen kan ikkje akseptera 
at konsesjonen vert vidareført på uendra vilkår. Konsesjonen for Røldal-Suldal-anleggene vart 
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gjevne i ei tid det vart fastsett heilt andre krav til ivaretaking av naturmiljø enn i dag. Inngrepa må 
reknast å vera særleg brutale i høve dagens krav. Konsesjonen har fullført si virketid i 2022. 
Konsesjonsvilkåra er 60 år gamle. Konsesjonæren har ikkje ei gong oppfylt alle krav i konsesjonen, 
sjølv etter denne lange perioden. Det ser vi på som ein sterk provokasjon. Ny konsesjon i dag ville 
aldri ha tillete ei så inngripande utbygging som RSK representerer. 

 
«Når tidsbegrensede konsesjoner løper ut må de fornyes.  

Konsesjonsmyndigheten står i utgangspunktet fritt til å vurdere om det skal gis en ny konsesjon 
og eventuelt på hvilke vilkår. En søknad om fornyet konsesjon kan avslås av konsesjonsmyndig-
hetene, og konsesjonæren kan også velge å si fra seg en konsesjon. Behandlingen av en fornyelse 
blir som en ordinær konsesjonsbehandling, og gir større muligheter for endring av vilkår enn 
tilfellet er i en revisjonssak eller med utgangspunkt i de hjemmelsgrunnlag som er nevnt ovenfor.” 
Jf. Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer (OED) 

 
Konsesjons/revisjonssaka må handsamast som ei fornyingssak. Det finst ingen liknande saker 

så langt. Såleis er den prinsipiell og vil få vide konsekvensar.  
Departementet står fritt til å fastsetja føringar for revisjonssaka innan vassdragsregulerings- og 

forvaltningslova sine rammer. NVE har tidlegare vore klar på fornying:   
 
«Konsesjonane for reguleringane i samband med denne utbygginga er gjeve tidsavgrensa for 60 år 
rekna frå 21.12.1962. Det vil seie at før 21.12.2022 må det søkjast om ny konsesjon for 
reguleringane. Det er først då utbygginga kan vurderast på nytt.» Jf. NVE 20.08.2004, i brev til 
grunneigar O.S. Rabbe.  

 
Konsesjonæren Hydro har også heile tida halde seg til at konsesjonen må og skal fornyast. 

Noko som også går fram av vassforvaltningsplanane for regionen – 2016–2022. Alle vilkår skal 
vurderast på nytt i fornyingssaka, jf. Hydro sitt eige høyringsinnspel i 2014. Ullensvang kommune 
føreset at OED sikrar at revisjonssaka vert gjort i tråd med det NVE og Hydro frå før har lagt opp 
til. Vi har difor kravd og forventar stadfesting på at det vert fornyingssak med revisjonstidspunkt 
2022. Gjennom fornyinga skal konsesjonen gje nye vilkår som er i tråd med tidsrett lovverk. Og 
krav om dagens miljøstandarar.  

Vi ser at åtaka på vertskommunane for kraftanlegg vert intensivert. Grunnleggande vilkår for 
utbygginga vert annullerte. Naturressurskommunane sine interesser vert ikkje ivaretekne. 
Samfunnskontraktane som vart inngått ved utbyggingane vert svekka, eller utradert utan 
kompensasjon for vertskommunane. Sentrale ordningar som heimfall (andel av verdiskapinga) 
vert sett til side utan at vertskapet sit att med retten som var sjølvsagd i samfunnskontrakten ved 
utbygginga. Sett til sides, utan dialog. Tilliten til å inngå avtalar om utbygging er sterkt svekka. 
Verken sentrale styresmakter eller kraftselskap tek lokalsamfunn og naturressurskommunane 
sine interesser alvorleg. 

Vilkåra vert endra i ettertid og skaper berettiga harme. Om samfunnskontraktar vert brotne 
etter 60 år utan kompensasjon må det vera ei sterk åtvaring til kommunar, som vurderer vind, hav 
eller vasskraftanlegg.  

Ullensvang kommune krev forpliktande miljømessige og økonomiske kompensasjonar dersom 
RSK-anlegga får tidsuavgrensa konsesjon."  

 
Brev fra Lund og Co datert 4. desember 2020: 
 

"1. Innledning 

Hydro Energi AS (Hydro) har inngått fusjonsavtale med Lyse Produksjon AS (Lyse) om å etablere 
et nytt selskap «Lyse Kraft DA». Avtalen omfatter blant annet Hydros ni kraftverk i Røldal-
Suldalvassdraget («RSK-anleggene»), som har en samlet installert effekt på knappe 630 MW og en 
samlet produksjon på ca. 3,21 TWh/år. Etter sammenslåingen vil Hydro eie 25,6 prosent av det 
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nye selskapet, og Lyse vil eie 74,4 prosent. Fusjonen vil dermed medføre at RSK-anleggene ikke 
hjemfaller i henhold til konsesjonsvilkårene.  

Den 22. oktober fremsatte Hydro, Lyse, og Lyse Kraft DA i fellesskap søknad til Olje- og 
energidepartementet (OED) blant annet om nødvendige konsesjoner mv. for Lyse kraft DA, og 
søknad om at vilkåret om tidsbegrensning i konsesjonen for RSK-anleggene omgjøres og 
konsesjonen ellers videreføres på uendrede vilkår, jf. vannfallrettighetsloven § 10. Dersom 
departementet tar søknaden om omgjøring til følge, vil det nye selskapet få konsesjon for RSK-
anleggene på evig tid (tidsubegrenset konsesjon).   

Gjeldende konsesjon for Røldal-Suldalreguleringen er nærmere 60 år. Det er en kjensgjerning 
at slike vassdragsreguleringer gjennomgående har små krav til økonomisk kompensasjon til 
vertskommunene, samtidig som de har medført større naturinngrep enn yngre utbygginger (ingen 
minstevannføring, ingen terskler og store reguleringshøyder). Lovgivningen rundt areal- og miljø-
vernpolitikken er videre vesentlig strengere i dag enn for 50–60 år siden. Det kan for eksempel 
vises til ikrafttredelsen av plan- og bygningsloven med krav til blant annet konsekvensutredninger 
(1985), vannressursloven (2000) og implementering av EUs vanndirektiv (direktiv 2000/60/EF). 
EUs vanndirektiv pålegger Norge en miljøoptimalisering også av «sterkt modifiserte vannfore-
komster» (SMVF), og Norge er etter direktivet blant annet forpliktet til å etterstrebe «best 
økologisk tilstand» i SMVF. – Selv om det har vært foretatt flere miljøforbedringer i løpet av 
konsesjonstiden, står dette hovedinntrykket fremdeles fast.   

Dersom konsesjonen for Røldal-Suldal-anleggene omgjøres og «konsesjonen ellers videreføres 
på uendrede vilkår» som omsøkt av konsesjonæren, vil det medføre at vertskommunene Suldal og 
Ullensvang blir stilt i en vesentlig dårligere situasjon, både økonomisk og naturfaglig, enn om 
anleggene hadde hjemfalt.  

Det er kommunenes syn at OED har både hjemmel – og plikt – til å behandle konsesjons-
søknaden fra konsesjonæren som en fornyelsessak. I tillegg kommer at gjeldende konsesjonær 
over flere år har gitt kommunene forventninger om en slik prosess etter utløpet av gjeldende 
konsesjon.  

For å belyse hvilke negative konsekvenser omgjøringen av konsesjonen for RSK-anleggene har 
for vertskommunene, har kommunene Suldal og Ullensvang bedt om et møte med politisk ledelse 
i OED. Dette dokumentet er en oversikt og oppsummering av de punktene kommunene ønsker å 
fremheve i møtet.   

Notatet er lagt opp på følgende måte:   
 
• I punkt 2 er det gitt en kort beskrivelse av sakens bakgrunn.  
• I punkt 3 har vi sett på forholdet mellom en fornyelsessak og revisjonsinstituttet, og 
• i punkt 4 vil vi knytte noen kommentarer til kravet om magasinrestriksjoner og minstevann-

føring.   
• I punkt 5 ser vi på økonomiske krav, herunder hva kommunene Suldal og Ullensvang kunne 

ha forventet å få av verdi ved hjemfall – og som dermed har gått «tapt» og må kompenseres 
ved omgjøringen, før vi  

• i punkt 6 har tatt inn noen avsluttende bemerkninger 
   

2. Bakgrunn   
Den første konsesjonen i forbindelse med Røldal-Suldalvassdraget mv. ble meddelt ved kongelig 
resolusjon 21. desember 1962, og er i henhold til post 19 tidsbegrenset til 60 år med vilkår om 
hjemfall. Konsesjonær er Røldal-Suldal Kraft AS (RSK). Nåværende operatør og majoritetseier av 
kraftanleggene er Hydro Energi AS.  

Ved en endring i Industrikonsesjonsloven i 2008 ble den såkalte konsolideringsmodellen 
innført for å styrke offentlig eierskap til vannressursene og oppfylle de krav som følger av EØS-
avtalen etter EFTA-domstolens dom 26. juni 2007 i saken ESA mot Norge. Endringen medførte at 
private ikke lenger kan erverve vannfall. I dag vil derfor bare statsforetak, kommuner og 
fylkeskommuner, og sammenslutninger der disse har minst 2/3 av eierinteressene kunne få 
ervervskonsesjon, jf. vannfallrettighetsloven (tidligere industrikonsesjonsloven) § 5.  
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Ved konsesjonstidens utløp i slutten av 2022, har staten dermed i utgangspunktet rett til å kreve 
avstått RSK-anleggene med tilliggende grunn og rettigheter uten vederlag, jf. også vassdrags-
reguleringsloven § 28 første ledd (hjemfallsretten). Hjemfall er et virkemiddel for å oppnå formålet 
om offentlig eierskap.  

Etter vannfallrettighetsloven § 11 siste ledd og vassdragsreguleringsloven § 28 fjerde ledd skal 
vertskommunene ved hjemfall motta inntil 1/3 av anlegget eller dets verdi. Størrelsen av 
tildelingen og fordelingen mellom flere kommuner fastsettes ved plenumsvedtak i Stortinget. Om 
dette heter det i vannfallrettighetsloven § 11 siste ledd:  

 
«Når et vannfall med anlegg i henhold til konsesjon tilfaller staten, skal en del av anlegget eller 
dets verdi, likevel ikke over en tredjepart, tildeles de kommuner hvor vannfallet, kraftverket eller 
reguleringsanleggene ligger. Stortinget bestemmer i tilfelle verdien og kommunenes andel av denne 
og foretar fordelingen mellom dem. Stortinget kan også bestemme at det av midlene opprettes et 
fond til fordel for kommunene, eller at det utbetales dem en andel av det økonomiske utbytte 
anlegget måtte gi.»  
 
Det følger av bestemmelsen at Stortinget ved fordelingen står fritt til å avgjøre hvor mye en 

vertskommune skal få i det enkelte tilfellet, bortsett fra at andelen ikke kan settes til null ettersom 
loven forutsetter at kommunene skal ha noe. 

Som et eksempel på hva Suldal og Ullensvang kommuner kunne ha regnet med av verdi ved 
hjemfall, kan det vises til Stortingets vedtak 18. mai 1983 hvor syv Vestlandskommuner ble tildelt 
andeler av det økonomiske utbytte fra fem kraftverk hvor det var foretatt såkalt foregrepet hjemfall. 
Tildelingen skjedde etter en skala gradert etter kraftverkets produksjon per år: 1/3 av de første 
250 GWh, ¼ av de neste 250 GWh og 1/8 fra den del av produksjonen som overstiger 500 GWh.  

Dersom fusjonsavtalen mellom Hydro og Lyse medfører at Lyse Kraft DA oppfyller kravet til 
offentlig eierskap, skal søknaden om omgjøring av tidligere fastsatte vilkår om tidsbegrensning og 
hjemfall i utgangspunktet innvilges, jf. vannfallrettighetsloven § 10, jf. § 5. Omgjøringen vil samtidig 
medføre at RSK-anleggene ikke hjemfaller i henhold til konsesjonsvilkårene. Vertskommunene 
går dermed glipp av den ovenfor anslått kommunale andelen av verdien av et hjemfall. Dette vil vi 
komme nærmere tilbake til under punkt 4.  

  
3. Omgjøring av vilkår og forholdet til revisjonsinstituttet   

3.1 Vilkårene for å åpne revisjonssak er oppfylt   
Da det ble innført en alminnelig revisjonstid på 30 år i vassdragsreguleringsloven § 10 nr. 3 [nå 
§ 8], uttalte Olje- og energidepartementet i særmerknadene til bestemmelsen at:   
 

«Departementets forslag til ny § 10 nr. 3 inneholder en generell adgang til å kunne foreta revisjoner 
av konsesjonsvilkårene etter 30 år, uansett når konsesjonen har blitt gitt, og uavhengig av om 
konsesjonen er tidsubegrenset eller ikke. 

Et intervall på 30 år for revisjonen av vilkårene er avstemt etter den alminnelige konsesjons-
periode som er 60 år for konsesjoner med tidsbegrensning, jfr. § 10 nr. 1. Vilkårene for disse 
konsesjonene blir dermed underlagt revisjon etter 30 år. En konsesjon uten tidsbegrensning skal 
etter regelen likeledes underlegges revisjon av vilkårene hvert 30. år.» 

 
I forbindelse med at departementet foreslo forenklinger og lovtekniske oppdateringer av 

vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven i 2017, uttalte departementet videre følgende 
om når revisjonsadgangen inntrer der tidsbegrensede konsesjoner blir omgjort til tidsubegrenset:  

 
«[F]or konsesjoner som ikke har vilkår om revisjon bør det, samtidig med omgjøring av vilkår om 
varighet, også settes vilkår om revisjon. Revisjonstidspunktet bør settes som om den opprinnelige 
konsesjonen ble gitt tidsubegrenset. Er dette tidspunktet passert bør revisjonstidspunktet settes til 
tidspunktet for omgjøringsvedtaket. [Understreket her.]»   
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Det betyr at dersom eksisterende konsesjon blir omgjort til tidsubegrenset konsesjon, kan den 
likevel revideres fra og med 2022. Som det fremgår av det siterte fra forarbeidene ovenfor, har 
OED i forbindelse med et vedtak om omgjøring av vilkår om tidsbegrensning videre en plikt til å 
samtidig sette vilkår om revisjon etter vassdragsreguleringsloven § 8. OED må derfor samtidig med 
et eventuelt vedtak om omgjøring fastsette at revisjonstidspunktet inntrer i 2022.  

Forarbeidene sier ikke noe om en revisjonssak i en situasjon som den foreliggende vil åpnes 
automatisk ved inntreden av revisjonstidspunktet, eller om det må fremsettes krav om revisjon. 
Krav om revisjon kan uansett fremmes før det formelle revisjonstidspunktet inntrer. Vilkårs-
endringer som følger av revisjonssaken og som fastsettes ved kgl.res. vil da tre i kraft fra det 
formelle revisjonstidspunktet.  

Kommunene Ullensvang (tidligere Odda) og Suldal fremmet krav om vilkårsrevisjon for Røldal-
Suldal utbyggingen i oktober 2019 (kopi av kravsdokumentet følger vedlagt). Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE) har foreløpig ikke besvart kommunenes krav om åpning av revisjon, 
angivelig fordi direktoratet har avventet tilbakemelding fra departementet på hvilket spor saken 
skal behandles i – dvs. om saken skal behandles som en fornyelsessak eller som en revisjonssak.  

Vilkårene for åpning av revisjon er klart oppfylt, jf. vassdragsreguleringsloven § 8. Revisjons-
saker tar videre erfaringsmessig lang tid og det har allerede gått over ett år fra kommunene 
fremmet kravet om åpning av revisjonssak. Kommunene ber derfor departementet om å pålegge NVE 
om umiddelbart å åpne sak om revisjon.  
 
3.2 Nærmere om forholdet mellom en fornyelsessak og en revisjonssak  
Ved en sak om fornyelse av konsesjon, stilles det strengere krav til konsekvensutredninger enn 
praksis så langt har vært i revisjonssakene. I departementets «Retningslinjer for revisjon av 
konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer» datert 25. mai 2012, er følgende inntatt om forholdet 
mellom revisjonssak og fornyelsessak og kravet til utredninger på side 11:   
 

«Når tidsbegrensede konsesjoner løper ut må de fornyes. Konsesjonsmyndigheten står i utgangs-
punktet fritt til å vurdere om det skal gis en ny konsesjon og eventuelt på hvilke vilkår. En søknad 
om fornyet konsesjon kan avslås av konsesjonsmyndighetene, og konsesjonæren kan også velge å si 
fra seg en konsesjon. Behandlingen av en fornyelse blir som en ordinær konsesjonsbehandling, og 
gir større muligheter for endring av vilkår enn tilfellet er i en revisjonssak eller med utgangspunkt 
i de hjemmelsgrunnlag som er nevnt ovenfor.» 

  
I en fornyelsessak skal søker underlegges en ny og fullstendig konsesjonsbehandling, 

riktignok med utgangspunkt i at søknaden gjelder et allerede regulert vassdrag. Ved en ny 
konsesjon, skal man videre vurdere før-tilstanden, i motsetning til en revisjon hvor det skal gjøres 
en sammenligning av et allerede utbygd kraftanlegg sett opp mot anlegget med foreslåtte avbøtende 
tiltak. Søknaden skal med andre ord i utgangspunktet behandles som en ny ordinær konsesjons-
søknad, samtidig som det må tas i betraktning at vassdraget har vært regulert i mange år. 

Ved nye konsesjoner i dag forventes det at det fastsettes en langt mer skånsom regulering med 
et mer miljøvennlig reguleringsreglement enn for 50–60 år siden. Ifølge Forskrift om konsekvens-
utredninger er det obligatorisk med konsekvensutredninger for kraftledninger. Det er åpenbart at 
miljøvirkningene av en vassdragsregulering – og eventuelt endringer i denne – regelmessig vil 
være vesentlig større enn for kraftledninger. Når OED i sitatet ovenfor har sagt at det ikke skal 
være utredninger på et nivå med nye konsesjonssøknader i en revisjonssak er det for så vidt 
korrekt. Men i en sak som den foreliggende vil det under enhver omstendighet være behov for at 
det foretas naturfaglige utredninger sammenholdt med oppdatering av hydrologisk kunnskaps-
grunnlag, uavhengig av det som så langt har vært praksis i tradisjonelle revisjonssaker. Gjeldende 
konsesjon skal underlegges ny vurdering av konsesjonsvilkår som er 60 og ikke 30 år gamle som 
i vanlige revisjonssaker.   

Kommunene Suldal og Ullensvang mener det er flere forhold som gir OED hjemmel til å 
behandle konsesjons-/revisjonssaken til Lyse Kraft DA som en fornyelsessak.   
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For det første fremgår det av forarbeidene til lovendringen i 2008, hvor det ble innført krav til 
offentlig eierskap og adgangen for private til å forlenge/fornye en konsesjon ble opphevet, at det 
første hjemfall av betydning først vil finne sted i 2022. Denne saken står dermed i en særstilling, 
hvor det ikke finnes noen direkte sammenlignbare saker.   

For det andre ble det i 2013 foretatt en nasjonal gjennomgang av 430 konsesjoner i 187 vassdrag 
som kan bli vurdert for nye konsesjonsvilkår innen 2022. Reguleringskonsesjonen for Røldal-
Suldalvassdraget blant disse 430 konsesjonene. Dette har sammenheng med at Norges vassdrags- 
og energidirektorat (NVE) hele tiden har lagt til grunn at konsesjonen ved utløpet av konsesjons-
tiden skal behandles som en fornyelsessak. Det vises for eksempel til uttalelsene i brev fra NVE til 
grunneier Olav S. Rabbe datert 20. august 2004:  

  
«Konsesjonane for reguleringane i samband med denne utbygginga er gjeve tidsavgrensa for 60 år 
rekna frå 21.12.1962. Det vil seie at før 21.12.2022 må det søkjast om ny konsesjon for 
reguleringane. Det er først då utbygginga kan vurderast på nytt.»  

 
Hydro har også hele tiden forholdt seg til at selskapet ved utløpet av konsesjonstiden må søke 

om fornyet konsesjon for RSK-anleggene. I forbindelse med innføringen av vanndirektivet og 
høringen av «Regional plan for vannforvaltning i vannregion Rogaland 2016–2021», skrev selskapet 
følgende om dette innledningsvis i sin høringsuttalelse datert 31. desember 2014:   
 

«Hydro Energi vil understreke at den generelle oppfatningen hos selskapet er at gjeldende 
vassdragslovgivning med fornyelse av gitte konsesjoner legger et godt grunnlag for gode 
forvaltningsplaner. En fornyelse av konsesjoner sikrer god forvaltning og mer og bedre kunnskap 
om blant annet vassdragenes økologi, i likhet med formålet til Vanndirektivet. [Understreket her.]» 
  
Videre uttalte Hydro i selve høringsuttalelsen under overskriften «Fornyelse av konsesjon»:  

 
«Som det fremgår over er konsesjonene for anleggene i Røldal-Suldal tidsbegrenset med vilkår om 
hjemfall 21.12. 2022. Hydro Energi vil begynne arbeidet med søknad om fornyelse av konsesjonene 
i god tid før dette tidspunkt. Det vises i dennes sammenheng til «Konsesjonshandsaming av 
vasskraftsaker» Rettleiar nr. 3/2010 utgitt av NVE. Her står det at «Ein søknad om vidare 
regulering etter at konsesjonsperioden er gått ut, skal sendast til NVE minst 5 år før konsesjonen 
går ut». For anleggene i Røldal-Suldal vil man derfor påbegynne prosessen med fornyelse av 
konsesjon som omfatter problemkartlegging, konsekvensanalyser og utredninger i løpet av 2016.  

Hydro oppfatter det dithen at en fornyelse av konsesjoner er å betrakte mer omfattende enn 
revisjoner av evigvarende konsesjoner. En fornyelse av konsesjon omfatter også flere tema enn hva 
som er mulighetene innen vanndirektivets rammer. [Understreket her.]»  

 
Til det konkrete forslaget inntatt i vannforvaltningsplanene om at vilkårsrevisjon i Røldal-Suldal-

vassdraget skulle prioriteres i den aktuelle perioden, uttalte Hydro videre følgende:   
 

«Vannforekomstene i Røldalsvassdraget er imidlertid ikke listet i rapport 49:2013  
«Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022, Nasjonal gjennomgang og forslag til 

prioritering». Årsaken til dette er at konsesjonene for disse anleggene, som nevnt, har vilkår om 
hjemfall. Disse kan således ikke revideres, men må fornyes.»  

 
I forbindelse med det regionale vannforvaltningsarbeidet for å oppfylle Norges forpliktelser 

etter vanndirektivet, har konsesjonæren følgelig lagt opp til at konsesjonen ved utløpet av 
konsesjonstiden skal behandles som en fornyelsessak.   

I de endelige vannforvaltningsplanene for regionen for perioden 2016–2022, og som ble 
godkjent av Klima- og miljødepartementet i juli 2016, ble konsesjonen etter innspillene fra Hydro 
ikke ansett å være omfattet av en revisjonssak. For å bedre økologisk miljøtilstand i vassdraget, 
ble det i stedet tatt inn i forvaltningsplanen at reguleringskonsesjonen for RSK-anleggene skal 
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fornyes, og at det er et prioritert arbeid i planperioden å få på plass en ny konsesjon for den delen 
av Røldalvassdraget hvor eksisterende konsesjon utgår i 2022.   

På bakgrunn av tidligere tilbakemeldinger og lovnader fra både konsesjonsmyndigheten, 
konsesjonær og forutsetningene i gjeldende vannforvaltningsplaner, har kommunene hatt en klar 
forventning om hvilken prosess som ville bli lagt til grunn i forbindelse med at konsesjonen for 
Røldal-Suldalvassdraget utløper i 2022. Som beskrevet ovenfor, skal alle vilkår gjennomgås på nytt 
i en fornyelsessak.   

Departementet må derfor i forbindelse med et vedtak om omgjøring av vilkår om tidsbegrensning, 
samtidig fastsette klare føringer om at NVE skal vurdere revisjonssaken som en søknad om fornyelse 
av konsesjonen. De forventninger som både konsesjonsmyndigheten og konsesjonær har skapt, kan ikke 
uten videre settes til side.  

 
4. Magasinrestriksjoner og minstevannføring  
I kravet om åpning av revisjon, har kommunene både fremmet krav om minstevannføring og 
vannslipp. Kommunen forventer at konsesjonsmyndigheten ved vurderingen av kravene, pålegger 
de samme nødvendige konsekvensutredninger som ved en fornyelsessak, jf. punkt 3 (over). Det 
er her tale om en stor revisjonssak, med reguleringer på i overkant av 3 TWh/år, hvor det er behov 
for omfattende utredninger fra både hydrologer og fagkyndige med fiskerifaglig kompetanse.   

I forbindelse med implementeringen av vanndirektivet, uttalte energi- og miljøkomiteen 
(Innst. S. nr. 131 (2008–2009)) følgende om adgangen til å innføre minstevannføring:   

 
«Komiteen mener at tiltaksplanene som skal utarbeides med utgangspunkt i direktivet, må 
innlemme revisjoner av vannkraftkonsesjoner. I særdeleshet er det viktig å få til ordentlige 
miljøforbedringer der det ikke er krav om minstevannføring i dag. […] Komiteen vil påpeke at det 
generelt er stort forbedringspotensial på mange plan i gamle vannkraftverk, der potensialet for 
miljøforbedring kan være stort med bare litt vannslipp.»  

 
Som det fremgår, forutsetter Stortinget at det er «viktig å få til ordentlige miljøforbedringer der 

det ikke er krav om minstevannføring i dag», og at det foreligger et stort potensial for miljø-
forbedringer med beskjedne virkninger for kraftproduksjonen. Uttalelsen må forstås både å gjelde 
mulige restriksjoner i driften av magasinene og ny minstevannføring i vassdraget.  

 
5. Særlig om krav knyttet til økonomiske vilkår – Vertskommuner må få erstattet de 

naturinngrep som følger med vannkraften og en verdiandel av naturressursene   
Regulering av vassdrag til kraftproduksjon påfører ikke bare grunneiere, men også distriktene, 
skader og ulemper. Det er ingen annen næring som har gjort større inngrep i natur og miljø og 
fortrengt andre aktiviteter i samme grad som vannkraftnæringen. Inngrepene er som regel 
evigvarende og irreversible, som neddemming av store arealer, tørrlegging av elver, tap av fiske 
og fauna, utrasing av elveleie mv. Uberørt natur representerer i seg selv en stadig stigende verdi, 
og andre aktiviteter er blitt fortrengt til fordel for kraftproduksjon.  

Et sentralt prinsipp for vertskommunenes andel av vannkraftutbyggingen er erstatnings-
aspektet, det vil si at distriktene som avstår sine naturressurser til storsamfunnet skal få erstatning 
for de naturødeleggelser som er påført lokalt.   

I dag kommer det allmenne erstatningsvernet til uttrykk hovedsakelig gjennom konsesjons-
avgiftene og konkrete konsesjonsvilkår, som for eksempel fond til opphjelp av fiske.  

Selv om vannkraft er en evigvarende og forurensningsfri energikilde, er de naturinngrep som 
følger med et vannkraftanlegg irreversible med samme varighet som vannkraftproduksjonen. Det 
er etablert en samfunnskontrakt med kommunene om at distriktene skal ha en rettmessig 
kompensasjon for omfattende naturinngrep. Rokker man ved denne kontrakten, vil kraft-
kommunene komme negativt ut ved tap av sin naturkapital.  

I en fornyelsessak er det ingen begrensninger i forhold til å sette nye økonomiske vilkår. OED 
har derimot lagt til grunn i tidligere saker at økonomiske vilkår normalt faller utenfor en vilkårs-
revisjon.   
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I en sak som den foreliggende, må OED derfor klargjøre for NVE og konsesjonær at de økonomiske 
vilkårene kan revideres eller endres i forbindelse med nærværende sak.  

Utgangspunktet må være hva som settes av økonomiske vilkår etter ny lovgivning der det ikke 
er gitt konsesjon tidligere. Kommunene Suldal og Ullensvang minner om at de opprinnelige 
vilkårene ble fastsatt for over 60 år siden.  

 
6. Avsluttende bemerkninger  
Kommunene forutsetter at konsesjonsmyndigheten i den kommende prosessen legger til grunn 
de rammer som er redegjort for ovenfor.   

Det er ikke her tale om å modernisere 30 år gamle konsesjonsvilkår slik revisjonsinstituttet 
forutsetter, men å fornye og modernisere konsesjonsvilkår som er nær 60 år gamle. Det er 
kommunenes syn at konsesjonsmyndigheten, konsesjonssøker og de berørte kommuner snarest 
bør innlede en dialog om hvilke temaer som bør utredes nærmere som ledd i et samlet utrednings-
program, og i tråd med de forventninger som gjennom en årrekke er skapt om fremgangsmåten 
for etablering av det fremtidige driftsregimet i Røldal-Suldal.  

Kommunene Suldal og Ullensvang ser frem til å drøfte sine synspunkter nærmere med OED i 
møtet 4. desember 2020."   

 
Brev fra Suldal kommune datert 15. desember 2020: 
 

Saksopplysningar 

Samandrag:  

Konsesjonen til Hydro for Røldal-Suldal kraft går ut ved utløpet av 2022. No er RSK fusjonert inn 
med kraftproduksjonen i Lyse, og dette selskapet søker no om at gjeldande konsesjonsvilkår blir 
gjort tidsuavgrensa. Suldal kommune er sterkt kritisk til at det ikkje blir ein ny gjennomgang av 
konsesjonsvilkåra, og krev at departementet vedtek at det skal bli ein fornyelseskonsesjon, 
eventuelt at det blir lagt tydelege føringar på at det skal vera vilkår som kan ha bortimot same 
verknaden som ein fornyingsrevisjon.   

Denne reguleringa skjedde for 60 år sidan, og miljøvilkåra var på den tida heilt andre enn dei 
blei ved kraftutbyggingar få år etterpå. Det som skjedde ved denne reguleringa; Neddemming av 
det som blei sett som Norges mest veldrevne stølsdal, fullstendig tørrlegging av elvar og 
mangelfull tilrettelegging av øydelagte transportvegar til næringsverksemd i reguleringsområda, 
hadde ikkje blitt godtatt dersom utbygginga hadde skjedd 20–30 år seinare.   

Dette tilseier full revisjon av konsesjonsvilkåra.  
Hydro og NVE har ved fleire høve dei siste åra peika på at det skal skje ein fornyingsrevisjon i 

2022, og sågar nytta dette argumentet til å ikkje bli ein part i andre større revisjonar. Kommunane 
har difor hatt god grunn til å tru at Hydro planla å ha full gjennomgang av konsesjonsvilkåra før 
2022. Det er overraskande at det nye selskapet no planlegg – og søker – om å få gjort noverande 
konsesjonsvilkår tidsuavgrensa – utan at det skjer gjennom ein fornyelseskonsesjon, og heller 
ikkje gjennom ein miljørevisjon.  

Kommunen ber departementet setja tydelege krav til behandlinga som skal skje vidare!  
 

Bakgrunnen:  

I 1962 vart eitt selskap under stifting, med A/S Rjukanfoss og Staten som deltakarar gjeve 
konsesjon “til erverv og regulering i Røldal-Suldalsvassdraget m.v.” Konsesjonen gav selskapet rett 
til å: 
  

“Erverve fallrettigheter i Røldal-Suldalsvassdreget m.v. og å foreta regulering i de samme vassdrag 
samt å rå over alt vanne i vassdragene overfor Suldalsvatn til kraftproduksjon. Videre ble selskapet 
gitt rett til å innløse fallrettigheter, ekspropriere nødvendig grunn og rettigheter m.v. for utbygging 
av Røldal-Suldalsvassdraget og å føre elvene ut av de naturlige løp.”  
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Avtalen som må reknast til å gje regulanten vidtrekkande fullmakter, var gjeldande for ein 
periode på 60 år. Konsesjonen er tidsavgrensa til 60 år med vilkår om heimfall. Suldal kommune 
har heile tida forheldt seg til dette, sjølv om me er klar over at det skjedde ei lovendring i 2008 som 
i praksis tok bort heimfallsordninga. Stortinget tok bort staten sine fordelar med heimfall, men 
Stortinget tok samtidig bort kommunen sine rettar etter lova. I 48 år kunne Suldal gjera rekning med 
at deler av ulempene som reguleringa har påført kommunen skulle oppvegast gjennom overtaking 
av heimfallskraft i 2022. Praksis tilseier at dette kunne vore 100–200 GWH, som årleg – til evig tid 
– kunne gje inntekter på 5–30 million (avhengig av kraftpris). Departementet bør retta opp dette 
gjennom sitt vedtak no.  

 
Søknaden:  

Hydro Energi AS (Hydro) og Lyse Produksjon AS (Lyse) etablerer no eit nytt selskap «Lyse Kraft DA». 
Avtalen omfattar mellom anna, ni kraftverk i Røldal-Suldalvassdraget «RSK-anlegga»). Hydro skal 
eiga 26 % og Lyse 74 %. Lovendringar gjer at fusjonen medfører at RSK-anlegga ikkje heimfell som 
føresett i konsesjonsvilkåra. Ved fusjonsavtalen har det oppstått spørsmål om det nye selskapet 
skal søka om fornya reguleringskonsesjon for reguleringa. Det nye selskapet har no søkt Olje- og 
energidepartementet (OED) om at vilkåret om tidsavgrensing i konsesjonen for Røldal-Suldal-
anlegga vert omgjort. Slik me les søknaden ber dei om at konsesjonen vert vidareført på uendra 
vilkår. Dersom OED godkjenner dette, vil selskapet få konsesjon for RSK-anlegga til evig tid 
(tidsuavgrensa konsesjon). Suldal kommune kan ikkje akseptera at konsesjonen vert vidareført på 
uendra vilkår.   

Konsesjonen for Røldal-Suldal-anleggene vart gjeve i ei tid det vart fastsett heilt andre krav til 
ivaretaking av naturmiljø enn i dag. Inngrepa må reknast å vera særleg brutale i høve dagens krav. 
Konsesjonen har fullført si virketid i 2022. Konsesjonsvilkåra er 60 år gamle. Konsesjonæren har 
ikkje ei gong oppfylt alle krav i konsesjonen, sjølv etter denne lange perioden. Det ser vi på som 
ein sterk provokasjon. Ny konsesjon i dag ville aldri ha tillete ei så inngripande utbygging som 
RSK representerer.  

I “Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer” skriv departementet: 
 
“Når tidsbegrensede konsesjoner løper ut må de fornyes. Konsesjonsmyndigheten står i utgangs-
punktet fritt til å vurdere om det skal gis en ny konsesjon og eventuelt på hvilke vilkår. En søknad 
om fornyet konsesjon kan avslås av konsesjonsmyndighetene, og konsesjonæren kan også velge å si 
fra seg en konsesjon. Behandlingen av en fornyelse blir som en ordinær konsesjonsbehandling, og 
gir større muligheter for endring av vilkår enn tilfellet er i en revisjonssak eller med utgangspunkt 
i de hjemmelsgrunnlag som er nevnt ovenfor.” 

 
Konsesjons/revisjonssaka må handsamast som ei fornyingssak. Det finst ingen liknande saker så 

langt. Såleis er den prinsipiell og vil få vide konsekvensar. Departementet står fritt til å fastsetja 
føringar for revisjonssaka innan vassdragsregulerings- og forvaltningslova sine rammer.  

  
Tidlegare utspel som tilseier fornyingssak:  

1. NVE har tidlegare vore klar på fornying: 
  

«Konsesjonane for reguleringane i samband med denne utbygginga er gjeve tidsavgrensa for 60 år 
rekna frå 21.12.1962. Det vil seie at før 21.12.2022 må det søkjast om ny konsesjon for 
reguleringane. Det er først då utbygginga kan vurderast på nytt.» ( jf. NVE 20.08.2004, i brev til 
grunneigar O.S. Rabbe.) 

    
2. Konsesjonæren Hydro har også heile tida halde seg til at konsesjonen må og skal fornyast. 

Noko som også går fram av deira innspel til vassforvaltningsplanane for regionen – 2016–2022. 
Her uttalte dei at alle vilkår skal vurderast på nytt i fornyingssaka som kom i 2022, jf. Hydro sitt 
eige høyringsinnspel i 2014:   
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«Hydro Energi vil understreke at den generelle oppfatningen hos selskapet er at gjeldende 
vassdragslovgivning med fornyelse av gitte konsesjoner legger et godt grunnlag for gode 
forvaltningsplaner. En fornyelse av konsesjoner sikrer god forvaltning og mer og bedre kunnskap 
om blant annet vassdragenes økologi, i likhet med formålet til Vanndirektivet.»   

  
3. Hydro uttalte også: 
  

«Som det fremgår over er konsesjonene for anleggene i Røldal-Suldal tidsbegrenset med vilkår om 
hjemfall 21.12. 2022. Hydro Energi vil begynne arbeidet med søknad om fornyelse av konsesjonene 
i god tid før dette tidspunkt. Det vises i dennes sammenheng til «Konsesjonshandsaming av 
vasskraftsaker» Rettleiar nr. 3/2010 utgitt av NVE. Her står det at «Ein søknad om vidare 
regulering etter at konsesjonsperioden er gått ut, skal sendast til NVE minst 5 år før konsesjonen 
går ut». For anleggene i Røldal-Suldal vil man derfor påbegynne prosessen med fornyelse av 
konsesjon som omfatter problemkartlegging, konsekvensanalyser og utredninger i løpet av 2016.  

Hydro oppfatter det dithen at en fornyelse av konsesjoner er å betrakte mer omfattende enn 
revisjoner av evigvarende konsesjoner. En fornyelse av konsesjon omfatter også flere tema enn hva 
som er mulighetene innen vanndirektivets rammer. [Understreka her.]   

  
I dei endelege vannforvaltningsplanane som blei godkjent av Klima- og miljødepartementet i 

juli 2016, ble konsesjonen etter innspela frå Hydro ikkje vurdert å vere omfatta av ein revisjonssak. 
For å betre økologisk miljøtilstand i vassdraget, blei det i staden teke inn i forvaltningsplanen at 
reguleringskonsesjonen for RSK-anleggene skal fornyast, og at det er eit prioritert arbeid i 
planperioden å få på plass ein ny konsesjon for den delen av Røldalvassdraget hvor eksisterende 
konsesjon utgår i 2022.  

Suldal kommune meiner dette viser at det har vore god grunn til at kommunen måtte rekna 
med at det skulle gjennomførast ein full fornyelseskonsesjon i 2022. Hydro la opp til dette, NVE 
har lagt opp til dette og Klima- og miljødepartementet har lagt opp til dette.  

Kommunen håper at departementet følgjer opp tidlegare utsagn frå regulant og frå offentlege 
myndigheiter. 
 
Miljøfaglege restiksjonar – vilkårsrevisjon 

Kommunen har tidlegare levert krav om vilkårsrevisjon. Den er ikkje opna frå NVE enno. Det bør 
vera eit absolutt krav frå departementet at denne skal opnast umiddelbart. Som nemnt i innleiinga 
er dette ei utbygging med særdeles store miljøøydeleggingar. Desse hadde ikkje vore godteke få 
tiår etterpå. I det minste hadde det vore heilt andre krav til regulanten når det gjeld minstevass-
føring, sikring av transportvegar sommar og vinter, økonomisk erstatning, med meir. Dette tilseier 
full konsesjonsbehandling med tidskrav til avslutning. 

 
Økonomisk kompensasjon  

Stortinget har som tidlegare nemnd i praksis teke bort ordningane som ville gjeve kommunen 
betra økonomi og nye moglegheiter til å støtta lokalt næringsliv og busetnad etter 2022. Dei lova 
arbeidsplassane er i stor grad rasjonalisert bort, og i dag har selskapet ikkje meir enn rundt 30 
arbeidsplassar i dei to kommunane. Me ber departementet i samband med søknaden pålegga 
selskapa ordningar som kompenserar for dette, til dømes eit næringsfond med årleg tilførsel.  

 
Vedlegg 

Som vedlegg til denne uttalen har me fått utarbeidd eit notat som gjer ytterlegare bakgrunn for dei 
juridiske sidene ved søknaden og vårt krav om utvida konsesjonsbehandling.  

 
Konklusjon: 

Suldal kommunestyre ber departementet pålegga det nye selskapet konsesjonsbehandling. Her må 60 
år gamle vilkår gjennomgåast, moderniserast og fornyast. Me ber om at departementet snarast tek 
initiativ til ei drøfting mellom konsesjonssøkar, konsesjonsmynde og kommunane for å koma i gang 
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med ein dialog om kva for tema som bør utgreiast nærmare. Gjennom mange år er det skapt ein 
forventning om at dette skal skje før 2022. I konsesjonsbehandlinga bør kommunane sikrast vilkår 
som liknar dei som dei ville fått etter lova som gjaldt til 2008."  
 

Brev fra Ullensvang kommune datert 11. januar 2021: 
 

"Ullensvang kommunestyre hadde sak om fråsegn til konsesjonssak oppe til behandling på sitt 
møte 17.12.2020. Kommunestyret fatta i denne saka samrøystes vedtak om følgende uttale: 
 
Ullensvang kommunestyre krev at Olje- og energidepartementet pålegg det nye selskapet at det skal 
skje ein revisjon av konsesjonsvilkåra når konsesjonen går ut 21. desember 2022. 

Ullensvang kommune har motforestillingar til eigarskiftet, og kommunen er sterkt kritisk til at 
det ikkje blir ein ny gjennomgang av konsesjonsvilkåra. Vi krev fornya konsesjon med natur og 
miljøforbetringar, samt økonomiske ytingar for dei verdiane som vertskommunane mister som 
følgje av at anlegget ikkje går til heimfall. Dersom dette ikke vert innfridd, ber Ullensvang 
kommunestyre om at regjeringa ikkje gjev si godkjenning. 

Den reguleringa skjedde for 60 år sidan, og miljøvilkåra var på den tida heilt andre enn dei var 
på kraftutbyggingar få år etterpå. Neddemming av det som blei sett som Norges mest veldrevne 
stølsdal, fullstendig tørrlegging av elvar og mangelfull tilrettelegging av øydelagte transportvegar 
til næringsverksemd i reguleringsområde, hadde ikkje blitt godtatt dersom utbygginga hadde 
skjedd 20–30 år seinare. Dette tilseier revisjon av konsesjonsvilkåra. 

Hydro og NVE har ved fleire høve dei siste åra peika på at det skal skje ein fornyingsrevisjon i 
2022, og sågar nytta dette argumentet til å ikkje bli ein part i andre større revisjonar (t.d. ved 
konsesjonsgjennomgang i 2013 og vassdragsdirektivet i 2014). Kommunane Ullensvang og Suldal 
har difor hatt god grunn til å tru at Hydro planla å ha full gjennomgang av konsesjonsvilkåra før 
2022. 

Det er overraskande at det nye selskapet no planlegg og søker om å få gjort noverande 
konsesjonsvilkår tidsuavgrensa – utan at det skjer gjennom ein fornyelseskonsesjon, og heller 
ikkje gjennom ein miljørevisjon. 

 
Vedlegg 
Framlegg frå ordføraren (i møtet), Roald Aga Haug, Arbeidarpartiet  
Tillegg til tilrådinga frå ordføraren  

Ullensvang kommune har motforestillingar til eigarskiftet, og kommunen er sterkt kritisk til at det 
ikkje blir ein ny gjennomgang av konsesjonsvilkåra. Vi krev fornya konsesjon med natur og 
miljøforbetringar, samt økonomiske ytingar for dei verdiane som vertskommunane mister som 
følgje av at anlegget ikkje går til heimfall. Dersom dette ikkje vert innfridd, ber Ullensvang 
kommunestyre om at regjeringa ikkje gjev si godkjenning.  

Denne reguleringa skjedde for 60 år sidan, og miljøvilkåra var på den tida heilt andre enn dei 
var på kraftutbyggingar få år etterpå.   

Neddemming av det som blei sett som Norges mest veldrevne stølsdal, fullstendig tørrlegging 
av elvar og mangelfull tilrettelegging av øydelagte transportvegar til næringsverksemd i 
reguleringsområda, hadde ikkje blitt godtatt dersom utbygginga hadde skjedd 20–30 år seinare. 
Dette tilseier full revisjon av konsesjonsvilkåra.  

Hydro og NVE har ved fleire høve dei siste åra peika på at det skal skje ein fornyingsrevisjon i 
2022, og sågar nytta dette argumentet til å ikkje bli ein part i andre større revisjonar (t.d. ved 
konsesjonsgjennomgang i 2013 og vassdragsdirektivet i 2014). Kommunane Ullensvang og Suldal 
har difor hatt god grunn til å tru at Hydro planla å ha full gjennomgang av konsesjonsvilkåra før 
2022.   

Det er overraskande at det nye selskapet no planlegg og søker om å få gjort noverande 
konsesjonsvilkår tidsuavgrensa – utan at det skjer gjennom ein fornyelseskonsesjon, og heller 
ikkje gjennom ein miljørevisjon.  
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Røysting:  
Tilrådinga frå ordføraren med tilleggsforslag frå ordføraren vart samrøystes vedteke. 
 
KST- 210/20 Vedtak:  

Ullensvang kommunestyre krev at Olje- og energidepartementet pålegg det nye selskapet at det 
skal skje ein revisjon av konsesjonsvilkåra når konsesjonen går ut 21. desember 2022.  

Ullensvang kommune har motforestillingar til eigarskiftet, og kommunen er sterkt kritisk til at 
det ikkje blir ein ny gjennomgang av konsesjonsvilkåra. Vi krev fornya konsesjon med natur og 
miljøforbetringar, samt økonomiske ytingar for dei verdiane som vertskommunane mister som 
følgje av at anlegget ikkje går til heimfall. Dersom dette ikkje vert innfridd, ber Ullensvang 
kommunestyre om at regjeringa ikkje gjev si godkjenning.  

Denne reguleringa skjedde for 60 år sidan, og miljøvilkåra var på den tida heilt andre enn dei 
var på kraftutbyggingar få år etterpå. Neddemming av det som blei sett som Norges mest 
veldrevne stølsdal, fullstendig tørrlegging av elvar og mangelfull tilrettelegging av øydelagte 
transportvegar til næringsverksemd i reguleringsområda, hadde ikkje blitt godtatt dersom 
utbygginga hadde skjedd 20–30 år seinare. Dette tilseier full revisjon av konsesjonsvilkåra.  

Hydro og NVE har ved fleire høve dei siste åra peika på at det skal skje ein fornyingsrevisjon i 
2022, og sågar nytta dette argumentet til å ikkje bli ein part i andre større revisjonar (t.d. ved 
konsesjonsgjennomgang i 2013 og vassdragsdirektivet i 2014). Kommunane Ullensvang og Suldal 
har difor hatt god grunn til å tru at Hydro planla å ha full gjennomgang av konsesjonsvilkåra før 
2022.   

Det er overraskande at det nye selskapet no planlegg og søker om å få gjort noverande 
konsesjonsvilkår tidsuavgrensa – utan at det skjer gjennom ein fornyelseskonsesjon, og heller 
ikkje gjennom ein miljørevisjon.  

 
Saksopplysningar:  

Konsesjonen til Hydro for Røldal-Suldal kraft går ut ved utløpet av 2022. No er RSK fusjonert inn 
med kraftproduksjonen i Lyse, og dette selskapet søker no om at gjeldande konsesjonsvilkår blir 
gjort tidsuavgrensa.  

 
Vurdering:  

Ullensvang kommune er sterkt kritiske til at det ikkje blir ein ny gjennomgang av konsesjons-
vilkåra. Denne reguleringa skjedde for 60 år sidan, og miljøvilkåra var på den tida heilt andre enn 
dei var på kraftutbyggingar få år etterpå.   

Neddemming av det som blei sett som Norges mest veldrevne stølsdal, fullstendig tørrlegging 
av elvar og mangelfull tilrettelegging av øydelagte transportvegar til næringsverksemd i 
reguleringsområda, hadde ikkje blitt godtatt dersom utbygginga hadde skjedd 20–30 år seinare. 
Dette tilseier full revisjon av konsesjonsvilkåra.  

Hydro og NVE har ved fleire høve dei siste åra peika på at det skal skje ein fornyingsrevisjon i 
2022, og sågar nytta dette argumentet til å ikkje bli ein part i andre større revisjonar (t.d. ved 
konsesjonsgjennomgang i 2013 og vassdragsdirektivet i 2014). Kommunane Ullensvang og Suldal 
har difor hatt god grunn til å tru at Hydro planla å ha full gjennomgang av konsesjonsvilkåra før 
2022.   

Det er overraskande at det nye selskapet no planlegg og søker om å få gjort noverande 
konsesjonsvilkår tidsuavgrensa – utan at det skjer gjennom ein fornyelseskonsesjon, og heller 
ikkje gjennom ein miljørevisjon. 
  
Økonomiske konsekvensar:  

a. Driftskonsekvensar  

b. Investeringskostnader  
Ingen  
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c. Finansiering  
Ingen  

 
Samandrag konklusjon:  

Konsesjonssaka som no ligg til handsaming i OED er eineståande i norsk krafthistorie. 
Lovendringane Stortinget vedtok i 2008 gjer OED mynde til å omgjera ein tidsavgrensa konsesjon 
i Røldal-Suldal frå 1963 til ein evigvarande konsesjon. Det er difor særs avgjerande å få OED til å 
leggja krav om full revisjon av konsesjonsvilkåra, særleg med omsyn til miljørevisjon i tråd med 
miljøkrava i dag."   

 
Brev fra Thommessen datert 24. november 2020: 
 

"Vi viser til brev av 6. november 2020 fra Ullensvang og Suldal kommuner, vedlagt notat fra 
advokatfirmaet Lund & Co av samme dato, vedrørende vassdragskonsesjonene i tilknytning til 
kraftverkene i Røldal-Suldal.  

Hydro Energi AS, Suldal kommune og Ullensvang (tidligere Odda) kommune har i lengre tid 
vært i dialog om revisjonsprosess og miljøtiltak nettopp med tanke på en fremtidig omgjøring av 
konsesjonene til å gjelde på ubegrenset tid. Allerede i mai 2018 inngikk Hydro avtale med 
kommunene, bistått av advokatfirmaet Lund & Co, om miljømessige utredninger i vassdragene 
med henblikk på å legge til rette for en god og effektiv felles prosess frem mot en fremtidig revisjon 
av konsesjonsvilkårene. Etter et åpent folkemøte og det var innhentet innspill fra kommunene og 
lokale brukergrupper, ble utredningene igangsatt høsten 2018 og omfattet blant annet temaer som 
fiskeforhold, landskap, friluftsliv og turisme, reinsdyr og kulturminner. Utredningene ble 
ferdigstilt og presentert for kommunene i juni 2020 og på et nytt åpent folkemøte i september 2020. 

Ovennevnte prosess er i liten grad omtalt i brevet av 6. november 2020 og vi vedlegger derfor 
for helhetens skyld et kort notat fra Hydro Energi som oppsummerer prosessen, samt kopi av 
avtalen fra mai 2018. Vi vedlegger også kommunenes brev av 18. oktober 2019 med krav om 
revisjon.  

Som nevnt i vår søknad fra 22. oktober 2020, er LKDA innforstått med at det vil bli inntatt vilkår 
om alminnelig revisjon når konsesjonene i tilknytning til kraftverkene i Lyse Kraft DA fastholder 
samtidig at det ikke er rettslig grunnlag for noen fornyet konsesjonsbehandling av konsesjonene 
for kraftverkene i Røldal-Suldal som følge av etableringen av Lyse Kraft DA eller omgjøring av 
konsesjonene til å gjelde på ubegrenset tid. Vannfallrettighetsloven § 10 slår fast at søknad om slik 
omgjøring "skal innvilges så fremt erververen oppfyller vilkårene i § 5." I 2008 – da denne ordlyden 
ble vedtatt – utgjorde dette en lovfesting av praksis som da hadde vært gjeldende de siste 30 år, jf. 
Ot.prp. nr. 61 (2007–2008) punkt 5.10. En fornyet konsesjonsbehandling vil således være i strid 
med Lyse Kraft DAs rett til omgjøring etter vannfallrettighetsloven § 10."  

 
3.2 Øvrige uttalelser 
I forbindelse med behandlingen av saken har departementet også mottatt innspill fra private, både 
enkeltpersoner og Røldal grunneigarlag. Sistnevnte har gitt innspill til departementet i brev av 
14. desember 2020, 23. februar 2021, 4. mars 2021 og 11. mai 2021. Grunneierlaget har også videre-
sendt informasjon som ble publisert i forbindelse med Stortingets behandling av representantforslag 
8:82 S (2020–2021) om ny konsesjon for Røldal-Suldal kraftanlegg. 

Grunneierlaget viser til at Røldal ble svært hardt rammet av utbyggingen av RSK-anleggene, med 
tørrlegging av elver, senkning av Røldalsvannet og oppdemming på Haukelifjell. Dette medførte at 
bygda mistet mye næringsareal, slik at kraftverkene i praksis medførte slutten for landbruket i bygda. 
Grunneierlaget trekker særlig fram virkningene som følge av neddemming av Valldalen, som er blitt 
til en lang fjord som er utilgjengelig store deler av året.  

Hjemfall av anleggene etter 60 år var ifølge grunneierlaget en viktig forutsetning for kommunene 
og grunneierne da det ble gitt konsesjon i 1962. Det oppleves som bristende forutsetninger at 
anleggene overføres til en ny eier og at vilkårene om tidsbegrensning og hjemfall omgjøres, som 
medfører at nærområdet og grunneierne går glipp av viktige inntekter i forbindelse med anlegget. 
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Grunneierlaget stiller spørsmål ved hjemmelsgrunnlaget som muliggjør en overføring av 
eierskapet til RSK-anleggene slik det er søkt om. Med henvisning til vannfallrettighetsloven og dens 
forarbeider, mener grunneierlaget at avtalen mellom Hydro Energi og Lyse Produksjon ikke er lovlig. 
Det anføres blant annet at det er gjennomført lovgivning med tilbakevirkende kraft, i strid med 
Grunnloven. Etter grunneierlagets syn kan ikke RSK-anleggene overføres til LKDA. Det vises til at 
den omsøkte avtalen innebærer at Hydro Energi, som en privat aktør, vil få evigvarende eierskap til 
vannfallene. Det anføres også at Lyse-konsernet ikke har noen offentlig relasjon til Ullensvang, og 
derfor ikke kan anses å være et offentlig selskap. 

Grunneierlaget mener at vilkårene i konsesjonene må oppdateres. Det vises til at vannkraft er en 
av Norges viktigste ressurser, som må vernes slik at våre etterkommere også kan dra nytte av disse 
ressursene. Det er i flere av henvendelsene til departementet vist til at vilkårene i konsesjonen må 
oppdateres for å reflektere utviklingen de siste 60 årene, siden anleggene ble bygget. Det uttrykkes 
også ønske om økning av konsesjonsavgiften og etablering av næringsfond.  
 
4. OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTETS MERKNADER  

4.1 Innledning 
Før sammenslåingen og etableringen av LKDA eier Hydro Energi kraftverkene i Røldal-Suldal 
anlegget (RSK) i Rogaland. Kraftverk og fallrettigheter er tidligere konsederte. Kraftverkene har en 
midlere brutto årsproduksjon på litt over 3 TWh.  

Opprettelsen av LKDA innebærer at Lyse Produksjon overdrar sine hel- og deleide kraftverk til 
LKDA, mens Hydro Energi selger 100 prosent av aksjene i RSK Holding til LKDA mot vederlag i 
eierandeler i LKDA. Etter gjennomføringen av transaksjonen vil Lyse Produksjon eie 74,4 prosent av 
LKDA og Hydro Energi vil eie 25,6 prosent.  

Lyse Produksjon, Hydro Energi og LKDA søkte ved brev av 22. oktober 2020 om unntak fra 
konsesjonsplikt og forkjøpsrett for erverv av aksjene i RSK Holding, jf. vannfallrettighetsloven § 3 
annet ledd. Det er også bedt om at dette omfatter RSK Holdings tidligere erverv av 91,26 % av aksjene 
i RSK AS og 45,21 % direkte eierskap i RSK-anleggene. Det er samtidig søkt om omgjøring av tidligere 
fastsatte vilkår om tidsbegrensning og hjemfall, slik at konsesjonene for Røldal-Suldal anleggene 
omgjøres til å gjelde på ubegrenset tid, jf. vannfallrettighetsloven § 10. LKDA har også søkt om at det 
tas inn bestemmelser om alminnelig revisjon i de gjeldende konsesjonene. 

Saken innebærer en rekke transaksjoner som er omfattet av konsesjonsplikt eller krav om 
samtykke i henhold til vannfallrettighetsloven:  
 

1. LKDA erverver Lyse Produksjons heleide kraftverk, og Lyse Produksjons konsesjoner over-
føres til LKDA. 

2. LKDA erverver Lyse Produksjons andel av Sira-Kvina Kraftselskap DA.  
3. LKDA erverver Lyse Produksjons uttaksrett i Ulla-Førre.  
4. I 2019 ervervet RSK Holding 45,31 prosent direkte eierskap i RSK-anleggene, og det ble gitt 

utsatt frist for å søke om konsesjon for dette ervervet.  
5. I 2019 ervervet RSK Holding 91,26 prosent av aksjene i RSK AS, og det ble gitt utsatt frist for å 

søke om konsesjon for dette ervervet. 
6. LKDA erverver 100 prosent av aksjene i RSK Holding.  
7. Hydro Energi erverver 25,6 prosent av selskapsandelene i LKDA. 
8. Konsesjoner for RSK-anleggene med vilkår om tidsbegrensning og hjemfall omgjøres. 
9. Hydro Energi skal være driftsansvarlig for alle kraftverkene som LKDA eier. 

 
De konsesjonsrettslige spørsmålene som gjelder overføringen av Lyse Produksjons hel- og deleide 

kraftverk, punkt 1–3 over, er behandlet i et eget vedtak av departementet av dags dato. Departementet 
har også i et eget vedtak av dags dato godkjent operatøravtalen som innebærer at Hydro Energi skal 
være driftsansvarlig for alle kraftverkene i LKDA, jf. punkt 9. Disse spørsmålene omtales derfor ikke 
nærmere i det videre.  

Transaksjonene som er angitt i punkt 4–8 behandles nærmere i det følgende.  
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4.2 Spørsmål om unntak fra konsesjonsplikt  
LKDA søker prinsipalt om at alle de omsøkte ervervene, RSK Holdings direkte og indirekte erverv av 
eierskap til RSK-anleggene, LKDAs erverv av 100 prosent av aksjene i RSK Holding og Hydro Energis 
erverv av 25,6 prosent av selskapsandelene i LKDA, unntas fra konsesjonsplikt etter vannfallrettighets-
loven § 3 annet ledd.  

Vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd åpner for at det kan gjøres unntak fra konsesjonsplikt 
dersom det foreligger "særlige hensyn". Det følger av Ot.prp. nr. 61 (2007–2008) side 69 at:  
 

"Unntaksbestemmelsen må praktiseres i tråd med konsolideringsmodellen. Det er derfor nødvendig å 
legge til grunn en strengere fortolkning av forarbeidene til bestemmelsen (Ot.prp. nr. 31 (1989–90), 
enn det som har vært etablert praksis i senere år." 

 
Unntaksbestemmelsen er, slik departementet ser det, først og fremst aktuell ved overdragelser i 

form av omorganiseringer som i liten grad endrer de overordnede eierforholdene, eksempelvis ved 
omorganisering til et konsern.  

I 2019 samlet Hydro Energi eierskapet til kraftverkene i RSK i en juridisk enhet, RSK Holding, for 
å legge til rette for en hensiktsmessig overdragelse av anleggene til ny eier før konsesjonsperiodens 
utløp i 2022. RSK Holding overtok da rettigheter, plikter, anlegg, avtaler og eiendeler knyttet til RSK-
anleggene, herunder Hydro Energis aksjer i RSK AS. Fisjonen innebar ingen reelle endringer i 
eierskapet til RSK-anleggene, men innebar en overdragelse som utløste konsesjonsplikt etter vannfall-
rettighetsloven. Ved brev av 1. november 2019 søkte Hydro Energi om utsatt frist for å søke om unntak 
fra konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. Departementet innvilget utsatt frist i 
brev av 26. mai 2020.   

Ved fisjonen ervervet RSK Holding 45,21 prosent direkte eierskap til RSK-anleggene, som er 
konsesjonspliktig etter vannfallrettighetsloven § 4. Videre ervervet RSK Holding 91,26 prosent av 
aksjene i RSK AS, som er konsesjonspliktig etter vannfallrettighetsloven § 24, jf. kap. 2. 

I og med at ervervet var en omorganisering som ikke innebærer reelle endringer i eierskapet, tilrår 
departementet at det med hjemmel i vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd, gis unntak fra konsesjons-
plikt og forkjøpsrett for overdragelsen av konsesjonspliktige vannfallsrettigheter til RSK Holding.  

Departementet mener på den annen side at overføringen av alle aksjene i RSK Holding til LKDA 
innebærer en vesentlig endring i de overordnede eierforholdene, slik at det ikke er grunnlag for å gi 
unntak fra konsesjonsplikten etter vannfallrettighetsloven. Dette ervervet må derfor behandles etter 
vannfallrettighetsloven § 24, jf. § 4.  

Departementet anser også Hydro Energis erverv av 25,6 prosent eierandel i LKDA som et reelt 
eierskifte, slik at det ikke er grunnlag for å gi unntak fra konsesjonsplikt. Dette ervervet vurderes 
derfor etter vannfallrettighetsloven § 25.  
 
4.3 LKDAs erverv av aksjene i RSK Holding  
LKDA har søkt om konsesjon for erverv av 100 prosent av aksjene i RSK Holding. Indirekte innebærer 
dette også at Lyse Produksjon og dets bakenforliggende eiere gjennom sin andel på 74,4 prosent av 
LKDA får rettigheter til RSK-anleggene. 

LKDAs erverv av 100 prosent av aksjene i RSK Holding vurderes etter vannfallrettighetsloven § 24, 
jf. § 4. Det følger av vannfallrettighetsloven § 24 at lovens bestemmelser om eiendomsrett til vannfall 
eller annen rådighet over vannfall gjelder ved erverv av mer enn 90 prosent av aksjene i selskaper som 
nevnt i lovens §§ 23 eller 25, som direkte eller indirekte har en eiendomsrett som vedkommende ikke 
kunne ervervet uten konsesjon eller vedtak etter vannfallrettighetsloven.  

I Ot.prp. nr. 61 (2007–2008) side 50 heter det om daværende industrikonsesjonsloven § 39 tredje 
ledd: 
 

"Dersom rettighetene i selskapet som innehar vannfallsrettighetene tidligere er konsesjonsbehandlet, 
vil det normalt ikke foreligge noen grunn til å foreta en ny konsesjonsbehandling, men det kan være 
grunn til å endre vilkårene i den tidligere meddelte konsesjonen etter de regler som gjelder på ervervs-
tidspunktet." 
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Dagens bestemmelse i vannfallrettighetsloven § 24 tilsvarer industrikonsesjonsloven § 39 etter 

lovendringen i 2017. Det foreligger ervervskonsesjoner for de vannfall som omfattes av ervervet av 
aksjene i RSK Holding. Det er her snakk om rettigheter som tidligere er konsesjonsbehandlet, som 
beskrevet i Ot.prp. nr. 61 (2007–2008) side 50.  

LKDA oppfyller kravene til offentlig eierskap, i tråd med vurderingen i punkt 4.4. Departementet 
vurderer at LKDAs erverv av 100 prosent av aksjene i RSK Holding bidrar til å sikre offentlig eierskap 
til landets vannkraftressurser, jf. vannfallrettighetsloven § 5. Departementet vil derfor tilrå at LKDA 
gis konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 24, jf. vannfallrettighetsloven kap. 2, for erverv av til 
sammen 100 prosent av aksjene i RSK Holding. Departementet tilrår at det ikke settes særlige vilkår 
for dette ervervet.  
 
4.4 Hydro Energis erverv av andeler i LKDA 
Hydro Energi søker om konsesjon for å erverve 25,6 prosent av andelene i LKDA, et ansvarlig selskap 
med delt ansvar. Det kreves konsesjon for erverv av andeler i ansvarlige selskap, som direkte eller 
indirekte har rettigheter som det kreves konsesjon eller vedtak etter loven for å erverve, jf. vannfall-
rettighetsloven § 25, jf. § 23 første ledd.  

Etter vannfallrettighetsloven § 25 kreves det konsesjon fra departementet for erverv av andel i 
ansvarlig selskap som direkte eller indirekte innehar rettigheter som det kreves konsesjon etter 
vannfallrettighetsloven for å erverve.  

Det kan, etter § 25 annet punktum, ikke gis konsesjon som medfører at et selskap ikke oppfyller 
vilkårene i lovens § 5. Departementet viser til at Lyse Produksjon, den offentlige eieren, etter Hydros 
Energis erverv fremdeles vil inneha minst to tredeler av kapitalen og stemmene i LKDA, jf. vannfall-
rettighetsloven § 5 annet punktum.  

Det er også et krav etter § 5 at organiseringen er slik at det åpenbart foreligger reelt offentlig 
eierskap. Det fremgår av Ot.prp. nr. 61 (2007–2008) på s. 36 at det i denne vurderingen vil være 
relevant å vurdere om det foreligger vedtektsbestemmelser, aksjonæravtaler eller lignende som ikke 
er i samsvar med et reelt offentlig eierskap. Tilsvarende fremgår av Prop. 96 L (2015–2016) for 
ansvarlige selskaper og selskaper med delt ansvar.  

Etter vannfallrettighetsloven § 25 tredje punktum stilles det krav om at den offentlige eier-
majoriteten gjennom flertallskrav, selskapsorganer, bestemmelser om endringer av selskapsavtalen 
og øvrige forhold skal sikres full rådighet over selskapet og fallrettighetene på tilsvarende måte som 
i et selskap med begrenset ansvar. Det fremgår av Prop. 96 L (2015–2016) på s. 17 at "det er behov for 
å gjøre en helhetsvurdering av selskapsreguleringen, herunder selskapsavtalen, i det enkelte tilfellet 
ved konsesjonsbehandling".  

Departementet har vurdert selskapsreguleringen i forbindelse med opprettelsen av LKDA basert 
på søknaden med vedlagte selskapsavtaler m.m. Etter en helhetsvurdering, hvor departementet har 
vurdert de momenter som er trukket frem i Prop. 96 L (2015–2016), har departementet kommet til at 
selskapet oppfyller kravet om at det åpenbart foreligger reelt offentlig eierskap. 

Departementet tilrår derfor at Hydro Energi AS får konsesjon i medhold av vannfallrettighetsloven 
§ 25 for erverv av 25,6 prosent av selskapsandelene i LKDA. Departementet tilrår at det ikke settes 
særlige vilkår for dette ervervet.  
 
4.5 Omgjøring av vilkår og reguleringskonsesjoner  
For LKDAs erverv av RSK Holding er det søkt om omgjøring av tidligere fastsatte vilkår om 
tidsbegrensning og hjemfall etter vannfallrettighetsloven § 10 og vassdragsreguleringsloven § 9.  

NVE påpeker i uttalelsen til departementet at tidsbegrensningen i de ulike konsesjonene har noe 
ulik utforming, samt at det er naturlig å sette inn vilkår om revisjon av konsesjonsvilkår i alle 
konsesjonene, jf. vassdragsreguleringsloven § 8. NVE har foreslått vilkår om revisjon, omgjøring av 
tidsbegrensning og fjerning av innløsningsrett i de eksisterende konsesjonene for RSK-anleggene, 
med hjemmel i vassdragsreguleringsloven § 9 annet punktum og vannfallrettighetsloven § 10 siste 
punktum.  



340 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 16 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

Det følger av vannfallrettighetsloven § 10 tredje punktum at søknad om omgjøring av tidligere 
fastsatte vilkår om tidsbegrensning og hjemfall skal innvilges dersom erververen oppfyller vilkårene 
i lovens § 5. Det samme følger av vassdragsreguleringsloven § 9 annet punktum. Det vises til 
vurderingen av kravene til offentlig eierskap ovenfor.  

I tråd med prinsippene i vassdragsreguleringsloven og langvarig praksis skal ervervskonsesjoner 
og reguleringskonsesjoner vurderes i sammenheng, slik at når ervervskonsesjoner videreføres, så 
videreføres også reguleringskonsesjonene med gitte vilkår. 

Da LKDA oppfyller kravet til offentlig eierskap, tilrår departementet at reguleringskonsesjonene 
og ervervskonsesjonene gis på ubegrenset tid og at vilkår om hjemfall bortfaller. Departementet tilrår 
at vilkårene om hjemfall og tidsbegrensning i konsesjonene som tidligere er meddelt for RSK-
anleggene oppheves, og endres i tråd med forslaget i vedlegg 2, jf. vannfallrettighetsloven § 10 og 
vassdragsreguleringsloven § 9.  
 
4.6 Spørsmål om kompensasjon som følge av bortfall av inntekter fra hjemfall 
Vertskommunene for RSK-anleggene, Suldal og Ullensvang, har vist til konsesjonsvilkårene om 
hjemfall til staten etter 60 års konsesjonsperiode. Da anleggene ble bygget ut var det forutsatt at de 
skulle hjemfalle til staten, og således sikre både staten og kommunene inntekter i fremtiden. En 
omgjøring i tråd med søknaden mener kommunene er et brudd på denne samfunnskontrakten som 
ble etablert i forbindelse med utbyggingen, som må kompenseres.  

Det følger av vannfallrettighetsloven § 11 første ledd at ved konsesjonstidens utløp tilfaller 
vannfallet med alle innretninger, grunnstykker og rettigheter til staten med full eiendomsrett og uten 
vederlag. Når et anlegg i henhold til konsesjon tilfaller staten, fremgår det av fjerde ledd at en del av 
anlegget eller dets verdi, men likevel ikke over en tredjepart, skal tildeles de kommunene hvor 
vannfallet, kraftverket eller reguleringsanlegget ligger. Stortinget bestemmer i tilfelle verdien og 
kommunenes andel av denne og foretar fordelingen mellom dem.  

Det følger av vannfallrettighetsloven § 10 og vassdragsreguleringsloven § 9 at en søknad om 
omgjøring av vilkår om tidsbegrensning og hjemfall skal innvilges dersom søkeren oppfyller kravene 
til offentlig eierskap. Forholdet mellom offentlige eieres krav på omgjøring til tidsubegrenset 
konsesjon og kommunenes rettigheter til inntekter av hjemfall omtales på følgende måte i Ot.prp. 
nr. 61 (2007–2008) i tilknytning til dagjeldende industrikonsesjonslov §§ 27 og 41 på side 55 og 56: 
 

"Det ligger åpning for betydelige verdioverføringer i omgjøring, siden staten på denne måten i 
realiteten vil frafalle verdier som ellers ville ha hjemfalt til staten i fremtiden. Det oppstår også et tap 
for vertskommunene som ikke vil få tilgang på inntil 1/3 av de hjemfalte verdier slik industri-
konsesjonsloven bestemmer. Hjemfall er på den annen side intet mål i seg selv. Det avgjørende er at 
offentlig eierskap gjennomføres innenfor de rammer som følger av konsolideringsmodellen." 

 
"Omgjøring innebærer at de berørte private selskapene likestilles med offentlige eiere som ønsker å 
selge sine vannfall eller kraftverk til andre offentlige aktører. Begge kategorier eiere vil kunne selge 
kraftverk, til samme gruppe potensielle kjøpere, og med den følge at konsesjonene på kjøpers hånd blir 
tidsubegrenset. Slik sett blir markedsvilkårene ved omsetning tilnærmet like." 

 
Det fremgår av disse uttalelsene at lovgiver var klar over at det ville oppstå et tap for både staten 

og for vertskommunene som følge av bortfall av hjemfalte verdier, men dette ble ikke tillagt 
avgjørende vekt. Det ble heller ikke satt krav om at det skulle gis kompensasjon som følge av bortfallet 
av inntekter. Departementet kan derfor ikke se at det er grunnlag for å gi kommunene noen 
kompensasjon som følge av bortfall av inntekter ved hjemfall. Ved omgjøring av vilkårene om 
tidsbegrensning og hjemfall, vil det ikke inntre hjemfall til staten. Det er da heller ikke rettslig 
grunnlag for å sette krav om at anlegget eller andel av dets verdi kan tildeles kommunene.  

Videre viser departementet til liknende vurderinger i to vedtak om Elkem, som ble behandlet ved 
kongelige resolusjoner av 17. desember 2010. Det ble her vurdert om det skulle gis kompensasjon til 
berørte kommuner som følge av bortfall av inntekter fra hjemfall. Det ble ikke gitt slik kompensasjon 
i tråd med begrunnelsen ovenfor.  
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4.7 Miljøvilkår og revisjon av manøvreringsreglementet og minsteføring 
Ullensvang kommune og Suldal kommune ber om at det iverksettes en revisjon av vilkårene i 
konsesjonen som regulerer miljøpåvirkningen av RSK-anleggene. Revisjonen bør etter kommunenes 
syn skje som en fornyelsessak, det vil si saker der det gis ny konsesjon etter at en eksisterende 
konsesjon er utløpt. Kommunene ønsker at miljøvilkårene for konsesjonene settes i tråd med dagens 
miljøstandard og møter kommende miljøutfordringer i vassdragene. Det er også vist til at 
konsesjonæren etter kommunenes syn heller ikke har oppfylt alle de forpliktelser som følger av 
konsesjonen fra 1962.  

Hydro Energi opplyser at selskapet har vært i dialog med vertskommunene om revisjonsprosess 
og miljøtiltak for RSK-anleggene. Det har vært gjennomført en miljømessig utredning i samarbeid 
mellom Hydro Energi og vertskommunene. LKDA er innforstått med at det vil bli inntatt vilkår om 
alminnelig revisjon når konsesjonene gjøres tidsubegrenset, men mener det ikke er rettslig grunnlag 
for en fornyet konsesjonsbehandling som følge av etableringen av LKDA.  

Departementet viser til at det i behandlingen av representantforslag 82 S (2020–2021) ble vedtatt 
at "Stortinget ber regjeringa om at vilkårsrevisjon av Røldal-Suldal-anlegga blir prioritert etter at 
konsesjon til desse anlegga er omgjord til ein konsesjon på uavgrensa tid" (vedtak 656). Det ble videre 
vedtatt at "Stortinget ber regjeringa sjå til at konsesjonsstyresmaktene vurderer om det på fagleg 
grunnlag er spesielle forhold som tilseier etablering av næringsfond eller andre økonomiske vilkår 
basert på eksisterande praksis og retningslinjer" (vedtak 657). 

I tråd med søknaden tilrår departementet at det settes vilkår om revisjon av konsesjonsvilkårene i 
for RSK-anleggene. Departementet bemerker at revisjonen skal gjennomføres etter vassdrags-
reguleringslovens bestemmelser og i tråd med gjeldende retningslinjer og praksis. De forhold som er 
tatt opp fra blant annet de berørte kommunene vil da bli behandlet på ordinær måte. Departementet 
viser i den sammenheng til nye standardvilkår om revisjonstidspunkt i vedlegg 2.  
 
 

Olje- og energidepartementet 
 

t i l r å r: 
 
RSK Holding AS, Lyse Kraft DA og Hydro Energi AS gis nødvendige tillatelser i forbindelse med 
opprettelsen av Lyse Kraft DA, i samsvar med vedlagte forslag.  
 
 
Vedlegg 1 
 

Spesifikasjon av tillatelsene 
 

1. I medhold av vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd gis RSK Holding AS unntak fra konsesjonsplikt 
og forkjøpsrett for erverv av 45,21 prosent direkte eierskap til RSK-anleggene og for erverv av 
91,26 % av aksjene i RSK AS. 

2. I medhold av vannfallrettighetsloven § 24 gis Lyse Kraft DA konsesjon for erverv av 100 prosent 
av aksjene i RSK Holding AS.  

3. I medhold av vannfallrettighetsloven § 25 gis Hydro Energi AS konsesjon for erverv av 25,6 prosent 
av selskapsandelene i Lyse Kraft DA. 

4. I medhold av vannfallrettighetsloven § 10 og vassdragsreguleringsloven § 9 oppheves vilkårene 
om tidsbegrensning og hjemfall i konsesjonene som tidligere er meddelt for RSK-anleggene, og 
det gjøres endringer i tidligere meddelte konsesjoner i tråd med forslaget i vedlegg 2. 
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Vedlegg 2 
 
I medhold av vassdragsreguleringsloven § 9 annet punktum og vannfallrettighetsloven § 10 siste 
punktum, fastsettes følgende endringer i vilkårene for tidligere meddelte konsesjoner:  

Tillatelse Post  Ny post skal lyde (ny ordlyd i kursiv)  
21.12.1962 Post 19  Ervervs- og reguleringskonsesjonen gis på ubegrenset tid. Konsesjonen kan 

ikke overdras.  
    Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 
21.12.2022. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi 
seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de 
reviderte vilkår. 
De utførte regulerings- og overføringsanlegg eller andel deri kan ikke 
avhendes, pantsettes eller gjøres til gjenstand for arrest eller utlegg uten i 
forbindelse med vassfall i samme vassdrag nedenfor anleggene. 
    Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke. 

10.7.1964 Post 1  Reguleringskonsesjonen gis på ubegrenset tid. Konsesjonen kan ikke overdras.  
    Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 
21.12.2022. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi 
seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de 
reviderte vilkår. 
De utførte anlegg eller andel deri kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres 
til gjenstand for arrest eller utlegg uten i forbindelse med vassfall i samme 
vassdrag nedenfor anlegget. 
    Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke. 

19.5.1967 Post 1  Reguleringskonsesjonen gis på ubegrenset tid. Konsesjonen kan ikke overdras.  
    Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 
21.12.2022. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi 
seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de 
reviderte vilkår. 
De utførte anlegg eller andel deri kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres 
til gjenstand for arrest eller utlegg uten i forbindelse med vassfall i samme 
vassdrag nedenfor anlegget. 
    Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke. 

14.7.1972 Post 1  Reguleringskonsesjonen gis på ubegrenset tid. Konsesjonen kan ikke overdras.  
    Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 
21.12.2022. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi 
seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de 
reviderte vilkår.  
De utførte regulerings- eller overføringsanlegg eller andel deri kan ikke 
avhendes, pantsettes eller gjøres til gjenstand for arrest eller utlegg uten i 
forbindelse med vassfall i samme vassdrag nedenfor anleggene. 
    Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke. 

3.5.1974 Post 16 Ervervs- og reguleringskonsesjonen gis på ubegrenset tid. Konsesjonen kan 
ikke overdras.  
    Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 
21.12.2022. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi 
seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de 
reviderte vilkår. 
De utførte regulerings- og overføringsanlegg eller andel deri kan ikke 
avhendes, pantsettes eller gjøres til gjenstand for arrest eller utlegg uten i 
forbindelse med vassfall i samme vassdrag nedenfor anleggene. 
    Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke. 
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Tillatelse Post og ledd som fjernes 
21.12.1962 Post 18 

Post 19 første og tredje ledd 
Post 20 

10.7.1964 Post 1 første, fjerde og femte ledd 
Post 2 

19.5.1967 Post 1 første, fjerde og femte ledd 
Post 2 

14.7.1972 Post 1 første og tredje ledd 
  3.5.1974 Post 15 

Post 16 første og tredje ledd 
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17. Oppland Energi AS  
 
(Fastsettelse av endelig manøvreringsreglement for Dokkavassdraget i Nordre Land kommune, 
Søndre Land kommune og Gausdal kommune, Innlandet fylke) 
 
Kongelig resolusjon 11. juni 2021.  
 
 
I. Innledning 

Oppland fylkes elektrisitetsverk ble ved kongelig resolusjon av 26. juli 1985 gitt tillatelse til erverv og 
regulering mv. for kraftutbygging i Dokkavassdraget. Oppland fylkes elektrisitetsverk heter i dag 
Oppland Energi AS (Oppland Energi). Oppland Energi eies av Hafslund E-CO Vannkraft AS og 
Hafslund E-CO Vannkraft Innlandet AS, som igjen eies av Hafslund E-CO AS og Eidsiva Energi AS. 

Utbyggingen omfattet etablering av Dokkfløymagasinet og Kjøljuamagasinet og byggingen av 
Torpa og Dokka kraftverk. I manøvreringsreglementet som ble fastsatt samtidig, er det i post 2 en 
bestemmelse om at ”Reglementet tas opp til ny vurdering etter en driftstid på 5 år”. Årsaken til dette var 
usikkerhet rundt reguleringens virkning på fiskeribiologiske forhold og minstevannføringens 
størrelse. Regulanten har etter pålegg fra Direktoratet for naturforvaltning (nå Miljødirektoratet) 
gjennomført flere fiskeundersøkelser for å skaffe et tilstrekkelig beslutningsgrunnlag for fastsettelse 
av endelig manøvreringsreglement.  

NVE mottok forslag til endelig manøvreringsreglement fra Oppland Energi den 14. oktober 2004, 
og har oversendt innstilling til departementet 1. april 2020. Saken må behandles ved kgl.res. da den 
gjelder endring av vilkår fastsatt ved kgl.res. av 26. juli 1985. 

Departementet sendte 6. mai NVEs innstilling på høring til Innlandet fylkeskommune og til 
Gausdal, Nordre Land og Søndre Land kommuner. Departementet tilrår at det fastsettes endelig 
manøvreringsreglement for Dokkavassdraget i tråd med NVEs innstilling. 
 
 
II. NVEs innstilling 

NVE har avgitt følgende innstilling: 
 

NVE anbefaler at det innføres nytt manøvreringsreglement for reguleringen av Dokkavassdraget. 
Regulant er Oppland Energi AS. Vi har i hovedsak lagt vekt på hensynet til storørret i vår vurdering 
og balansert dette opp mot ev. ulemper for regulanten. NVE anbefaler å endre dato for slipp av 
minstevannføring ved Kolbjørnshus, endre slippsted for å ivareta kravet om minstevannføringen ved 
Grønvoll, endre slipp av minstevannføring fra Kjøljua ved at slippet avsluttes tidligere enn i dag, samt 
innføre krav om slipp av tre lokkeflommer.   

Vi anbefaler ikke å ta ut dagens bestemmelse som gir mulighet til å stoppe i kraftverket i en periode 
under gytevandringen til storørreten. 

 
Sammendrag  
Oppland Energi har i hovedsak foreslått fem endringer fra dagens reglement. Den kanskje mest 
sentrale endringen er å endre dato for minstevannføring ved vannmerket Kolbjørnshus slik at 
vannføringen blir mer tilpasset storørretens behov. I tillegg ønsker Oppland Energi endret 
slippsted for å ivareta kravet om minstevannføringen ved Grønvoll. Her foreslås det at det 
alternativt kan slippes minstevannføring fra Synna, istedenfor at alt vann skal slippes fra Dokkfløy-
magasinet. Det foreslås også at kravet om slipp av minstevannføring fra Kjøljua blir endret ved at 
slippet avsluttes tidligere enn i dag. I tillegg foreslås det å legge inn krav om tre lokkeflommer. 
Den siste endringen er å ta ut muligheten til å pålegge stans i kraftverket i perioden 15. september 
til 1. november.   
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Dokkavassdraget ligger i kommunene Nordre Land, Søndre Land og Gausdal. I hovedsak 
ligger reguleringsanleggene i Nordre Land, mens deler av Dokkfløymagasinet ligger innenfor 
Gausdal kommune. Dokka kraftverk med kraftverksutløpet ligger i Søndre Land kommune. 
Dokkavassdraget er et typisk østlandsvassdrag med relativt store vårflommer og enkelte mindre 
regnflommer utover sommeren og høsten. Vassdraget drenerer et nedbørfelt på ca. 1075 km2. Ved 
tettstedet Dokka, møtes de to elvene Dokka og Etna. Derfra blir elva kalt Dokka–Etna. I 
motsetning til Dokka er Etna uregulert og er vernet etter vassdraglovgivningen. Etna har et 
nedbørfelt på ca. 921 km2.  

Eksisterende manøvreringsreglement for Dokkavassdraget ble fastsatt i kgl.res. av 26. juli 
1985.  

Reguleringsanleggene og kraftverket ble satt i drift høsten 1989. I konsesjonen er det et 
prøvereglement som skal tas opp til ny vurdering etter en driftstid på 5 år. I den forbindelse har 
Oppland Energi utarbeidet forslag til nytt manøvreringsreglement. Forslaget har vært kunngjort 
og dokumentet med vedlegg vært ute på offentlig høring.  

Fra Randsfjorden går det storørret opp i Dokkavassdraget og elva Dokka regnes som den 
viktigste gyteelva i vassdragssystemet Dokka–Etna. Hensikten med det nye forslaget er å ivareta 
gyte- og oppvekstforholdene for storørret i Dokka, samtidig som kraftproduksjonen hensyntas. 
For å få et godt beslutningsgrunnlag har Miljødirektoratet, med bakgrunn i eksisterende 
konsesjonsvilkår, pålagt regulanten å gjennomføre flere fiskeundersøkelser. Disse under-
søkelsene ligger også til grunn for forslag til nytt manøvreringsreglement.   

Miljødirektoratet, Fylkesmannen, Ringerike kommune og Søndre Land kommune støtter 
forslaget til nytt manøvreringsreglement. Ingen andre høringsparter går imot det nye forslaget, 
men det påpekes at det også kan gjøres justeringer i forslaget, som kan være vel så positivt innen 
deres interesseområde. Dette gjelder særlig forhold knyttet til minstevannføringsslipp i Synna, 
ønske om at minstevannføringsslippet starter tidligere enn det som er foreslått, slik at fiskerne kan 
dra nytte av økt vannføring, samt ønske om flere utredninger før endelig manøvreringsreglement 
fastsettes.    

På bakgrunn av fiskerapportene, forslaget til nytt manøvreringsreglement og høringsut-
talelsene virker Oppland Energi sine foreslåtte endringer, å kunne bedre forholdene til storørreten 
i Dokkavassdraget. Samtidig er krafttapet vurdert til å bli ubetydelig da det ev. tapet blir tatt inn 
igjen ved å avslutte sommervannføringsperioden tidligere ved Kjøljua, slik at det brukes omtrent 
lik vannmengde til minstevannføring som i dagens reglement. Derfor er en måneds tidligere 
vintervannføring en viktig del av forslaget til Oppland Energi.   

NVE mener at Oppland Energi sitt forslag om slipp av minstevannføring virker å kunne ivareta 
verdiene i vassdraget på en bedre måte enn dagens slipp. Forholdene for storørret vil med stor 
sannsynlighet bedres, samtidig som ulempene for andre allmenne interesser ikke økes nevne-
verdig. Dersom Oppland Energi klarer legge til rette for storørret samtidig krafttapet minimeres, 
vil dette være et stort pluss. NVE anbefaler å ta inn Oppland Energi sitt forslag til endring.  

Flere av høringspartene ønsker et tidligere minstevannføringsslipp enn det tiltakshaver 
foreslår. Dersom en ser bort fra bedre fiske, kan ikke NVE se at fordelene med å slippe minste-
vannføring tidligere enn det Oppland Energi har foreslått, vil være mer positivt for allmennheten.   

I vedlegg to i Klima- og miljødepartementets godkjenning av regional plan for vannforvaltning 
i vannregion Vest-Viken for planperioden 2016–2021 har departementet godkjent vannforekomster 
med miljømål som høyere enn dagens tilstand og som trenger nye tiltak som kan medføre krafttap. 
Dokka fra Kjøljua til Kvernsbekken er med i vedlegg to, og registrert som vannforekomst med 
miljømål godt økologisk potensial innen 2021.   
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Geografisk plassering  

  
Fig 1. Dokkavassdraget ligger nord for Oslo og rett vest for Lillehammer. Vassdraget renner inn 

i nordenden av Randsfjorden.  
 

  
Fig 2. Oversikt over den regulerte delen av vassdraget med målepunkter og slippsteder.  
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Søknaden  
NVE mottok følgende forslag til endelig manøvreringsreglement for Dokkavassdraget, datert 
14.10.2004:  
 

”1. Innledning  
Manøvreringsreglementet for Dokkavassdraget ble fastsatt i kgl.res. av 26. juli 1985. I vedtaket 
er det forutsatt at reglementet skal tas opp til ny vurdering etter en driftstid på 5 år. Konsesjon 
med vilkår og manøvreringsreglement er tatt inn som Vedlegg 1.  

Reguleringsanleggene og kraftverkene ble satt i drift høsten 1989.   
I nedre del av vassdraget er bestemmelsene i reglementet i hovedsak fastsatt ut fra fiske-

faglige kriterier. For å få et så godt beslutningsgrunnlag som mulig for fastsettelse av endelig 
manøvreringsreglement, har DN med bakgrunn i konsesjonsvilkårene pålagt regulanten å 
gjennomføre en lang rekke fiskeundersøkelser. Siste undersøkelse ble gjennomført i år 2000 
med tilhørende rapport i 2002. Vurdering av og fastsettelse av nytt manøvreringsreglement har 
derfor ikke vært mulig før nå. 

  
2. Vassdragsbeskrivelse  
Dokkavassdraget er et typisk østlandsvassdrag med relativt store vårflommer i mai og juni, og 
enkelte mindre regnflommer utover sommeren og på høsten. Vassdraget drenerer et nedbør-
felt på 1075 km2 som starter nord i Gausdal Vestfjell på ca. 1400 moh. og strekker seg nedover 
til Randsfjorden på ca. 130 moh.  

Ved Dokka sentrum ca. 6 km fra Randsfjordens nordende renner elvene Dokka og Etna 
sammen, og kalles etter samløpet Dokka-Etna. Mens Dokka er regulert fra 1989 er Etna 
uregulert og drenerer et nedbørfelt på 921 km2. Dokka–Etna etter samløpet, Etna elv og Dokka 
elv er naturlige gyteplasser for Randsfjordørret og sik. Naturlig vandringshinder for ørreten i 
Dokka er Helvetesfossen, som ligger ca. 6 km ovenfor samløpet med Etna. Både Dokkaelva 
ovenfor samløpet med Etna og Dokka–Etna nedenfor samløpet, er de elvestrekninger som i 
forbindelse med fiske har fått all oppmerksomhet i forbindelse med Dokkautbyggingen.  
 
3. Beskrivelse av reguleringen og kraftverkene 
Reguleringen av Dokkavassdraget går i hovedsak ut på at Dokkfløyvatn i Nordre Land og 
Gausdal kommuner ble utvidet til et reguleringsmagasin på ca. 250 mill. m3. Fra ca. 4 km syd 
for Synnfjorden ble elva Synna overført i tunnel til Dokkfløymagasinet, jf. oversiktskart i 
vedlegg 2. Her er det pålagt restvannføring på inntil 0,1 m3/sek om sommeren.  

Fra Dokkfløy føres vannet i en ca. 9,5 km lang tilløpstunnel til Torpa Kraftverk med en 
installert effekt på 2 x 75 MW. Fallhøyden er 470 m og kraftverket har i perioden 1991–2003 
hatt en midlere års produksjon på 400 GWh. Utløpstunnelen fra kraftverket er ca. 10 km og 
munner ut i Kjøljua inntaksmagasin. Fra dette ledes vatnet i en 10,5 km lang tilløpstunnel til 
Dokka Kraftverk. Dette kraftverket har en installert effekt på 2 x 22 MW og utnytter et fall på 
130 m. Midlere års produksjon i 1991–2003 er 160 GWh. Utløpstunnelen fra Dokka Kraftverk 
er ca. 3,8 km lang og går med dykket utløp til Randsfjorden ved Land Sag på Odnes.  

For å utnytte minstevannføring fra Kjøljua er det i 1990 bygget et minikraftverk som er 
dimensjonert med en slukeevne tilsvarende 3 m3/sek.  

Som kompenserende tiltak er det bygget 16 løsmasseterskler. Videre er det bygget 2 måle-
terskler ved inntak i Synna og ved Grønvoll. Før målepunktet på Grønvoll kommer den 
uregulerte Livasselva og restvannføringen fra Synna inn i Dokkaelva.  
 
4. Gjeldende manøvreringsreglement – sentrale forhold ved fastsettelsen  
Det var usikkerheten knyttet til minstevannføringenes størrelse i forhold til reguleringens 
virkning på fiskeribiologiske forhold, som var årsaken til at manøvreringsreglementet skulle 
tas opp til endelig vurdering etter 5 år. Minstevannføringsbestemmelsene er utformet i 
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reglementets pkt. 2 som gjengis nedenfor. I de påfølgende punkter gjengis noen punkter fra 
konsesjonsbehandlingen som kan knyttes til de aktuelle elvestrekninger. 
  
4.1. Gjengivelse av pkt. 2 i gjeldende reglement  

"Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets flomvannføring så vidt mulig ikke økes.  
Forbi inntaket i Synna skal det i perioden 1. mai til 30. september slippes hele den naturlige 

vannføring, inntil 100 liter/sekund.  
Fra dammen ved Veslefossen skal det slippes nødvendig vann til Dokka for å opprettholde 

en vannføring målt ved Grønvoll på 0,4 m3/sek i perioden 1. oktober – 30. april og 1 m3/sek i 
perioden 1. mai – 30. september.  

Fra dammen i Kjøljuamagasinet skal slippes en minstevannføring på 1,5 m3/sek i perioden 
1. november – 30. april og 3 m3/sek i perioden 1. mai – 1. november. Dette vannslippet kan 
reduseres etter Miljøverndepartementets bestemmelse i samband med fiskeforsøk.  

Det skal i Dokkfløyvatn reserveres et vannvolum på inntil 1,5 mill. m3 pr. år, begrenset 
oppad til 6 mill. m3 over en 5-årsperiode som etter Miljøverndepartementets nærmere 
bestemmelse kan brukes til slipp av lokkeflommer i Dokka nedenfor Kjøljuadammen for å 
bringe fisk opp i elva.  

Dokka kraftverk kan om nødvendig pålegges stanset i perioden 15. september til 
1. november. Samtidig må oppgangen av fisk til Dokka sikres ved slipp av lokkevann.  

I perioden 15. september til 20. oktober skal vannføringen ved Kolbjørnshus ikke 
underskride 10 m3/sek. Denne vannføringen kan underskrides etter Miljøverndepartementets 
nærmere bestemmelse i samband med fiskeforsøk. I perioden 20. oktober til 1. november kan 
vannføringen reduseres langsomt. Alle endringer i vannføringen skal skje med myke 
overganger.  

Det tillates at fastsatte vannføringer ved Grønvoll kan underskrides med inntil 20 %, men 
dette skal kompenseres slik at samlet vannmengde over en 10-døgnsperiode blir som fastsatt.  

For øvrig kan manøvreringen foretas etter Oppland Fylkes elektrisitetsverks behov.  
Reglementet tas opp til ny vurdering etter en driftstid på 5 år."  

 
4.2. Strekningen Dokkfløy–Grønvoll  

Her ble fastsatt minstevannføringskrav ved Grønvoll på 0,4 m3/sek i perioden 1. oktober – 
30. april og 1 m3/sek i perioden 1. mai – 30. september. Dette kravet ble gjort fleksibelt ved at 
det tåles en underskridelse på 20 % forutsatt at samlet vannmengde over en 10-døgnsperiode 
blir som bestemt. NIVA og Nordre Land kommune ønsket en høyere minstevannføring og at 
vannføringa skulle slippes fra Veslefossen.  

Ved fastsettelsen av det endelige reglementet ble det imidlertid lagt vekt på at strekningen 
i Dokka ovenfor Valhovd bru hadde liten interesse i forhold til fisk. Videre var det avgjørende 
at resipientforholdene i vassdraget var gode slik at restvannføringen på strekningen 
Veslefossen Valhovd bru var tilstrekkelig. Ved underskridelser på Grønvoll skal det likevel 
slippes ekstra vann fra Veslefossen dvs. Dokkfløymagasinet. På deler av denne strekningen ble 
det pålagt og bygd løsmasseterskler. 
  
4.3. Strekningen Inntak Synna–Samløp Dokka  

Regulanten foreslo av estetiske hensyn en restvannføring i Synna nedstrøms inntaket på hele 
den naturlige vannføring inntil 100 liter/sek i perioden 1. mai – 30. september, mens det resten 
av året ikke skulle slippes noe ekstra. Dette forslaget var ikke omstridt og ble tatt inn i 
manøvreringsreglementet uten endringer. Det ble pålagt og bygd flere terskler i Synna både 
før og etter samløp med Livasselva.  
 
4.4 Strekningen Kjøljuadammen–Samløp Dokka/Etna (Kolbjørnshus)  

Her ble fastsatt minstevannføringskrav på 1,5 i perioden 1. nov. – 30. april og 3 m3/sek i 
perioden 1. mai – 30. oktober fra Kjøljuadammen.  



2022–2023 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 349 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 Nr. 17 

 

 

I perioden 15. september – 20. oktober ble det i tillegg fastsatt et minstevannføringskrav ved 
Kolbjørnshus på 10 m3/sek. Dette kravet medfører i tørre år betydelig ekstra vannslipp fra 
Kjøljuamagasinet for å oppnå minstevannføring. Det var spesielt av hensyn til fisket, og da 
særlig siken at dette kravet ble fastsatt. Ved Kolbjørnshus er det et målepunkt som ble anlagt 
lenge før reguleringen var planlagt.  

OFE ønsket i sin søknad et målepunkt ved Kornsiloen som tok hensyn til naturlig vann-
føring fra restfeltet nedstrøms Kjøljua, men av hensyn til fisket ble ikke dette ansett som 
tilstrekkelig. Det ble i manøvreringsreglementet også tatt inn en bestemmelse om at det i 
Dokkfløyvatn skal reserveres et vannvolum på inntil 1,5 mill. m3 pr. år, begrenset oppad til 
6 mill. m3 over en 5-årsperiode som etter Miljøverndepartementets nærmere bestemmelse kan 
brukes til slipp av lokkeflommer i Dokka nedenfor Kjøljuadammen for å bringe fisk opp i elva. 
Denne muligheten er kun blitt brukt i år 2000 i forbindelse med lokkeflomforsøk på gyte-
vandrende ørret.  

På denne strekningen ble terskelpålegget utsatt av hensyn til de fiskeribiologiske 
undersøkelser. Etter det endelige pålegget fra NVE, ble det bygget 10 større løsmasseterskler 
og noen mindre terskler og kulper i Dølsveita.  

I reglementet ble det også tatt inn en adgang til å pålegge stans av Dokka Kraftverk i 
perioden 15/9–1/11, hvis hensynet til fisket tilsa et slikt inngrep. OEO advarte i stortings-
proposisjonen mot å benytte denne bestemmelsen og den er heller ikke blitt brukt noe år.  
 
5. Sammendrag av foretatte fiskeribiologiske undersøkelser  
Det er gitt flere pålegg om fiskeribiologiske undersøkelser, og de fleste rapporter fra disse 
undersøkelsene er vedlagt. Her gjengis i sammendrags form de konklusjoner som ble trukket.  
 
5.1. Ørretunger  

Det er foretatt elektrofiske på 10 utvalgte stasjoner i Dokka og Etna over en lang tidsserie både 
før og etter at reguleringen ble satt i verk. Resultatene viser at tilveksten hos ørretunger har 
økt og at det ikke kan dokumenteres endringer i tettheten på grunn av utbyggingen. (Brabrand, 
Saltveit og Bremnes, 1996) Vedlegg 3-del 1.  
 
5.2. Ørret  

Genetiske studier som er gjennomført viser at det ikke er noen genetisk forskjell mellom 
storørreten i Randsfjorden og elveørreten i Dokka. (Hindar og Balstad, 1996) Vedlegg 3-del 2.  

Det er foretatt telemetriundersøkelser på storørret i 3 sesonger for å undersøke virkningen 
av forskjellige vannføringer og påvise eventuelle vandringshindre. Resultatene fra disse 
undersøkelsene er forholdsvis usikre, men viser at tunnelutløpet fra Dokka kraftverk har 
ubetydelig påvirkning på gytevandrende storørret. (Arnekleiv og Kraabøl, 1998 og 2000) 
Vedlegg 4 og 5. Undersøkelsene gir etter vår mening ikke noe grunnlag for å konkludere med 
at lokkeflommer har noen virkning eller at det er noen vandringshindre i vassdraget.  

Generell erfaring tyder imidlertid på at vannføringsvariasjoner kan være gunstig for 
oppvandring av gytefisk. Dette ble forsøkt påvist med lokkeflomforsøk (Arnekleiv, 2002-
Vedlegg 6), men med ubetydelig respons.  
 
5.3. Sik  

Forvaltningsmyndighetene (DN) konsentrerte seg i starten av undersøkelsesperioden stort 
sett om strømsiken. I fiskeskjønnet ble det med bakgrunn i undersøkelsene og uttalelser fra 
fiskesakkyndige gitt full erstatning for totaltapt sikfiske i øvre del av Randsfjorden og Dokka. 
Allmennhetens interesse for sikfiske i Randsfjorden og Dokka ser uavhengig av reguleringen 
ut til å være borte.  

Resultatene fra strømsikfisket hos de få som fortsatt drev med sikfiske i Dokka, viser at 
fiskefangstene holdt seg godt oppe fram til og med år 1993. Dette understrekes ved at året 1992 
var faktisk et av de aller beste år som er registrert. I 1994 og 1995 ble fangstene redusert til et 
minimum og man kunne konstatere et sammenbrudd i fisket etter strømsik. Sammenbruddet 
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skjedde etter lang tids reduksjon av fisket etter sik i Randsfjorden og derav sterk nedgang i 
sikens kondisjon som følge av matmangel.  

Undersøkelsene i regi av Laboratoriet for ferskvannsøkologi og innlandsfiske (Brabrand, 
Saltveit og Bremnes, 1996) og sakkyndige i forbindelse med fiskeskjønnet (Borgstrøm og 
Saltveit, 1994 og 1997 – Vedlegg 7, 8 og 9) konkluderer med at sammenbruddet skyldtes endret 
vandringsmønster hos sik med økt opphold ved tunnelutløpet fra Dokka kraftverk.  

Opplysninger fra lokalt hold melder om at sikfisket nå begynner å ta seg opp igjen.  
 
6. Vurdering av de ulike elvestrekninger – behov for endret vannføring  
Selv om man ikke kan trekke så mye konklusjoner ut av telemetriundersøkelsene, så har 
Fylkesmannen i Oppland v/fiskeforvalteren uttalt at man ved fastsetting av endelig 
manøvreringsreglement bør legge mer vekt på å sikre oppvandringsmulighetene for storørret 
enn for sik, med en økt og varierende vannføring i gytevandringsperioden. (Vedlegg 10). I 
tillegg mener vi at mindre, praktiske justeringer bør foreslås i denne anledning. 
  
6.1. Strekningen Dokkfløy–Grønvoll 

Elvestrekningen har fortsatt liten interesse i fiskesammenheng og vannkvaliteten er ikke 
endret 5 år etter reguleringa. Det viser en prøveserie av vannkvalitet som har hatt en prøve-
stasjon ved Valhovd bru, dvs. Dokkaelva før samløpet med Synna/Livasselva. (NIVA, 1992-
Vedlegg 11). Strekningen går for det meste i et djupt juv og er lite tilgjengelig. Det er bygget 
måleterskel i betong ved Grønvoll og det er bygget flere løsmasseterskler på strekningen 
ovenfor, av hensyn til landskapsestetiske forhold. Disse tersklene står godt og fungerer som 
de skal.  

Bestemmelsen om vannslipp fra Veslefossen for å oppfylle minstevannføringskravet ved 
Grønvoll ønskes tatt opp til vurdering. Våre beregninger fra årene 1991–1997 hvor ekstra 
slipping av vann fra Dokkfløy har vært foretatt, viser at det går uforholdsmessig mye vann til å 
fylle opp juv og kulper når vannføringa ved Grønvoll går ned mot grensen. Dette på grunn av 
den betydelige avstanden og terrenget som elva går i. Vi foreslår derfor at regulanten i nytt 
reglement stilles noe friere i forhold til hvor vannslippet skal skje fra ved at ekstra tapping av 
vann til elva fra inntaket i Synna tas inn i reglementet. Ved lavere vannføringer i Synna enn 
100 l/s vil slik slipping ikke være mulig og tapping fra Veslefossen er eneste alternativ.  
 
6.2. Strekningen Inntak Synna–Samløp Dokka  

Det er på denne strekningen bygget flere løsmasseterskler ut i fra estetiske hensyn, fordi denne 
delen av vassdraget er mest eksponert fra bilveg. Tersklene står godt og fungerer etter 
hensikten. Det er ikke registrert noen endringer som skulle tilsi noe endret vannføringskrav 
på denne strekningen.  
 
6.3. Strekningen Kjøljuadammen–Samløp Dokka/Etna (Kolbjørnshus)  

1. Av hensyn til oppvandringsmulighet for ørret foreslås minstevannføringsperioden ved 
Kolbjørnshus flyttet fram og forlenget med 5 dager i forhold til opprinnelig reglement. Det 
foreslås også av samme hensyn innlagt 3 lokkeflommer ved behov. Dette innebærer at 
lokkeflommer ikke gjennomføres når naturlig vannføring er stor nok. Lokkeflommene er 
foreslått slik at man på tre forskjellige tidspunkt starter med en total vannføring på 
10 m3/sek uttrykt som døgnmiddel det første døgnet og med jevn nedtrapping de to neste 
døgn. Størrelsen på lokkeflommene og tidspunkt for når de skal gjennomføres er foreslått 
etter innspill fra fiskeforvalteren hos Fylkesmannen i Oppland.  

2. Fordi sikfisket i Dokka ikke lenger har noen allmenn interesse, foreslås at kravet om en 
minstevannføring på 3,0 m3/sek fra Kjøljua til 1. november endres slik at sommervann-
føringsperioden avsluttes 1. oktober.  

3. Fordi tunnelutløpet i Randsfjorden ikke har hatt noen påviselig negativ virkning for 
gyteørret, og adgangen til stopp av kraftverket ikke er benyttet, foreslås bestemmelsen om 
å stoppe Dokka Kraftverk i perioden 15. september – 1. november fjernet.  
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4. Alle foreløpige bestemmelser relatert til fiskeforsøk tas ut.  
  

7. Generelt om forslag til nytt manøvreringsreglement  
I forslaget til nytt manøvreringsreglement foreslås av formelle grunner pkt. 3 om avgivelse av 
vann til alminnelig fløting videreført, selv om det er lite sannsynlig at fløting blir gjenopptatt.  

Det legges av samfunnsøkonomiske hensyn vekt på at total vannmengde som brukes for å 
tilfredsstille minstevannføringskrav ikke endres vesentlig fra det som har vært gjeldende hittil.  

Videre er høydeangivelsene justert til Statens Kartverks høydesystem 1954. Videre er 
bestemmelsen om krav til norsk statsborgerskap til manøvreringspersonell tatt ut, i tråd med 
senere tids lovrevisjoner.  

    
8. Forslag til manøvreringsreglement i Dokkavassdraget  

1. 

A. Reguleringer 

 Nat.  Reg.grenser  Reg.høyde  

v.st.  Øvre  Nedre  m  

Dokkfløyvatn  696,2  735,2  696,2  39  

Kunstig magasin Dokkfløy–Veslefossen 664,2   735,2   670,2   65  

Kjøljua (inntaksmagasin)  238,2   265,2  262,2    3  
 
Høydene refererer seg til Statens kartverks høydesystem nr. 1954.  
 

B. Overføringer 

Synna (105,9 km2) overføres til Dokkfløymagasinet ved Veslefossen. 
  

2. 
Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets flomvannføring så vidt mulig ikke økes.  

Forbi inntaket i Synna skal det i perioden 1. mai til 30. september slippes hele den naturlige 
vannføring, inntil 100 liter/sekund.  

Fra dammen ved Veslefossen, alternativt fra inntaket i Synna, skal det slippes nødvendig 
vann for å opprettholde en vannføring målt ved Grønvoll på 0,4 m3/sek i perioden 1. oktober – 
30. april og 1 m3/sek i perioden 1. mai – 30. september.  

Fra dammen i Kjøljuamagasinet skal slippes en minstevannføring på 1,5 m3/sek i perioden 
1. oktober – 30. april og 3 m3/sek i perioden 1. mai – 30. september.  

I perioden 21. august til 30. september skal vannføringen ved Kolbjørnshus ikke 
underskride 10 m3/sek.  

Det slippes vann fra Kjøljua til 3 lokkeflommer à 3 døgn i Dokka etter følgende mønster: 
Hvis total vannføring fra Kjøljua ikke har oversteget 10 m3/sek i ett av de 7 siste døgn før 
datoene 28. august, 7. september og 17. september, skal det fra og med disse datoer og de to 
etterfølgende døgn slippes så mye vatn at total vannføring fra Kjøljua blir 10 m3/sek i 
gjennomsnitt det første døgnet og hvis mulig med en jevn nedtrapping av vannføringa i de to 
neste døgn.  

Det tillates at fastsatte vannføringer ved Grønvoll kan underskrides med inntil 20 %, men 
dette skal kompenseres slik at samlet vannmengde over en 10-døgnsperiode blir som fastsatt.  

For øvrig kan manøvreringen foretas etter Oppland Energi Produksjon AS sitt behov. 
  

3. 
Det avgis til den alminnelige fløting i vassdraget nødvendig vann dersom ikke framføringen av 
tømmeret ordnes på annen måte etter overenskomst eller skjønn. 
  



352 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 17 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

4. 
Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller liknende samt at regulerings-
anleggene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste 
vannstander samt observeres og noteres om det forlanges nedbørmengder, temperatur, 
snødybde m.m. Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlange å få tilsendt utskrift 
av protokollen som regulanten plikter å oppbevare så lenge reguleringen pågår.  

 
5. 

Mulig tvist om forståelse av dette reglement avgjøres med bindende virkning av Olje- og 
energidepartementet. 

  
6. 

Viser det seg at vannslippingen etter reglementet medfører skadelige virkninger for allmenne 
interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte 
mulige skadevirkninger for tredjemann fastsette de endringer i reglementet som finnes 
nødvendig. Endringer i reglementet kan bare foretas etter at de interesserte har hatt anledning 
til å uttale seg.”  

 
Høring og distriktsbehandling  
Forslaget fra Oppland Energi ble kunngjort i Norsk Lysningsblad, Gudbrandsdølen Dagningen, 
Oppland Arbeiderblad, Hadelands Blad og Ringerikes Blad og sendt på høring, jf. brev fra NVE av 
10.12.2004.   

Søknaden er lagt ut til offentlig gjennomsyn på Rådhuset i Nordre Land kommune, Biblioteket 
i Torpa, Servicetorget i Gausdal kommune og Servicetorget i Søndre Land kommune frem til 
1. april 2005. 

  
Nordre Land kommune uttaler følgende i brev av 12.05.05:  
 

”Nordre Land kommune ser det som svært viktig at i det framtidige manøvreringsreglementet 
vektlegges hensynet til storaurestammen som gyter i Dokka/Etna. Vi ser derfor klart behovet 
for justeringer i forhold til eksisterende reglement, som i stor grad ble utformet med henblikk 
på sikens vandringer og gyting.  

Nordre Land kommune/utvalg for vilt og fiskeforvaltning vil påpeke følgende forhold:  
Dagens pålegg med slipp av vann fra Veslefossen for å opprettholde minstevassføring ved 

Grønvoll ønskes opprettholdt. Ved utarbeidelsen av nåværende reglement argumenterte 
kommunen og NIVA for en høyere minstevassføring på strekningen Dokkfløy–Grønvoll. 
Bakgrunnen for dette var at Nordre Land kommunestyre krevde i sak 47/83 en minstevann-
føring fra Dokkfløydammen på 4 m3/s om sommeren og 1 m3/s om vinteren. I konsesjonen ble 
det isteden fastsatt en restvannføring målt ved Grønvoll på 4 m3/s og 1 m3/s om vinteren.  

Restvannføring ved Grønnvoll er et langt gunstigere pålegg sett fra kraftutbyggers siden 
enn det kommunens krav var. Nå må kraftutbyggeren bare slippe den vannmengden som 
trengs for å "etterfylle" det som sideelvene (Gjerda, Livasselva) og nedbørsfeltet nedenfor 
reguleringen ikke gir. Dersom sideelvene og nedenforliggende nedbørsfelt gir de pålagte 
restvannføringene unngår de å slippe vann fra Dokkfløy.  

Med bakgrunn i kommunestyrets opprinnelige krav og de erfaringer som er høstet er vi av 
den oppfatning at kravet til restvannføring ved Grønvoll heller må økes enn fjernes.  

Ved inntaket av Synna er sommervannføringen i samsvar med det kravet kommunen stilte. 
En ser imidlertid i ettertid at 100 l/s er for lite til å oppnå tilfredsstillende gjennomstrømming i 
elva fra dammen og nedover så langt den følger Synnfjellveien. 
  
 Kartlegging av biologisk mangfold i kommunen, samt gjennomførte MiS-registreringer 

viser at det på strekningen finnes verdifulle elvekløftmiljøer. Slike miljøer inneholder 
fuktighetskrevende arter og en viss vannføring vil derfor være viktig.  



2022–2023 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 353 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 Nr. 17 

 

 

 Kommunen støtter forslaget om en framskynding av minstevassføringsperioden ved 
Kolbjørnshus. Dette vil være et viktig bidrag for å tilpasse reglementet til storaurens 
gytetid. Utvidelsen på 5 dager vil også bidra i riktig retning.  

 Forslaget til lokkeflommer og grensen for når disse "aktiveres" er også en viktig 
tilpasning til storaurens behov. Denne endringen støttes derfor også fra vår side.  

 De gjennomførte fiskeundersøkelsene gir i begrenset grad svar på flere av problem-
stillingene knyttet til Dokka-reguleringens virkninger. Svært sentralt står vurderingene 
av varige effekter på storaurens rekruttering. Behovet for nærmere avklaringer og 
behovet for økt kunnskap om dette tilsier at vi med dagens kunnskapsnivå ikke bør 
fastsette et endelig reglement for Dokkas manøvrering. Det forhold at siken nå synes å 
være på vei tilbake til Dokkaelva skaper også et usikkerhetsmoment i denne 
sammenheng. NLK viser til vurderinger gjort av Direktoratet for Naturforvaltning i 
forbindelse med nytt reglement for regulering av Randsfjorden (brev til NVE datert 
10.12.04 ). DN påpeker her behovet for en nærmere vurdering av reguleringseffektene i 
Randsfjorden og Dokkadeltaet før endelig reglement for fjorden fastsettes. Vi mener en 
slik vurdering også bør omfatte problemstillinger som er relevante for manøvreringen 
av Dokka, bl.a. hensynet til Dokkadeltaet. Vi ønsker derfor en samkjøring av disse 
prosessene. Kommunen ber derfor om at fastsettelsen av endelig reglement utsettes til 
disse vurderingene foreligger.”  
 

Søndre Land kommune har gitt følgende uttalelse i brev av 04.04.05:  
 

”Saken har ligget ute til offentlig gjennomsyn i Servicetorget og på Biblioteket i kommunen. 
Det er ikke kommet innspill direkte til kommunen fra lag, institusjoner eller enkeltpersoner i 
Søndre Land.  

Manøvreringsreglementet berører mange forhold i vassdraget, men hensynet til storaure-
bestandens gyte- og oppvekstmuligheter anses som viktigst. Vassføringen spesielt i 
gyteperioden i Dokka–Etna og strekningen av Dokka ovenfor samløpet er et sentralt punkt.  

Forslaget til endret manøvreringsreglement innebærer justeringer av minstevassføring og 
slipp av lokkeflommer som vil være gunstig for auren. Endring i tidsrom for vannslipp forskyves 
også noe fram til gunst for auren. Det framlagte forslag vil totalt sett begunstige auren, mens 
hensynet til siken er noe nedprioritert.  

Søndre Land kommune finner å kunne støtte NVEs forslag til endringer i manøvrerings-
reglement for Dokkavassdraget.”  
 

Ringerike kommune kom med følgende innspill i brev av 11.01.05:  
 

”I gjeldende manøvreringsreglement punkt 2 fremgår flere krav til vannføringer i forhold til 
fiske og minimum vannmengder i elvene. Ringerike kommune forutsetter, ut fra bestemmelser 
i gjeldende manøvreringsreglement og flere vedlagte utredninger om fiske og forurensning, at 
krav til minstevannføring i elvene og forholdet til fiskeinteresser blir ivaretatt. Ringerike 
kommune har forøvrig ikke spesielle kommentarer til disse forhold.  

Ringerike kommune finner imidlertid at dagens manøvreringsreglement og søknaden i 
mindre grad vurderer muligheten for demping av flom i vassdraget nedenfor Dokkfløyvatn eller 
setter krav om dette.  

I gjeldende manøvreringsreglement punkt 2 heter det innledningsvis at "Ved 
manøvreringen skal det has for øye at vassdragets flomvannføring såvidt mulig ikke økes". I 
reglementet punkt 2, nest siste avsnitt, heter det at "For øvrig kan manøvreringen foretas etter 
Oppland fylkes elektrisitetsverks behov." Ut fra disse formuleringene må en kunne si at 
regulanten har relativ stor frihet til selv å styre tapping og fylling av reguleringsmagasinet, og 
at avledet flom ved reguleringen synes å kunne overstige flomvannføring i uregulert vassdrag.  

Til sammenligning er det i gjeldende manøvreringsreglement for Randsfjorden i punkt 2 
sagt at ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets flomvannføring ikke økes. Det 
er også sagt at flomtappingen i Randsfjorden skal koordineres med øvrige regulanter i 
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vassdraget. Randsfjorden tillates ikke regulert opp til høyeste regulerte vannstand før 
1. oktober etter at vannstanden begynner å stige når vårflommen starter.  

Ut fra foreliggende materiale, synes nedbørfeltet for Dokkavassdraget å dekke en så stor 
del av nedbørfeltet for Randsfjorden at avledningen av vann fra denne reguleringen har 
betydning for flomvannstand i Randsfjorden og slipp av vann fra denne.  

Ringerike kommune mener, ut fra erfaringer med flom i Randsfjorden, at det bør gjøres en 
vurdering av om reguleringene i Dokkavassdraget kan dempe flomvannføringen i vassdraget 
nedstrøms før manøvreringsreglementet endelig fastsettes.  

I endelig manøvreringsreglement for Dokkavassdraget bør det tas inn formulering om at 
ved manøvreringen skal flomvannføringen ikke økes, og at regulanten kan bli pålagt å 
koordinere flomtapping med øvrige regulanter i vassdraget.  

Ringerike kommune mener ellers NVE bør vurdere bestemmelser i manøvrerings-
reglementet om krav til regulering av magasin i Dokkavassdraget for å oppnå flomdemping."  
 

Fylkesmannen i Oppland har disse kommentarene i brev datert 30.03.05:   
 

”Forslaget til endelig manøvreringsreglement for Dokkavassdraget inneholder justeringer av 
bestemmelsene om minstevannslipp og slipp av lokkeflommer som etter vår vurdering vil 
ivareta hensynet til storaurebestanden i vassdraget på en bedre måte enn gjeldende 
manøvreringsreglement. Endringene består i at vannslipp forskyves fram i tid slik at det 
sammenfaller med aurens gytevandring, og det er tatt inn konkrete bestemmelser om lokke-
vannslipp for å stimulere aurens gytevandring i tørre perioder. Endringene innebærer redusert 
vannføring i sikens gyteperiode, men det er vårt syn at hensynet til storaurestammen i 
Dokkavassdraget må prioriteres foran hensynet til sikbestanden. Vi regner heller ikke med 
vesentlige negative konsekvenser for sikbestanden som følge av de foreslåtte endringene.  

Vi ser ikke konsekvenser for andre interesser av de foreslåtte endringene i reglementet.  
 
Konklusjon  

Fylkesmannen støtter Oppland Energi AS sine forslag om endringer i manøvrerings-
reglementet for Dokkavassdraget.”  
 

Direktoratet for naturforvaltning har uttalt seg på følgende måte i brev av 29.03.05: 
  

”Dei aktuelle endringane i mellombels reglement er i godt samsvar med tidlegare sonderingar 
mellom Oppland Energi AS og miljøstyresmaktene, der hovudfokus har vore å sikra vesentleg 
betre tilhøve for vandrande fiskestammar i vassdraget. Direktoratet for naturforvaltning 
vurderer at dei framlagde endringane i vassføringsregimet vil gi betre vandringstilhøve for 
fiskebestandane i vassdraget. Vi har følgjeleg ingen innvendingar til søknaden om endeleg 
fastsetjing av manøvreringsreglement for Dokkavassdraget.”  
 

Statens landbruksforvaltning har i brev av 06.04.05 ingen merknader til de foreslåtte endringene i 
manøvreringsreglement for Dokkavassdraget.  

 
Norges Jeger og Fiskerforbund Oppland har gitt følgende kommentarer i brev av 01.04.05: 

   
”NJFF-Oppland er opptatt av konsekvensene for allmenne interesser som følge av vassdrags-
reguleringen. Vi er spesielt opptatt av konsekvensene for fiskebestander og bunndyr på 
regulerte strekninger, og av mulighetene for å kunne utøve et aktivt friluftsliv også etter 
reguleringsinngrep. Vassdragsreguleringer fører til fysiske forandringer i naturmiljøet, og vil 
derfor oppfattes som negativt for de som ønsker å drive friluftsliv i urørte eller upåvirkede 
områder.  

Vassdragsreguleringer fører generelt til mindre og mer stabil vassføring gjennom året. På 
lengre sikt innebærer dette en seleksjon i retning av arter som er tilpasset mer stabile forhold.  
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Kommentarer til nytt manøvreringsreglement:  
 

1. I forslaget til nytt manøvreringsreglement kan vi ikke se at det er skrevet noe om 
ørretbestandens utvikling i Synna som følge av reguleringen. NJFF-Oppland har 
inntrykk av at Synna har blitt mer dominert av ørekyte etter reguleringen. Trolig som 
følge av redusert vassføring og mindre strømhastighet. Siden ørreten preferer 
områder med sterkere strøm enn ørekyta, vil reguleringen medføre at ørekyta gis et 
fortrinn. NJFF-Oppland ønsker derfor en noe høyere vassføring i Synna enn det som 
er foreslått i manøvreringsreglementet. Eventuelt at det iverksettes andre avbøtende 
tiltak.  

2. Selv om det ikke ble påvist noen effekt av lokkeflommer i Dokkavassdraget i de 
sesongene dette ble undersøkt, ser vi ikke bort i fra at et slikt tiltak kan være av 
betydning for oppvandring av Randsfjordørret enkelte år. NJFF-Oppland ser derfor 
positivt på at det skal slippes lokkeflommer fra Kjøljua.  

3. NJFF-Oppland er skeptiske til at muligheten for å stoppe Dokka kraftverk i perioden 
15. september – 1. november blir fjernet. Selv om muligheten så langt ikke har blitt 
benyttet kan langtidseffekter av reguleringen føre til situasjoner der driftsstans ved 
Dokka kraftverk vil være nødvendig for å sikre oppvandring av ørret fra 
Randsfjorden. Etter vår vurdering kan perioden for dette gjerne endres til 21. august 
– 1. oktober.”  

 
Gausdal fjellstyre vedtok 04.05.05 følgende innstilling:  
 

”Gausdal Fjellstyre vil understreke den plikt utbygger har iht. tillatelse til erverv og regulering 
mv. for kraftutbygging i Dokkavassdraget i Oppland fylke. En tenker her i første rekke på vilt- 
og fiskebestandene som har og er berørt av reguleringen.  

Gausdal fjellstyre vil bemerke at det før utbygging ikke var registrert sik i Dokkfløyvatnet. 
I dag er siken den dominerende fiskearten i vannet.  

Gausdal fjellstyre ønsker en vurdering av vandringshindrende tiltak med tanke på å hindre 
siken i å etablere seg videre oppover i vassdraget. Likeens en vurdering av konsekvensene av 
en slik etablering, samt framtidige erstatningsordninger om siken skulle etablere seg oppover 
i vassdraget. Denne faren har blitt betydelig større etter at Oppland fylkes elektrisitetsverk i 
sin tid forårsaket etablering av sik i Dokkfløy.  

Gausdal fjellstyre ønsker en ny utredning om hvordan elgen trekker i området. Og om 
eventuelt forandringer i trekk har gjort at elgen bruker områdene innen Dokksfløy elgregion 
på en annen måte enn tidligere.”   
 

Dokka-Etna grunneierlag ga innspill i brev av 12.03.05:   
 

”Vårt grunneierlag organiserer samtlige grunneiere i Dokka/Etna elv fra deltaområdet i 
Randsfjorden til elvemøtet mellom Dokka og Etna. Vår uttalelse er derfor begrenset til 
vannføringen på denne strekningen.  

Det dokumentet vi har fått tilsendt inneholder ikke noe om konsekvensene av de foreslåtte 
endringene i manøvreringsreglementet. De rapportene det er henvist til er eldre og tar ikke 
opp de problemstillingene forslaget til ny manøvrering vil medføre.  

Vi foreslår derfor saken utsatt inntil det foreligger en tilfredsstillende konsekvensutredning.  
I tilfelle saken ikke skulle bli utsatt har vi følgende kommentarer.  
For vårt område har vannføringen avgjørende betydning for fisk og fiske av ørret og sik. 

Som en følge av reguleringen fra 1989 forandret siken vandringsmønsteret og gikk mot tunnel-
utløpet fra Dokka kraftverk i stedet for i elva. De siste fangstene ble tatt høsten 1993. 
Fiskeskjønnet kom til at reguleringen var årsaken til endret vandringsmønster og fastsatte 
erstatninger for tapt fiske av sik.  



356 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 17 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

Nå ser det imidlertid ut til at en ny sikstamme er på tur til å etablere seg. De to–tre siste åra 
er det registret betydelige mengder små sik i elva. Oppgangen er seinere enn før reguleringen, 
fisken veier bare ca. 150 g, men er i bra kondisjon.  

Til tross for dette er vi innstilt på å prioritere å ta vare på den unike stammen av storørret.  
Storørreten starter gytevandringen i elva i juli, – noe avhengig av vannføring og 

vanntemperatur og gytingen skjer i september/oktober. Stangfisket starter i juli og varer til 
1. september da fredningen iverksettes.  

Det er avgjørende både for gytevandringen og for fiske med stang at vannføringen er 
tilfredsstillende. I de fleste av de siste årene har vannføringen i august vært så liten at fiske med 
stang har vært mer eller mindre mislykket. Dette kan det rettes noe på ved å flytte minste-
vannføringen på 10 m3 ved Kolbjørnshus fram til 1. august. På samme måten må lokkeflommene 
flyttes fram slik at de kommer mens det er tillatt å fiske.  

Dersom ørreten gyter på relativt stor vannføring og vannføringen reduseres senhøstes eller 
om vinteren vil rogna bli liggende i tørrlagte partier eller fryse inne når frosten kommer. Faren 
for at dette skjer blir også mindre dersom perioden for minstevannføring 10 m3 ved 
Kolbjørnshus flyttes til tidligere på sommeren/høsten.  

Når det gjelder de foreslåtte endringene i manøvreringsreglementet har vi følgende 
kommentarer:  

 
1. Sommervannføringen på 3 m3/sek fra Kjøljuamagasinet er foreslått forkortet med en 

måned fra 31. oktober til 30. september. Vi ber om at nåværende sommervannføring fra 
1. mai til 31. oktober opprettholdes.  

2. Minstevannføringen på 10 m3/sek ved Kolbjørnshus foreslås flyttet fra 15.09–20.10 til 
21.08–30.09. Vi er enige i at denne perioden flyttes, men foreslår at perioden blir 01.08–
20.09. På den måten vil vi få en større vannføring i den perioden det foregår stangfiske 
i elva og oppgangen av ørret vil også starte tidligere. Dessuten vil vannføringen bli 
redusert før gytingen og faren for at gyteplasser tørrlegges etter gyting blir mindre.  

3. Forslaget om tre lokkeflommer à 3 døgn fra Kjøljua støttes, men foreslås flyttet en til to uker 
tidligere. Begrunnelsen er den samme som nevnt under pkt 2.  

 
Vi har registrert at søknad om endelig manøvreringsreglement for Randsfjorden har vært 

sendt til høring i 2004. Så vidt vi forstår er det spørsmål om å senke vannstanden til under 
131,50 som en varig ordning. Med den betydelige reguleringshøgda vi har i Randsfjorden går 
vi imot en slik regulering på varig basis. Vi henviser i den forbindelse til brev datert 10.12.04 
fra Direktoratet for naturforvaltning.  

For øvrig viser vi til vedlagte kopi av vårt brev datert 21.05.04 til Direktoratet for 
naturforvaltning der vi tar opp flere forhold når det gjelder oppfølgingen av konsesjonsvilkåra 
for regulering av Randsfjorden og Dokka–Etna.”  

 
Det vedlagte brevet som det refereres til omtaler forhold som hører inn under vilkåret om 
naturforvaltning og dreier seg som selve Randsfjorden. Det er derfor ikke gjengitt her. 

   
Dokkadeltaet Grunneierlag har gitt følgende innspill i brev av 31.03.05:   

 
”Det har nå vært en driftstid på 5 år og det søkes om et endelig manøvreringsreglement. Vår 
hovedinteresse er hensyn til naturlig foryngelse og oppvekst av yngel av storørreten og siken i 
Randsfjorden. Sikfisket har kollapset i elva og er erstattet.   
 
GENERELL KOMMENTAR  

Erfaringer fra driftstiden ønskes konkludert til et endelig reguleringsreglement. Vi mener at et 
slikt ikke bør ekskludere mulighet for endringer i fremtiden. Dette skyldes særlig at 
erfaringene fra diverse fiskeundersøkelser gir begrenset grunnlag for konklusjoner samt at 
utviklingen kan gi forandringer i forhold til nåværende tilstand.   
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Ting kan tyde på at siken utvikler seg positivt igjen. Til tross for at sikfiske er erstattet, vil 
det være verdifullt å kunne ta hensyn til en endring i fiskens oppgangsmønster. Dette trenger 
ikke noen egne bestemmelser nå, men bør kunne justeres/tas inn i fremtiden.  

Det foreslås endringer til reguleringsforslaget særlig av hensyn til storørretens oppgang og 
overlevelse av gytet rogn. Tas disse forslagene til følge, bør det være en ny erfaringsperiode før 
endelig reglement fastsettes. Alternativt kan reglementet ha større muligheter for varierte 
tiltak. Variasjoner i naturgitte forhold kan tilsi at tiltak gjennomføres ulikt fra år til år.  

 
SPESIELLE KOMMENTARER  

BESTEMMELSER FOR STIMULERING AV OPPGANG AV ØRRET  

1. Minstevannføringen på 10 m3/s ved Kolbjørnshus er foreslått flyttet frem. Dette skyldes 
vel at hensynet til siken ikke lenger har aktualitet. Perioden bør derfor defineres ut fra 
hensynet til oppgang av storørret. Fredningsbestemmelser for garnfiske i deltaet i 
Randsfjorden trer i kraft vesentlig før forslaget om periode fra 21.08.–30.09. Det bør være 
samsvar mellom tiltakene. Siden oppgang av storørret vurderes å starte tidlig i august, 
foreslår vi at perioden starter 01.08.  

2. Det er foreslått gjennomføring av 3 lokkeflommer fra Kjøljua. Erfaringene fra forsøk med 
lokkeflom synes å være begrenset. Vi vil derfor foreslå at reglementet åpner for å kunne 
gjennomføre færre flommer (2 stk.) men av lenger varighet.   

Lokkeflommene er foreslått til gitte datoer. Disse bør flyttes frem i samsvar med vår 
foreslåtte periode for minstevannføring ved Kolbjørnshus.  

 
BESTEMMELSER SOM PÅVIRKER OVERLEVELSE AV ROGN OG YNGEL  

1. Periodeslutt for minstevannføring på 10 m3/s ved Kolbjørnshus bør settes slik at ørreten 
har gått opp og gyter der det er vannføring gjennom vinteren. Foreslått periodeslutt er 
30.09. Vi foreslår at dette skyves frem til 20.09.  

2. Det bør utredes om flere terrasser i elva kan sikre rogn bedre gjennom vinteren. 
Alternativt kan moderat økning av vintervannføringen vurderes.”  

 
Randsfjorden Fiskeforening og Randsfjorden Grunneierforening har utformet en felles uttalelse i brev 
av 16.03.05:  

  
”Våre medlemmer er grunneiere og brukere av Randsfjorden med tilløpselver. Mange 
medlemmer har fisket i fjorden og elvene i mange år, og fulgt med på fiskebestanden gjennom 
mange år. Flere har også ført egne fangststatistikker siden før utbyggingen av Dokkaelva. Det 
har vært en entydig nedgang i ørretfiske både i fjorden og i Dokkaelva siden reguleringen i 
1989. Fra slutten av 1990 tallet har fangstene av storørret blitt så dårlige at mange har sluttet å 
fiske. Dette har en klar sammenheng med reguleringen av Dokkaelva og reguleringen av fjorden 
som Foreningen til Randsfjords regulering styrer. Dette slår for øvrig Direktoratet for 
naturforvaltning fast i brev datert 10.12.04, referanse kode 04/6871 ARTS-TS-GB.  

Disse reguleringer har også hatt stor innvirkning på andre arter som sik, og gjedde. Noe 
som også innvirker på bestanden av storørret og røye. Disse faktorer er det meget viktig å få 
utredet så nøye som mulig før det endelige konsesjonsvedtak fattes. Vi ønsker derfor saken utsatt 
til dette er tilfredsstillende utredet. Det er for øvrig noen tiltak som vi mener bør iverksettes snarest 
på grunnlag av de negative konsekvenser som reguleringen av Dokkaelva har medført. Dette er 
ikke til hinder for videre utredninger, det vil heller avklare om tiltakene har den effekten en ønsker. 
Noen av disse tiltak er for øvrig kommet i det nye forslaget fra regulanten.  
 

1. Oppland Energi a/s må få et pålegg om utsetting av ørret. Denne må være 2-årig av 
stedegen stamme og førstegenerasjons fisk. Det har i tidligere skriv vært uttalt fra 
fylkesmannen i Oppland at Randsfjorden minst har et næringsgrunnlag for en utsetting 
på 15 000 fisk. Dette er heller ikke noe høyt antall sett ut fra de skadevirkninger som 
reguleringen har medført. Utsettingspålegg bør justeres til det man finner mest naturlig 
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når de utredninger som er nødvendig i fremtiden er utført. Det ble i 2004 utført stamfiske 
i Dokka/Etna og desinfisert rogn ble lagt inn ved Fosa BIA settefiskanlegg. De kan 
levere fisk som tilfredsstiller kravene i 2007.  

2. Det bør tas stamfisk i Dokkaelva som strykes, og man deretter planter ut rogna i Etna. Dette 
er et tiltak som på sikt kan styrke ørretstammen som benytter Etna som gyteelv. 
Oppland Energi bør betale de utgifter dette medfører. Her bør lokale grunneiere og 
fiskeforeninger engasjeres sammen med fagpersoner.  

3. Det har i rapport fra Naturkompetanse utgitt i 2003, blitt påpekt at store deler av Dokka/ 
Etna elva har meget monoton bunnstruktur. Det fremmes der forslag om å plante ut igjen 
stor stein i elva for å skape hvileplasser for gytevandrende storørret. Det vil også gi skjul 
for småfisk. Vi mener Oppland Energi a/s bør være med og dekke utgifter til dette. Ved 
et slikt tiltak må det brukes faglig ekspertise for å finne de beste løsninger.  

4. Minste vannføringen på 10 m3/sek ved Kolbjørnshus foreslås flyttet fra 15.09–20.10 til 
21.08–30.09. Vi mener dette er et meget positivt forslag, men mener dette ytterligere kan 
settes frem til 15.08 og vare til 25.09. Dette mener vi er viktig for å stimulere ørreten til 
å vandre oppover i elva så tidlig som mulig. På grunn av at det er et relativt hardt 
fiskepress i elva første 15 dager i august, med sportsfiske og også garnfiske mener vi 
denne datoen vil skåne den gytevandrende ørreten noe, så mest mulig fisk får sjansen til 
å gyte.  

5. Forslaget om 3 lokkeflommer à 3 døgn fra Kjøljua støttes, men første lokkeflom bør starte 
23.08 hvis ikke vannføringen fra Kjøljua har oversteget 10 m3/sek siste 7 døgn. Dette for å 
samsvare med vannføringen på 10 m3/sek.  

6. Uttynningsfiske av sik. Det er i tidligere rapporter slått fast at utbyggingen har påvirket 
siken i fjorden. Det har fra faglige hold blitt hevdet at et uttynningsfiske av sik er 
nødvendig for å få tilbake kvaliteten på siken. Kvaliteten er i dag så dårlig at det ikke er 
interesse fra grunneiere eller andre i å beskatte siken. Her må det settes inn ressurser 
enten i form av tilskuddsordninger til private interesserte eller profesjonelt uttynnings-
fiske av bestanden. Her bør Oppland Energi a/s være med og dekke disse utgifter 
sammen med andre naturlige innstanser. (Foreningen til Randsfjordsreguleringen og 
Kommunale/Offentlige organ)  

 
Vi har i denne uttalelsen kommet med 3 punkt som omhandler fiskeutsetting, flytting av 

rogn og uttynningsfiske. Vi har valgt å ta med dette da dette skriv også vil bli sendt til 
Direktoratet for naturforvaltning, det er for øvrig viktig å få belyst denne saken i sin helhet. 
Samspillet mellom Randsfjorden og Dokka/Etna elva er vesentlig for fiskekultivering og må 
faktisk ses på i sin helhet, det er for øvrig et meget komplisert økosystem som trenger videre 
utredninger for å kartlegge dette best mulig. Det er i konsesjonshøringen noen vedlegg 
angående utredninger av fiskebiologiske undersøkelser. Vi stiller store spørsmål til rapport fra 
LFI (vedlegg 3) her er det ikke tatt hensyn til hva som faktisk er yngel av storørret og hva som 
er bekkeørret i tellingen av yngel. Det står også i rapporten at det i 1992 var vanskelig å utføre 
E.L fiske pga. høy vannføring i elva, noe som resulterte i et dårlig resultat med yngel. Det står 
ikke noe om at dette skapte vansker før utbyggingen da elva var enda større, det er heller ikke 
tatt hensyn til dette i rapporten. Det er videre uttalt at det i all hovedsak er årsunger 0+ som blir 
registrert i elva. I genetisk analyse blir 102 ørreter fanget ved Dokka bru, disse har en 
gjennomsnittsalder på 2,9 år (variasjonsbredde 2–4 år). Dette stemmer dårlig med andelen 0+ 
som det vises til alle andre år, det er derfor stor sannsynlighet for at en betydelig andel av dette 
er bekkeørret. Genetisk sett er disse for øvrig like i Dokkaelva, så det er meget vanskelig å 
klassifisere disse. Dette påpeker forøvrig Morten Kraabøl i sin rapport (vedlegg 5 og 6). Telling 
av yngel er derfor lite pålitelig for å kartlegge skadeomfanget av utbyggingen, da disse godt 
kan være bekkeørret. Forslag om å forandre vintervannføring fra 31. oktober til 30. september 
kan ikke innføres, da konsekvensutredninger for dette ikke er utført. Dette må utredes før det 
eventuelt kan innføres. Det bør også vurderes om det bør slippes ut mer vann fra 
Kjøljuadammen på våren sammen med den naturlige smelting for å få en flom tilnærmet 
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naturlige forhold. Dette kan ha positive virkninger for å stimulere fisken til å vandre ut av elva 
og også for å renske opp bunnsegmenter og begroing.  

Alle punktene vi har beskrevet 1–6, er innenfor de konsesjonsvilkår som Oppland Energi a/s 
har, så vi mener disse tiltak må innføres snarest selv om det endelige manøvreringsreglement blir 
utsatt til nødvendige utredninger er gjort.”  

    
Oppland Energi sine kommentarer til høringsuttalelsene  
Oppland Energi kommenterer høringsuttalelsene i brev av 25.10.2005, som gjengis i sin helhet:  

 
”Det vises til forsendelse fra NVE av 26.05.2005 med i alt 11 høringsuttalelser i ovenfor nevnte 
sak. I det følgende gjengis summarisk hver enkelt høringsuttalelse og med våre kommentarer 
etter hvert.  
 
1. Nordre Land kommune  

Mener generelt at det må tas mest hensyn til storaurestammen som gyter i Dokka/Etna.  

- Ønsker opprettholdt gjeldende pålegg om slipp av vann fra Veslefossen for å oppnå 
minstevannføring på Grønvold, og mener at dette kravet heller bør økes enn senkes. 
(Kommunen tallfester gjeldende minstevannføringskrav til 4 og 1 m3/sek).  

- Mener at 100 l/sek fra inntaket i Synna er for lite til å oppnå tilfredsstillende 
gjennomstrømming.  

- Mener at man med dagens kunnskapsnivå ikke kan fastsette endelig manøvrerings-
reglement i Dokkavassdraget, før det foreligger nye undersøkelser bl.a. i Randsfjorden.  

- Forslaget om endret minstevannføringsperiode ved Kolbjørnshus og lokkeflommer 
støttes.  

 
Kommentar:  

Kommunen gjengir feil tall for minstevannføringskrav på Grønvoll, det riktige er 1 m3/s om 
sommeren og 0,4 m3/s om vinteren. Det er ikke foreslått hverken å fjerne eller å senke 
minstevannføringskravet ved Grønvoll, men det er foreslått at man kan slippe vann fra Synna 
for lettere å overholde kravet. Da vil man også få mer vanngjennomstrømming i Synna, som 
kommunen også gjerne vil ha. Når kommunen mener at 100 1/s i restvannføring fra Synna er 
for lite til å oppnå tilfredsstillende gjennomstrømming, så var vannspeilet i elva det primære 
ved den pålagte terskelbygginga.  

Når det gjelder forslaget om å utsette saken i påvente av nye undersøkelser i Randsfjorden 
så betviler vi at slike undersøkelser vil bidra til særlig ny viten om fiskens forhold til det 
regulerte elvesystemet.  
 
2. Søndre Land kommune – har ingen merknader og støtter forslaget.  

 
3. Ringerike kommune  

Uttaler at nytt manøvreringsreglement må vektlegge hensyn til flomdemping nedstrøms 
Dokkfløymagasinet og at regulanten kan bli pålagt å koordinere flomtapping med øvrige 
regulanter i vassdraget. Kommunen ønsker ut fra erfaringer med flom i Randsfjorden, at det 
bør gjøres en vurdering av om reguleringene i Dokkavassdraget kan dempe flomvannføringen 
i vassdraget nedstrøms før manøvreringsreglementet endelig fastsettes. Ellers har kommunen 
ingen merknader til de foreslåtte endringene.  
 
Kommentar:  

Vi stiller oss uforstående til skjerpede krav til regulering av Dokkfløymagasinet.  
Dokkfløymagasinet er alltid nedtappet i forbindelse med vårflom. Et nedtappet magasin er 

i seg selv et enormt flomdempingsbuffer. Statistikk fra årene 1992–2003 har også vist at 
Dokkfløymagasinet blir manøvrert slik at det som regel har betydelig kapasitet til å dempe 
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flommer. Flommen i 1995 er et meget godt eksempel. Ved uregulert Dokkavassdrag ville 
Dokkaområdet vært vesentlig verre stilt.  
  
4. Fylkesmannen i Oppland – støtter forslaget til nytt manøvreringsreglement.  
 
5. Direktoratet for naturforvaltning – støtter forslaget til nytt manøvreringsreglement  
 
6. Statens landbruksforvaltning – har ingen merknader til forslaget. 
  
7. NJFF-Oppland  

- Savner en beskrivelse av ørretbestandens utvikling i Synna. Forbundet har inntrykk av at 
Synna har blitt dominert av ørekyte etter reguleringa. Trolig som følge av redusert 
vassføring og mindre strømningshastighet. NJFF-Oppland ønsker derfor en høyere 
vassføring i Synna eller at det iverksettes andre avbøtende tiltak.  

- NJFF-Oppland er positive til lokkeflommer.  
- Er skeptiske til at muligheten for å stoppe Dokka Kraftverk i perioden 15. september – 

1. november blir fjernet. De mener langtidseffekter av reguleringa kan føre til situasjoner 
der driftsstans fra Dokka Kraftverk vil være nødvendig for å sikre oppvandring av ørret fra 
Randsfjorden. NJFF-Oppland mener perioden for dette gjerne kan endres til 21. august – 
1. oktober.  

 
Kommentar:  

Når det gjelder ørret i Synna har den ikke hatt noe oppmerksomhet verken hos lokale eller 
sentrale myndigheter og heller ikke grunneierhold. Derfor har den heller ikke vært gjenstand 
for utredninger. Vi kan ikke se at hensynet til den stedegne bekkeørreten skal tilsi hverken 
mer utredning eller økt vannføring.  

Telemetristudier utført i 1997, 1998 og 2000 indikerte ikke vesentlig opphold av gyte-
vandrende ørret ved tunnelmunningen til Dokka Kraftverk. Etter dette forstår vi ikke hvilke 
langtidseffekter som skulle tilsi pålegg om driftsstans i Dokka Kraftverk.  
 
8. Randsfjorden Fiskeforening og Randsfjorden Grunneierforening  

Påpeker svikt i fangster av storørret i Randsfjorden og Dokkaelva siden slutten på 1990-tallet 
og at dette har sammenheng med regulering av Randsfjorden og regulering av Dokkaelva. De 
mener begge disse reguleringer har hatt stor innvirkning på andre arter som sik og gjedde og 
at det igjen innvirker på ørret og røye. De mener dette må utredes så nøye som mulig før saken 
avgjøres, og ønsker saken utsatt til dette er gjort. De lister opp noen tiltak de mener bør 
gjennomføres snarest og uavhengig av når vedtak om nytt manøvreringsreglement blir gjort.  
 

a) Utsettingspålegg på 15 000 toårig settefisk i Randsfjorden som belastes Oppland Energi AS.  
b) Utsetting av rogn i Etna fra stamfisk fra Dokka på Oppland Energi AS' bekostning.  
c) Utplanting av stor stein i Dokka med bidrag fra Oppland Energi AS.  
d) Minstevannsføring 10 m3/s ved Kolbjørnshus foreslås flyttet ytterligere frem til 15.08–

25.09.  
e) Ønsker 3 lokkeflommer à 3 døgn som foreslått, men ønsker første lokkeflom startet 

23.08 hvis ikke vannføringen fra Kjøljua har oversteget 10 m3 siste 7 døgn.  
f) Uttynningsfiske av sik.  

 
Partene uttaler at de 3 tiltak som gjelder fiskekultivering er tatt med fordi deres hørings-

uttalelse også er sendt Direktoratet for naturforvaltning som en anmodning om å gi pålegg til 
regulantene. Videre stiller partene spørsmålstegn ved LFI sine undersøkelser av tetthet av 
ungfisk og genetisk likhet mellom storørret og ørretunger, og mener at disse undersøkelsene 
er lite pålitelige for å kartlegge skadeomfanget av utbyggingen. Videre mener partene at flytting 
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av vintervannføring fra 31. oktober til 30. september ikke kan gjennomføres, da konsekvens-
utredninger for dette ikke er gjort. Dette må utredes før det kan innføres. Til slutt mener de at 
det må vurderes om det skal slippes mer vann fra Kjøljuadammen på våren for å få en flom 
tilnærmet lik naturlige forhold.  
 
Kommentar:  

Oppland Energi AS har gjennomført de undersøkelser som er pålagt, og synes det er urimelig 
om nytt manøvreringsreglement i Dokka skal vente på nye undersøkelser i Randsfjorden. At 
vitenskapelige undersøkelser om biologiske forhold kan være beheftet med usikkerhet er noe 
man må leve med også i Dokkavassdraget.  

Regulanten har i sitt forslag lagt vekt på å bruke noenlunde samme vannmengde til minste-
vannføring som brukes i dag, derfor er en måneds tidligere vintervannføring en viktig del av 
forslaget. Nedgang til vintervannføring 30. oktober ble opprinnelig fastsatt av hensyn til sik, og 
den er det ikke lagt noe vekt på å sikre i et nytt manøvreringsreglement. Når det gjelder ekstra 
vannslipp om våren fra Kjøljua, så synes nytteverdien av det ikke å svare til hva det koster i tapt 
produksjon av elektrisk energi. Disse to foreningers innspill om 3 fisketiltak er som de selv gir 
uttrykk for ikke relevante ved fastsetting av manøvreringsreglementet og kommenteres ikke 
ved denne anledning. Når det gjelder ønsket utplanting av stor stein i vassdraget, så er det 
utført etter pålegg fra NVE og etter planlegging i samråd med miljømyndighetene. Foreningene 
sitt forslag om 6 dager tidligere minstevannføringsperiode ved Kolbjørnshus og tilsvarende 
tidligere lokkeflommer enn foreslått blir en marginal forskjell fra forslaget. Det blir et spørsmål 
om tilpassing til fiskepress og gytetidspunkt.  
 
9. Gausdal Fjellstyre har fattet følgende vedtak  

Gausdal Fjellstyre (GF) vil understreke den plikt utbygger har iht. tillatelse til erverv og 
regulering mv. for kraftutbygging i Dokkavassdraget i Oppland fylke. En tenker her i første 
rekke på vilt- og fiskebestandene som har vært og er berørt av reguleringen  
 

- GF vil bemerke at det før utbygging ikke var registrert sik i Dokkfløyvatnet. I dag er sik 
den dominerende arten i vannet.  

- GF ønsker en vurdering av vandringshindrende tiltak med tanke på å hindre siken i å 
etablere seg videre oppover i vassdraget. Likeens en vurdering av konsekvensene av en 
slik etablering, samt fremtidige erstatningsordninger om siken skulle etablere seg 
oppover i vassdraget. Denne faren er blitt betydelig større etter at Oppland Fylkes 
elektrisitetsverk i sin tid forårsaket etablering av sik i Dokkfløy.  

- GF ønsker en ny utredning om hvordan elgen trekker i området. Og om eventuelt 
forandringer i trekk har gjort at elgen bruker områdene innen Dokksfløy elgregion på 
en annen måte enn tidligere.  

 
Kommentar:  

Fjellstyrets vedtak har etter vår vurdering ikke relevans til selve manøvreringsreglementet, og 
en går derfor ikke inn på innholdet i vedtaket ved denne anledning.  
 
10. Dokkadeltaet Grunneierlag  

Lagets hovedinteresse er hensyn til naturlig foryngelse og oppvekst av yngel hos storørret og 
siken i Randsfjorden. De mener at et vedtak om nytt manøvreringsreglement ikke bør 
ekskludere muligheter for endring i fremtiden. Laget har følgende konkrete forslag til 
endringer i forhold til høringsforslaget:  
 

1. Minstevannføringen på 10 m3/s ved Kolbjørnshus foreslås startet fra 1.08 siden 
oppgangen av gyteørret vurderes å starte da. Videre foreslås perioden avsluttet 20.09 for 
å sikre at ørreten gyter der det er vannføring gjennom vinteren.  
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2. Forslag om 2 større lokkeflommer i stedet for 3 og at disse flyttes frem i tid tilsvarende 
minstevannsperioden ved Kolbjørnshus  

3. Det bør utredes om flere terrasser i elva kan sikre rogn bedre gjennom vinteren. 
Alternativt kan moderat økning av vintervannføringen vurderes.  

 
Grunneigerlaget mener at disse endringene bør gis en ny erfaringsperiode før endelig 

manøvreringsreglement fastsettes.  
 
Kommentar:  

Det synes lite meningsfullt på nytt å ta spesielle hensyn til sik, med de konklusjoner som 
tidligere er trukket om sikfisket. Når det gjelder reservasjoner mot å fastsette manøvrerings-
reglement, så må vi bare henvise til at et manøvreringsreglement ikke er evigvarende, men kan 
endres gjennom konsesjonsrevisjoner og etter særskilte innspill hvis det viser seg at 
reglementet medfører skade.  

Når det gjelder minstevannføringsperioden ved Kolbjørnshus så vil vi advare mot å ha 
minstevannføringsperiode i tidsrommet 1.08–14.08 da garnfiske er tillatt i elva i dette 
tidsrommet. Om perioden så starter 14.08 eller 21. august er ikke vesentlig. En avslutning på 
minstevannføringsperioden 20/9, en uke før foreslått overgang til vintervannføring, synes 
faglig sett å være like bra som forslaget. Når 3 lokkeflommer er foreslått så er det ut i fra 
generell fagkunnskap. Hvorvidt 2 eller 3 flommer er det riktigste er usikkert. Når det gjelder 
tiltak for å sikre rogn, deriblant økt vintervannføring, så er det nytt for oss at overlevelse av 
rogn er noe problem i Dokka.  
 
11. Dokka-Etna Grunneierlag  

Laget representerer samtlige grunneiere fra deltaområdet til elvemøtet mellom Etna og Dokka. 
Laget uttaler innledningsvis at høringsdokumentet ikke inneholder noe om konsekvensene av 
de foreslåtte endringene i manøvreringsreglementet. Saken foreslås primært utsatt inntil det 
foreligger en tilfredsstillende konsekvensutredning.  

I tilfelle saken ikke skulle bli utsatt har grunneierlaget flere kommentarer/forslag:  
 

- En "ny" sikstamme er i ferd med å etablere seg med oppgang i elva, men til tross for det 
vil grunneierlaget prioritere å ta vare på den unike stammen av storørret.  

- Det opplyses at gytevandringa hos storørret starter i juli og at gyting skjer i 
september/oktober. Stangfisket starter i juli og varer til 1. september. I de fleste av de 
siste årene har vannføringen i august vært så lite at fiske med stang har vært mer eller 
mindre mislykket. Dette kan det rettes noe på ved å flytte minstevannføringen på 
10 m3/s ved Kolbjørnshus fram til 1. august. På samme måten må lokkeflommene flyttes 
fram slik at de kommer mens det er tillatt å fiske.  

- Dersom ørreten gyter på relativt stor vannføring og vannføringen reduseres senhøstes 
eller om vinteren vil rogna bli liggende i tørrlagte partier eller fryse inne når frosten 
kommer. Faren for at dette skjer blir også mindre dersom perioden for minstevannføring 
10 m3/s ved Kolbjørnshus flyttes til tidligere på sommeren/høsten.  

 
Når det gjelder de foreslåtte endringene har laget følgende kommentarer:  
 

1. Laget ber om at nåværende sommervannføring fram til 30. oktober opprettholdes.  
2. Laget er enig i at perioden for minstevannføring ved Kolbjørnshus flyttes, men foreslår 

at perioden blir 1.08–20.09.  
3. Forslaget om tre lokkeflommer støttes, men foreslås flyttet en til to uker tidligere.  

 
Kommentar:  

De konsesjonsbetingede undersøkelser som har vært pålagt fra miljømyndighetenes side er 
gjennomført og vassdragets fiskeressurser overvåkes nå av fylkesmannens miljøvernavdeling. 
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Vi mener det er uakseptabelt at saken skal utsettes og at det skal gjennomføres nye 
undersøkelser før et manøvreringsreglement blir fastsatt. De foreslåtte endringer forventes på 
bakgrunn av faglige vurderinger å gi bedre vilkår for gytevandrende ørret.  

Når det gjelder de konkrete forslagene til grunneierlaget så mener vi det primære med 
endringen er å sikre oppgang av storørret som skal gyte, og ikke legge til rette for stangfiske. 
Når det også er tillatt med garnfiske i perioden 1.08–14.08 så mener vi at tiltak for å stimulere 
gyteoppgang må vente til etter denne perioden, av hensyn til fiskepress på gyteørreten. Når det 
henvises til problematikk med innefrysing av rogn, så er ikke vi kjent med at det er noe problem 
i Dokka (ovenfor samløpet). Når det gjelder forkortelsen av sommervannføringa fra Kjøljua, så 
var den sene slutten på sommervannføringa en tilpasning til sikens vandringsmønster. I alle 
sammenlignbare vassdrag der det gyter ørret, begynner vintervannføringa 1.10.  
 
Oppsummering:  

Fylkesmannen i Oppland, Direktoratet for naturforvaltning og Søndre Land kommune støtter 
forslaget uten forslag til endringer.  

Nordre Land kommune, 3 grunneierorganisasjoner og en fiskeforening ønsker saken utsatt 
i påvente av bl.a. undersøkelser i Randsfjorden.  

- Fiskeribiologiske undersøkelser har pågått 122 år og det er brukt nærmere 5 millioner 
kroner til formålet. Vi tviler på om ytterligere forskning vil bidra til vesentlig mer viten. Vi har 
videre en konsesjon som forutsetter fastsetting av endelig manøvreringsreglement 5 år etter 
utbygginga. Vi synes på bakgrunn av dette at det ikke er rimelig at saken blir ytterligere utsatt.  

2 grunneierorganisasjoner ønsker 10 m3/s minstevannføring ved Kolbjørnshus fra 1.08 og 
tilsvarende tidlige lokkeflommer. De ønsker også opprettholdt gjeldende sommervannføring 
fram til 30.10.  

Regulantens forslag til nytt manøvreringsreglement inneholder kort gjengitt følgende 
endringer: 
  

- Mulighet for suppleringsvannslipp fra inntak i Synna for å overholde gjeldende minste-
vannføringskrav på Grønvoll.  

- Minstevannføringskrav på 10 m3/sek ved Kolbjørnshus i perioden 21.08–30.09.   
- Slipp av 3 lokkeflommer ved behov fra Kjøljua på 10 m3 og som varer tre døgn med jevn 

nedtrapping i perioden 28.08–17.09.  
- Minstevannføring fra Kjøljua på 1,5 m3/sek 1. oktober – 30. april og 3 m3/sek 1. mai – 

30. september.  
- Adgang til å pålegge stopp i Dokka Kraftverk tas ut av reglementet.  

 
Det er ikke innkommet store innvendinger mot forslaget som helhet, men det uttrykkes 

ulike synspunkter om de ulike deler av forslaget. Det er fra flere hold uttrykt uforbeholden 
støtte til forslaget som helhet. På bakgrunn av dette vil Oppland Energi Produksjon AS stå fast 
på sitt forslag til nytt manøvreringsreglement i Dokkavassdraget.” 

 
Befaring og tilleggshøring  
NVE foretok en befaring av det aktuelle området 21. oktober 2010, sammen med Oppland Energi. 
Ut fra det som ble diskutert på befaringen og tiden som hadde gått siden saken var på høring, ble 
Oppland Energi bedt om å gjøre rede for eventuelle endringer i relevante forhold eller nye 
momenter av betydning for saken, samt å kommentere enkelte forhold som kom fram på 
befaringen.  

NVE mottok følgende kommentarer fra Oppland Energi, datert 02.05.2011:  
 

”Vi er ikke kjent med forhold i tilknytning til vassdraget som kan endre forutsetninger for – 
eller de vurderingene som er gjort så langt i prosessen med endelig manøvreringsreglement. 
Vi kan heller ikke se at det finnes nye forhold som fordrer ytterligere høringsuttalelser fra vår 
side.  



364 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 17 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

De konkrete problemstillingene som NVE ønsker redegjort for kommenteres videre:  
 
Ad. Punkt 1 – Minstevannføring ved Grønvoll – tapping fra Veslefossen 

Minstevannføringskravet ved Grønvoll skal om nødvendig møtes ved slipping av vann fra 
Dokkfløy. Regulanten ønsker dette endret slik at vann kan slippes fra Synna for å oppfylle 
minstevannføringskravet ved Grønvoll.  

Erfaring med drift av anlegget har vist at det er i særdeles tørre situasjoner om sommeren 
det kan være behov for å slippe ekstra vann for å overholde minstevannføringskrav ved 
Grønvoll. Fra inntaket i Synna er det krav om kontinuerlig minstevannføring i perioden 1. mai 
– 30. september, mens det ikke er tilsvarende krav fra Dokkfløy. Når det er nødvendig med 
ekstra vann, så er store deler av elveløpet mellom Dokkfløy og samløpet med Synna/Livasselva 
så godt som helt tørt. Slipping av vann fra Dokkfløy medfører at vannet må transporteres ca. 
17 km i elvefaret før det når Grønvoll. En utfordring med dette er at responstiden fra vannet 
tappes ved Veslefossen til det når Grønnvoll er betydelig lengre enn om man slipper noe mer 
vann i det allerede vannfylte elvefaret i Synna. Årsaken er at alle hulrom mellom steiner og grus 
i elvesenga og langs elvebredden må vannfylles nedover i det tørre og brede elveleiet 
nedstrøms Dokkfløy. I tillegg er det flere kulper på strekningen som også bidrar til å øke tiden 
det tar før vannet gir økt vannføring ved Grønvoll. Tapping fra Dokkfløy må derfor starte tidlig 
ved synkende vannføring ved Grønvoll. Dette kompliserer manøvreringen, og medfører at det 
må tappes vann med god margin for å være trygg på at minstevannføringskravet ikke 
underskrides.  

Tappearrangementet ved Dokkfløy er en manuell tappeventil i proppen for bunntappeluken. 
Adkomst til – og betjening av ventilen medfører at regulering av vannføringen er en jobb for 
2 mann. Tappeventilene er høytrykksventiler og det er ikke mulig å kalibrere disse med hensyn 
til vannmengde som skal slippes.  

Ved inntaket i Synna står tappeventilene lett tilgjengelig på dammen. Transportlengden for 
vann ned til Grønvoll er omtrent lik som fra Dokkfløy. Økt påslipp i Synna for å opprettholde 
vannføringskrav ved Grønvoll er likevel langt lettere å praktisere og gir større presisjon, fordi 
elveløpet er smalere og har kontinuerlig vannføring sommerstid. Økt vannslipp fra inntaket i 
Synna gir derfor betydelig raskere vannføringsøkning ved Grønvoll, fremfor et slipp fra 
Dokkfløy.  

Vassdraget mellom Dokkfløy og samløpet med Livasselva ble ikke prioritert med krav om 
kontinuerlig minstevannføring når manøvreringsreglementet ble fastsatt, og er følgelig tørt i 
store deler av året. Oppland Energi mener derfor at et sjeldent vannslipp for å opprettholde 
minstevannføringskrav ved Grønvoll ikke har noen biologisk betydning. I tillegg er det lite 
innsyn til elveløpet, og vannføring en sjelden gang om sommeren kan heller ikke sies å ha noen 
nevneverdig positiv estetisk effekt. Oppland Energi er heller ikke kjent med at et vannslipp i 
det omfang det her dreier seg om vil gjøre noe fra eller til for resipientforholdene i denne delen 
av vassdraget.  

Deler av Synna er eksponert fra bilvei og med hensyn til estetiske forhold er det bygd 
terskler i vassdraget. Krav om tapping av 100 l/s fra 1. mai til 30. september sikrer noe 
vannføring i Synna gjennom hele sommeren. Det er ikke krav om minstevassføring vinterstid, 
men terskelkulpene kan sammen med naturlige kulper fungere som overvintringssted for det 
som måtte være av elvestasjonær fisk. Uttalelser fra NJFF-Oppland tyder da også på at det er 
noe stasjonær ørret i Synna. I de tilfeller hvor det har vært behov for å gjøre tilleggsslipp av 
vann for å opprettholde vannføringskrav ved Grønvoll, har det vært i tørre og varme perioder 
om sommeren. I slike situasjoner vil tilleggsslipp av vann fra inntaket i Synna, gi økt 
gjennomstrømning i situasjoner med høy vanntemperatur og lavt oksygeninnhold i vannet. 
Dette vil være positivt for den stasjonære ørreten i Synna, samtidig som det også vil bidra 
positivt til den estetiske opplevelsen av vassdraget.  

Oppland Energi mener alle interesser er best tjent med at ekstra påslipp av vann, for å 
opprettholde minstevannføringskrav ved Grønvoll, kan skje fra inntaket i Synna fremfor fra 
Dokkfløy. For å dokumentere slipp av minstevannføring i Synna vil det sommeren 2011 bli 
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etablert automatisk måling av vannføring forbi inntaket – med signaloverføring til kraft-
sentralen på Lillehammer. Ved tapping fra Synna vil det dermed bli mulig å måle forbitappingen 
og samtidig dokumentere ekstra forbitapping med hensyn til målepunkt ved Grønvoll.  

Vi forutsetter at tapping fra Dokkfløy kan beholdes som reserveløsning for tilfelle der 
vannføringen i Synna ikke gir tilstrekkelig vann for tilleggstapping til Grønvoll.  

Vedlagt logg for tapping av minstevannføring fra Veslefossen viser mellom 1 og 5 tappe-
perioder pr. sesong.  

 
Vedlegg: Logg for manøvrering av tappeventil ved Dokkfløy.  
 
Ad. Punkt 2 – Lokkeflommer fra Kjøljua  

Ved Kjøljua vil det i løpet av 2011 bli ettermontert en tappeventil i omløpet med formål å 
supplere minstevannføringen i minikraftverket. Denne ventilen vil få en kapasitet i størrelses-
orden 0,5 m3/s og vil ikke ha betydning ved slipp av lokkeflommer.  

(….)  
 
Ad. Punkt 3 – Minstevannføring fra Synna  

Minstevannføring i Synna slippes i ventiler montert i høyre side av dammen. Området 
oppstrøms og nedstrøms ventilene er tidvis fylt med is og snø 1. mai og åpning av ventilene 
under isløsningen er praktisk vanskelig. Videre er faren for gjentetting av ventilene under 
isløsningen i Synna absolutt tilstede.  

Minstevannføringskravet i Synna er i all hovedsak satt av hensyn til estetiske forhold i 
vassdraget. I år hvor det er vanskelig å igangsette vannslippet 1. mai er også elveløpet for øvrig 
fylt av snø og is. Vannslipp på 100 l/s kan under slike forhold ikke sies å ha noen nevneverdig 
positiv estetisk effekt.  

Siden det ikke er krav om minstevannføring gjennom vinteren kan vi ikke se at det av 
hensyn til det som måtte være av fisk og annet biologisk liv i vassdraget, har noen betydning 
om minstevannføringen i år med sen vår starter 1. mai, noen dager senere, eller senest 15. mai.  

Vi ønsker derfor en praktisk tilnærmelse til minstevannføringen ved at det i reglementet 
beskrives at minstevannføring skal slippes så snart det er praktisk mulig etter 1. mai og senest 
15. mai.”  
 

I brev av 08.06.2011 åpnet NVE for at de som uttalte seg i 2005 kunne komme med tilleggsuttalelser 
dersom de hadde nye eller endrede opplysninger eller standpunkt i forhold til sin opprinnelige 
uttalelse, eller kommentarer til Oppland Energi sitt brev av 02.05.2011. Vi mottok to tilleggs-
uttalelser.  

 
Fylkesmannen i Oppland uttalte følgende i brev av 27.09.2011:  

 
”Vi viser til deres brev av 17.06.11 der det bes om ev. tilleggsuttalelser til Oppland Energi AS 
sin søknad om endelig manøvreringsreglement for Dokkavassdraget. Vi viser også til vår 
tidligere uttalelse i saken av 30.03.05.   

I brevet bes det spesielt om synspunkter på to forhold:  
 
1. Oppland Energi ønsker å kunne velge fritt mellom å slippe vann fra Synna eller Dokkfløy 

for å oppfylle minstevannføringskravet ved Grønvoll. I dag krever konsesjonen at dette 
vannslippet skal skje fra Dokkfløy. Behovet for å slippe vann fra Dokkfløy for å sikre 
minstevannføringskravet ved Grønvoll oppstår kun i tørre perioder. Det er ikke krav om 
minstevannføring nedenfor Dokkfløy, og elvestrekningen har derfor normalt ikke annen 
vannføring enn tilsiget fra feltet nedenfor Dokkfløy. Minstevannslippet fra Dokkfløy har 
derfor liten økologisk funksjon på strekningen ovenfor samløpet med Synna. Vi kan 
derfor ikke se noen ulemper ved at regulanten stilles fritt til å velge om de vil slippe mer 
vann fra Synna eller fra Dokkfløy for å tilfredsstille vannføringskravet ved Grønvoll.  
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2. Oppland Energi ønsker å ha en fleksibilitet i dato for start av minstevannslipp i Synna, 
pga. at snø- og isproblemer skaper praktiske vansker for minstevannslippet fra 1. mai 
enkelte år. Dagens reglement krever slipp av 100 l/sek (ev. hele vannføringen dersom 
denne er mindre enn 100 1/sek) i perioden 1. mai til 30. september. Oppland Energi 
foreslår at vilkåret i manøvreringsreglementet endres til "minstevannføring skal slippes 
så snart det er praktisk mulig etter 1. mai og senest 15. mai". Vi er noe overrasket over 
at det skal være store praktiske problemer med å slippe minstevann i perioden fra 1. mai 
selv om det er is og snø på vassdraget. Tilsvarende krav om minstevannslipp i denne 
perioden foreligger i flere andre mindre vassdrag. Dersom det er uheldige forhold ved 
ventilen som minstevannslippet skal slippes gjennom, bør det vurderes å utbedre dette. 
Vi vil også tro det vil være arbeidskrevende å følge med utviklingen i isforholdene ved 
ventilen for å kontrollere når det er "praktisk mulig" å åpne ventilen. Vi ser også 
problemer knyttet til hvordan et slikt reglement skal kontrolleres. Vi utelukker ikke at 
de økologiske konsekvensene av å utsette vannslippet inntil 2 uker i år med sen vår kan 
være begrensede, men vi synes at de praktiske utfordringene med å gjennomføre 
vannslippet ikke er et tungtveiende argument for å utsette det. Vi vil derfor ikke anbefale 
at dette vilkåret endres på dette grunnlaget.  

 
Når det gjelder øvrige forhold vedrørende fastsettelse av nytt reglement viser vi til vår 

tidligere uttalelse av 30.03.05. Vi mener at Oppland Energis forslag til manøvreringsreglement 
i nedre deler av Dokkavassdraget vil ivareta hensynet til naturmiljøet i vassdraget på en langt 
bedre måte enn dagens manøvreringsreglement. Endringen i manøvrering vil ikke gå på 
bekostning av kraftproduksjonen i vassdraget. Vi håper at et nytt reglement vil være på plass 
innen neste sesong, slik at en får en bedre utnyttelse av minstevannslippet i vassdraget.”  
   

Også Dokka-Etna grunneierlag har kommet med tilleggskommentarer i brev av 03.08.2011:  
 

”Grunneierlagene har avgitt flere uttalelser til ovennevnte sak, bl.a. i brev fra Dokka-Etna 
grunneierlag datert 12.03.05 og fra Dokkadeltaet grunneierlag datert 31.05.2005.  

Vi finner det allikevel riktig å gjenta våre kommentarer for så vidt gjelder de foreslåtte 
endringene som berører vår del av vassdraget:  

 
"Når det gjelder de foreslåtte endringene i manøvreringsreglementet har vi følgende kommentarer:  
 

1. Sommervannføringen på 3 m3/sek fra Kjøljuamagasinet er foreslått forkortet med en 
måned fra 31. oktober til 30. september.  

 
Vi ber om at nåværende sommervannføring fra 1. mai til 31. oktober opprettholdes.  
 

2. Minstevannføringen på 10 m3/sek ved Kolbjørnshus foreslås flyttet fra 15.09–20.10 til 
21.08–30.09. Vi er enige at denne perioden flyttes, men foreslår at perioden blir 01.08–
20.09. På den måten vil vi få en større vannføring i den perioden det foregår stangfiske i 
elva og oppgangen av ørret vil også starte tidligere. Dessuten vil vannføringen bli 
redusert før gytingen og faren for at gyteplasser tørrlegges etter gyting blir mindre.   

3. Forslaget om tre lokkeflommer à 3 døgn fra Kjøljua støttes, men foreslås flyttet en til to uker 
tidligere. Begrunnelsen er den samme som nevnt under pkt. 2."  

 
NVEs merknader  

Bakgrunn  

Oppland fylkes elektrisitetsverk ble ved Kongelig resolusjon av 26. juli 1985 gitt tillatelse til erverv 
og regulering mv. for kraftutbygging i Dokkavassdraget. Utbyggingen omfattet etablering av 
Dokkfløymagasinet og Kjøljuamagasinet og byggingen av Torpa og Dokka kraftverk. I 
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manøvreringsreglementet som ble fastsatt samtidig, er det i post 2 en bestemmelse om 
at ”Reglementet tas opp til ny vurdering etter en driftstid på 5 år.”  

Reguleringsanleggene og kraftverkene ble satt i drift høsten 1989.   
I nedre del av vassdraget er bestemmelsene i reglementet i hovedsak fastsatt ut fra fiskefaglige 

kriterier. For å få et så godt beslutningsgrunnlag som mulig for fastsettelse av endelig manøvrerings-
reglement, har Miljødirektoratet pålagt en lang rekke fiskeundersøkelser. Siste undersøkelse ble 
gjennomført i år 2000 med tilhørende rapport i 2002. Først etter dette var det mulig å gå videre 
med vurdering av og fastsettelse av endelig manøvreringsreglement.   

NVE skal med dette gi sin tilråding til Olje- og energidepartementet om endelig manøvrerings-
reglement for Dokkavassdraget.   

 
Om konsesjonæren  

Oppland fylkes elektrisitetsverk heter i dag Oppland Energi AS. Oppland Energi er en av Norges 
største vannkraftprodusenter med en middel årsproduksjon på ca. 1880 GWh per år gjennom 18 
hel- og deleide kraftverk i Oppland og Hedmark fylker. Dette dekker kraftbehovet til ca. 100 000 
husstander. Oppland Energi AS eies av E-CO Energi AS med 61,35 % og Eidsiva Vannkraft AS med 
38,65 %.   

Eidsiva Vannkraft AS eies 100 % av Eidsiva Energi AS, som igjen er direkte og indirekte eid av 
Hedmark og Oppland fylkeskommuner og 26 kommuner i Hedmark og Oppland. 

   
Beskrivelse av området og eksisterende anlegg  

Dokkavassdraget ligger i Oppland fylke og har et nedbørfelt på 1075 km2. Vassdraget starter nord 
i Gausdal Vestfjell på ca. 1400 moh. og strekker seg sørover ned til Randsfjorden som ligger på ca. 
130 moh. Om lag 6 km oppstrøms Randsfjorden kommer den uregulerte elva Etna inn fra vest og 
løper sammen med Dokkaelva ved Dokka sentrum. Vassdraget er et typisk skogsvassdrag på 
Østlandet med relativt store vårflommer i mai og juni, og enkelte mindre regnflommer utover 
sommeren og på høsten.     

Etter samløpet Etna elv og Dokka elv blir elva til Dokka-Etna. Naturlig vandringshinder for 
ørret i Dokka er Helvetesfossen, som ligger ca. 6 km ovenfor samløpet med Etna.   

Lengst nord i utbyggingsområdet ligger Dokkfløymagasinet. Dokkfløymagasinet er et kunstig 
magasin på ca. 250 mill. m3, som er demt opp over det opprinnelige Dokkfløyvatn og elve-
strekningen nedenfor ned til Veslefossen. Dokkfløyvatn er demt opp med 39 m og strekningen 
Dokkfløyvatn–Veslefossen er demt opp ca. 70 m. Synna, en sideelv til Dokkaelva, er overført til 
Dokkfløymagasinet fra ca. 4 km syd for Synnfjorden.  

Fra Dokkfløymagasinet føres vannet i en ca. 9,5 km lang tilløpstunnel til Torpa Kraftverk, som 
utnytter et fall på 470 m, har en installert effekt på 2 x 75 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon 
på ca. 400 GWh. Utløpstunnelen fra kraftverket er ca. 10 km og munner ut i Kjøljuamagasinet. 
Dette magasinet er også et kunstig magasin, som opprinnelig var et elveløp, men som ved 
utbyggingen ble demt opp med 24–27 m. Fra Kjøljuamagasinet føres vannet via en 10,5 km lang 
tilløpstunnel til Dokka Kraftverk. Dette kraftverket utnytter et fall på 130 m, har en installert effekt 
på 2 x 22 MW og en gjennomsnittlig årsproduksjon på ca. 160 GWh. Utløpstunnelen fra Dokka 
kraftverk er ca. 3,8 km lang og går med dykket utløp til Randsfjorden ved Land Sag på Odnes.  

For å utnytte pålagt minstevannføring fra Kjøljua ble det i 1990 bygget et minikraftverk ved 
dammen med en slukeevne på 3 m3/sek.  

Dokkfløymagasinet ligger på grensa mellom Gausdal og Nordre Land kommuner. Dokka 
kraftverk ligger i Søndre Land kommune. Ellers ligger alle de fysiske reguleringsanleggene og 
kraftverkene i Nordre Land kommune.  

 
Sammendrag høringsinstansene  
Nordre Land kommune ser det som svært viktig at det framtidige manøvreringsreglementet 
vektlegger hensynet til storørretstammen som gyter i Dokka–Etna. Kommunen støtter forslagene 
om å framskynde minstevannføringsperioden ved Kolbjørnshus og forslaget om lokkeflommer. 
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For elva Synna mener kommunen at 100 l/s er for lite til å oppnå tilfredsstillende gjennom-
strømning i elva. Kommunen mener at endelig fastsettelse av manøvreringsreglement må utsettes 
inntil det foreligger vurderinger knyttet til reguleringseffektene i Randsfjorden og Dokkdeltaet.  

  
Søndre Land kommune anser hensynet til storørretbestandens gyte- og oppvekstmuligheter som 
viktigst ved endelig fastsettelse av manøvreringsreglement. Kommunen støtter forslag til 
endringer i manøvreringsreglementet.  

 
Ringerike kommune har ingen spesielle kommentarer til det nye forslaget som omhandler slipp av 
minstevannføring. Kommunen fremhever derimot forholdet til flomproblematikk og foreslår å 
endre teksten knyttet til manøvrering og flom.   

 
Fylkesmannen i Oppland støtter nytt forslag til manøvreringsreglement. Fylkesmannen mener at 
nytt forslag vil ivareta hensynet til storørret på en bedre måte enn dagens reglement.  

 
Direktoratet for naturforvaltning (Miljødirektoratet) vurderer at de foreslåtte endringene vil bedre 
vandringsforholdene for fisk i vassdraget og har derfor ingen innvendinger til forslag til fastsetting 
av nytt manøvreringsreglement.   

 
Statens landbruksforvaltning har ingen merknader til forslag til nytt manøvreringsreglement.  

 
Norges Jeger og Fiskerforbund Oppland gjør oppmerksom på at det ikke er skrevet noe om 
ørretbestandens utvikling i Synna som følge av reguleringen. NJFF-Oppland ønsker en høyere 
vannføring i Synna enn det som er foreslått, ev. at det iverksettes andre tiltak. NJFF-Oppland ser 
positivt på at det er planlagt å slippe lokkeflommer fra Kjøljua. Med tanke på å sikre oppvandring 
er forbundet skeptiske til at muligheten til å stoppe kraftverket i en periode blir fjernet.  

 
Gausdal fjellstyre gjør oppmerksom på at Oppland fylkes elektrisitetsverk i sin tid forårsaket at det 
kom sik i Dokkfløy. Fjellstyret ønsker en vurdering av vandringshindrende tiltak, som hindrer 
siken å spre seg videre oppover i vassdraget. Fjellstyret ønsker også en ny utredning om hvordan 
elg trekker i området og ev. forandringer etter reguleringen.  

 
Dokka-Etna Grunneierlag foreslår at saken utsettes inntil det foreligger tilfredsstillende 
konsekvensutredning. Grunneierlaget ber også om at minstevannføringas begynnelse starter 
tidligere og i fiskesesongen, på samme måte mener de at lokkeflommer må flyttes fram slik at de 
kommer mens det er tillatt å fiske.  

 
Dokkadeltaet Grunneierlag ønsker at minstevannføringsslippet blir satt i gang tidligere i sesongen. 
Det foreslås å åpne for å kunne slippe færre og lengre lokkeflommer enn det som er foreslått. 
Grunneierlaget foreslår også at flommene blir sluppet tidligere i sesongen. Grunneierlaget ber 
også om at det utredes om flere terrasser i elva kan sikre rogn gjennom vinteren. Alternativt kan 
moderat økning av vintervannføringen vurderes.  
 
Søknaden/forslag til justert reglement  

I forslag til endret manøvreringsreglement er det i hovedsak foreslått seks endringer fra dagens 
reglementet.   

 
1. For å ivareta kravet om minstevannføring på 0,4 m3/s i perioden 1. oktober til 30. april og 

1 m3/s i perioden 1. mai til 30. september ved Grønvoll foreslås det at det alternativt kan 
slippes minstevannføring fra Synna, istedenfor at alt vann skal slippes fra Veslefossen 
(Dokkfløymagasinet).  

2. Ved inntaket i Synna skaper snø og is praktiske vansker for minstevannslippet fra 1. mai 
enkelte år. Det foreslås derfor å innføre fleksibel i dato for start av minstevannslipp i Synna. 
Dagens reglement krever slipp av minstevannføring på 100 l/s i perioden 1. mai til 



2022–2023 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 369 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 Nr. 17 

 

 

30. september. Oppland Energi foreslår at vilkåret i manøvreringsreglementet endres til 
"minstevannføring skal slippes så snart det er praktisk mulig etter 1. mai og senest 15. mai".  

3. Da sikfisket i Dokka ikke lenger har særlig allmenn interesse, foreslås kravet om en 
minstevannføring på 3,0 m3/sek fra Kjøljua til 1. november endret ved at sommervann-
føringsperioden avsluttes 1. oktober.  

4. Det foreslås også å legge inn krav om tre lokkeflommer som slippes ved behov. Dette 
innebærer at lokkeflommer ikke gjennomføres når naturlig vannføring er stor nok.   

5. Den kanskje mest sentrale endringen er å endre dato for minstevannføring ved vannmerket 
Kolbjørnshus. I dagens reglement er det satt krav om at det skal gå minimum 10 m3/s forbi 
Kolbjørnshus i perioden 15. september til 20. oktober. I det nye forslaget skal samme 
størrelse på minstevannføringsslipp slippes i perioden 21. august – 30. september, som er 
noe tidligere enn det opprinnelige slippet samt at slippet foregår over en lengre periode.   

6. Den siste endringen er et punkt som er foreslått tatt ut av manøvreringsreglementet. Det 
gjelder muligheten til å pålegge stans i kraftverket i perioden 15. september til 1. november.   

    
Kunnskapsgrunnlaget  
NVE har fått kunnskap om vassdraget gjennom forslag til nytt manøvreringsreglement, gjennom-
førte fiskeundersøkelser, offentlig høring og sluttbefaring. NVE har etter befaring og offentlig 
høring også fått oppdatert informasjon gjennom Miljødirektoratets naturbase og Fylkesmannens 
rapport 3/19 «Storørreten i Dokka–Etna, overvåkning 1986–2018».  

Når det gjelder forholdet til naturmangfoldloven så plikter alle myndighetsinstanser som 
forvalter natur, eller som fatter beslutninger som har virkninger for naturen, etter naturmangfold-
loven § 7 å vurdere planlagte tiltak opp mot naturmangfoldlovens relevante paragrafer. I NVEs 
vurdering av forslag til justert reglement i Dokkavassdraget legger vi til grunn prinsippene i 
naturmangfoldloven §§ 8-12 samt forvaltningsmålene i naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Etter NVEs 
vurdering er det innhentet tilstrekkelig informasjon til å kunne fatte vedtak og for å vurdere 
tiltakets omfang og virkninger på det biologiske mangfoldet. Samlet sett mener NVE at sakens 
kunnskapsgrunnlag er godt nok utredet, jamfør naturmangfoldloven § 8.   

Denne saken omhandler ikke inngrep eller endringer som har til hensikt å forverre forholdene 
for biologisk mangfold, men en justering som skal bedre forholdene for storørret. Storørret er av 
nasjonal verdi og vi anser dette som den største kjente biologiske verdien i vassdraget. I og med 
at NVE mener kunnskapsgrunnlaget er godt nok, og justeringen av manøvreringsreglementet har 
til hensikt å forbedre forholdene i vassdraget, mener vi at prinsippene i naturmangfoldloven er 
ivaretatt.  
 
NVEs vurdering og forslag til justert reglement  
Eksisterende reglement er i stor grad utformet med henblikk på sikens vandring og gyting. 
Tidligere ble det drevet et aktivt flytegarnfiske etter sik i Randsfjorden, med fangster  opp  mot  
60–70 tonn i året. Om høsten ble det også drevet et omfattende fiske etter gytesik i Dokka–Etna. 
Årsaken til at manøvreringsreglementet skulle tas opp til endelig vurdering etter 5 år, var 
usikkerheten knyttet til minstevannføringenes virkning på fiskeribiologiske forhold. I dag er 
beskatningen av sik svært begrenset og bestanden er overtallig, mager og parasittert.   

Randsfjorden innehar en av få sikre storørretbestander i Norge og består av flere ulike 
storørretstammer som ernærer seg i hovedsak av krøkle og sik. Det er registrert ørret i 15 tilløps-
elver, hvor Dokka–Etna har den mest storvokste stammen. Ørreten i Dokka–Etna kan nå en vekt 
på rundt 10 kg. Den viktigste oppvandringsperioden foregår i ukene 32–40. Et telemetristudie på 
slutten av 90-tallet dokumenterte at 65 % av ørretene som går opp i Dokka–Etna hadde sine 
gytelokaliteter i Dokka, hvor strekningen fra Dokka Camping til Helvetesfossen er den viktigste.   

I forslag til forvaltningsplan for storørret (DN-utredning nr. 1997-2) påpekes det at storørret-
stammer representerer store biologiske og kulturelle verdier som det er viktig å bevare. De gyte- 
og oppvekstelvene til storørretstammene som er definert som sikre i DN-utredning nr. 1997-2 
verdisettes med nasjonal verdi i DN-Håndbok 15. Forslaget til endelig manøvreringsreglement for 
Dokkavassdraget inneholder justeringer av bestemmelsene om minstevannslipp og slipp av 
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lokkeflommer, som har til hensikt å ivareta storørreten som benytter i Dokkavassdraget på en 
bedre måte enn gjeldende manøvreringsreglement. Endringene består i at vannslipp forskyves 
fram i tid, slik at det sammenfaller med ørretens gytevandring, samt at det er tatt inn konkrete 
bestemmelser om lokkevannslipp for å stimulere ørretens gytevandring i tørre perioder.   

Forslag til nytt manøvreringsreglement har vært kunngjort, lagt ut til offentlig gjennomsyn og 
sendt på høring til sentrale instanser. Høringen viste at det ikke var vesentlige innvendinger mot 
det nye forslaget til manøvreringsreglementet og at summen av fordelene synes å være større enn 
ulempene for de fleste.  

Det kom inn noen forslag til mindre endringer til det Oppland Energi har foreslått. De sentrale 
myndighetene som forvalter fisk støtter forslaget.  

I dette systemet er det tre steder det er mulig å slippe vann, det er fra bekkeinntaket i Synna, 
fra Dokkfløymagasinet og fra Kjøljuamagasinet. Se figur under.   

 
  

  
Fig 3. Oversikt over vannvei og slippsteder.  

 
Minstevannføring i Synna og ved Grønvoll  

I dag er det krav om å slippe hele den naturlige vannføring, inntil 0,1 m3/s forbi inntaket i Synna i 
perioden 1. mai til 30. september. Fra dammen i Dokkfløymagasinet skal det slippes nødvendig 
vann til Dokka for å opprettholde en vannføring målt ved Grønvoll på 0,4 m3/s i perioden 1. oktober 
– 30. april og 1 m3/sek i perioden 1. mai – 30. september.  

For å ivareta kravet om minstevannføring på 0,4 m3/s i perioden 1. oktober til 30. april og 1 m3/s 
i perioden 1. mai til 30. september ved Grønvoll, foreslår Oppland Energi at det alternativt også 
kan slippes minstevannføring fra Synna, istedenfor at alt vann skal slippes fra Dam Dokkfløy-
magasinet (Veslefossen). Behovet for å slippe vann fra Dokkfløy for å sikre minstevann-
føringskravet ved Grønvoll oppstår kun i tørre perioder. Det er ikke krav om minstevannføring 
nedenfor Dokkfløy, og elvestrekningen har derfor normalt ikke annen vannføring enn tilsiget fra 
restfeltet. Fylkesmannen mener at minstevannslippet fra Dokkfløy har liten økologisk funksjon på 
strekningen ovenfor samløpet med Synna og kan derfor ikke se noen ulemper ved at regulanten 
stilles fritt til å velge om de vil slippe mer vann fra Synna eller fra Dokkfløy for å tilfredsstille 
vannføringskravet ved Grønvoll. NVE er enig med fylkesmannen i dette, da denne elvestrekningen 
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også under dagens forhold blir tørrlagt i lengre perioder. Ifølge Oppland Energi er det i tørre og 
varme perioder om sommeren det har vært behov for å gjøre tilleggsslipp av vann for å 
opprettholde vannføringskrav ved Grønvoll. I slike situasjoner vil tilleggsslipp av vann fra inntaket 
i Synna, gi økt gjennomstrømning, og dette vil kunne virke positivt i situasjoner med høy 
vanntemperatur og lavt oksygeninnhold i vannet. Dette vil kunne virke positivt på den stasjonære 
ørreten i Synna, og samtidig bidra positivt for landskapsopplevelsen av elvestrengen som går langs 
veien.  

Med tanke på landskapsmessige forhold, er det satt krav om et minstevannføringsslipp i Synna 
på 100 l/s fra 1. mai til 30. september. Dette sikrer noe vann i Synna gjennom hele sommeren. For 
å få et større vannspeil, er det bygd terskler nedenfor inntaket i Synna. Det er ikke krav om 
minstevannføring vinterstid. Oppland Energi ønsker å ha en fleksibel i dato for start av minste-
vannslipp i Synna, da snø og is kan skape praktiske vansker for minstevannslippet fra 1. mai 
enkelte år. Oppland Energi foreslår derfor at vilkåret i manøvreringsreglementet endres til 
"minstevannføring skal slippes så snart det er praktisk mulig etter 1. mai og senest 15. mai". 
Fylkesmannen vil ikke anbefale å endre dette punktet, de stiller seg undrende til at det skal være 
store praktiske problemer med å slipp minstevannføring i Synna fra 1. mai selv om det er is og snø, 
de mener at ev. problemer kan løses. Fylkesmannen påpeker også at det kan bli utfordringer å 
følge opp slippet dersom det skulle bli et fleksibelt slipp. NVE har i flere tilfeller sett at is og snø 
kan skape problemer for regulanter, og at dette kan føre til uforholdsmessige store investeringer 
for å kunne ivareta minstevannføringsslippet, dersom dette ikke skal gå utover driftssikkerhet eller 
HMS. I Synna er det i hovedsak satt krav om minstevannføring for å kunne ivareta landskap og 
friluftsliv. Selv om is og snø ikke er tungtveiende argument for å endre et minstevannføringsslipp 
dersom det er store verdier som skal ivaretas, så mener NVE at de allmenne interessene i denne 
saken ikke blir berørt i særlig grad sammenlignet med dagens krav om fast slipp.  

Nordre Land kommune mener at minstevannføringsslippet i Synna på 100 l/s er for lite til å 
oppnå tilfredsstillende gjennomstrømning i elva fra dammen og nedover. Norges Jeger- og 
Fiskerforbund Oppland ønsker en høyere minstevannføring i Synna for at ørekyta ikke skal få så 
stor fordel av tersklene. Slik NVE ser det, har tersklene og minstevannføringsslippet i Synna til 
hensikt å ivareta elva som landskapselement sommerstid. NVE er enig med NJFF Oppland i at 
terskler og lite gjennomstrømning vil gi ørekyta et konkurransefortrinn i forhold til ørret. Samtidig 
er det dårlige forhold vinterstid når det ikke slippes vann fra dammen. Dersom tersklene fjernes 
vil ørekyta få dårligere forhold, men dette vil i så fall gå på bekostning av vannspeilet. Kommunen 
har gjort oppmerksom på naturtypen bekkekløft og bergvegg som strekker seg fra Tverråa og ned 
til Livasselva. Denne naturtypen er verdivurdert til svært viktig (A-verdi). Det er ikke påvist direkte 
truede arter knyttet til lokaliteten, men grunnlaget til den høye verdien er vurdert ut fra 
lokalitetens positive egenskaper. Registreringsdatoen er 27.9.2007 lenge etter at Synna har fått 
fraført vann. Lokaliteten blir i Miljødirektoratets naturbase beskrevet som en lokalitet dominert av 
gammelskog der Synna har god og stabil vannføring, noe som er positive egenskaper i forhold til 
videre eksistens og populasjonsutvikling av eksisterende rødlistearter. Ved å åpne for at det 
alternativt også kan slippes minstevannføring fra Synna, slik at minstevannføringskravet ved 
Grønvoll blir sikret, vil dette i enkelte perioder føre til noe økt gjennomstrømning i Synna 
sammenlignet med dagens forhold.  

 
Minstevannføring Kjøljuamagasinet  

I dag er det krav om at det skal slippes en minstevannføring fra Kjøljuamagasinet på 1,5 m3/sek i 
perioden 1. november – 30. april og 3 m3/sek i perioden 1. mai – 1. november.  

Dokkautbyggingen har medført store endringer i det fysiske miljøet i vassdraget. Storørreten 
er tilpasset de fysiske forholdene i vassdraget, som bl.a. vannføring. Randsfjorden innehar et stort 
næringsgrunnlag med byttefisk, og sammen med Dokka–Etna, som er ei vannrik tilløpselv med 
god beskyttelse for yngelen, gir dette gode forhold for storørret. Stor vannføring i gyteelvene 
favoriserer stor kroppsstørrelse. For å ivareta storørreten er det derfor av betydning at det går 
tilstrekkelig med vann, særlig i perioden ørreten vandrer opp til gyteområdene.  
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Dammen til Kjøljuamagasinet har en viktig funksjon når det gjelder å styre vannføringen i 
Dokka og Dokka–Etna. I eksisterende reglement er det krav om et minstevannføringsslipp fra 
dammen på 1,5 m3/s i perioden 1. november til 30. april og 3 m3/s i perioden 1. mai – 1. november. 
Som følge av at sikfiske i Dokka ikke lenger har noen spesiell allmenn interesse, foreslår Oppland 
Energi at kravet om en minstevannføring på 3 m3/s fra Kjøljua fram til 1. november endres slik at 
sommervannføringsperioden avsluttes 1. oktober. Oppland Energi har i sitt forslag til endret 
manøvreringsreglement lagt vekt på å bruke omtrent lik vannmengde til minstevannføring som 
det brukes i dagens reglement. Derfor er en måneds tidligere vintervannføring en viktig del av 
forslaget. Ingen av høringspartene har kommentert dette spesielt. For NVE virker det som om det 
er liten eller ingen interesse for sikfiske i Dokka. Oppland Energi sitt forslag om slipp av 
minstevannføring virker å kunne ivareta verdiene i vassdraget på en bedre måte enn dagens slipp. 
Forholdene for storørret vil med stor sannsynlighet bedres, samtidig som ulempene for andre 
allmenne interesser ikke økes nevneverdig. Dersom Oppland Energi klarer legge til rette for 
storørret samtidig krafttapet minimeres, vil dette være et stort pluss. NVE anbefaler å ta inn 
Oppland Energi sitt forslag til endring.  
 
Lokkeflommer Kjøljuamagasinet  

I dag er det avsatt et vannvolum på inntil 1,5 mill. m3 i Dokkfløyvatn pr. år, begrenset oppad til 
6 mill. m3 over en 5-årsperiode som etter Miljøverndepartementets nærmere bestemmelse kan 
brukes til slipp av lokkeflommer i Dokka nedenfor Kjøljuadammen for å bringe fisk opp i elva.  

Oppland Energi foreslår at det slippes tre lokkeflommer à tre døgn i Dokka fra Kjøljua-
magasinet etter følgende mønster:   

 
 Hvis total vannføring fra Kjøljua ikke har oversteget 10 m3/s i ett av de sju siste døgn før 

datoene 28. august, 7. september og 17. september, skal det fra og med disse datoer og de 
to etterfølgende døgn slippes så mye vatn at total vannføring fra Kjøljua blir 10 m3/s i 
gjennomsnitt det første døgnet og hvis mulig med en jevn nedtrapping av vannføringa i de 
to neste døgn.   

 
Ingen av høringsinstansene er uenige i dette, men Dokka-Etna grunneierlag mener flommene 

må slippes tidligere for å få fisken opp i vassdraget under fiskesesongen. Dokkadeltaet 
grunneierlag foreslår å åpne for å kunne gjennomføre færre flommer (2 stk.), men av lenger 
varighet. NJFF-Oppland påpeker at selv om det ikke ble påvist noe effekt av lokkeflommer i 
Dokkavassdraget i de sesongene dette ble prøvd, kan en ikke se bort fra at et slikt tiltak kan være 
av betydning for oppvandring av Randsfjordørret i enkelte år. NVE er enig med NJFF-Oppland. Vi 
mener at det kun er i enkelte år, og spesielt i de ekstreme tørre periodene en eventuelt vil kunne 
oppnå en merkbar effekten av lokkeflommene. NVE er også kjent med at det er sluppet lokke-
flommer med suksess i flere andre regulerte vassdrag. Vi mener at det er fornuftig å foreslå slipp 
av lokkeflommer i oppvandringsperioden til storørret. NVE støtter Oppland Energi sitt forslag om 
slipp av lokkeflommer.  

 
Minstevannføring Kolbjørnshus  

Ved Kolbjørnshus, nedstrøms samløpet med Dokka elv og Etna elv, er det krav om at vannføringen 
er minimum 10 m3/s i perioden 15. september til 20. oktober (uke 38–42). Den viktigste 
oppvandringsperioden for ørreten foregår, ifølge telemetristudiene fra 1997  og  1998,  i  ukene  
32–40. Av hensyn til oppvandringsmulighet for ørret foreslås minstevannføringsperioden ved 
Kolbjørnshus flyttet fram til å gjelde 21. august – 30. september (uke 34–39) og forlenget med 
5 dager i forhold til opprinnelig reglement. Dette støttes av Fylkesmannen.  

Dokka-Etna grunneierlag er enig i at perioden for minstevannføring flyttes frem, men foreslår 
av hensyn til stangfiske i elva at perioden blir satt frem til 1. august – 20. september (uke 31–38), 
dette medfører 15 dager lengre slipperiode. Også Dokkadeltaet grunneierlag, Randsfjorden 
fiskeforening og Randsfjorden grunneierforening ønsker at perioden for minstevannføringskrav 
flyttes noe fram i tid, men Randsfjorden fiskeforening og Randsfjorden grunneierforening, mener 
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at denne perioden ikke må flyttes til før 15. august. Dette begrunner de med at det er hardt 
fiskepress, både ved stangfiske og ved garn i elva de første 15 dager i august. Settes datoen etter 
15. august vil dette være mer skånsomt for gytevandrende ørret og mest mulig fisk får sjansen til 
å gyte.  

I Fylkesmannens rapport nr: 3/19 overvåkning av storørret i Dokka–Etna i perioden 1986–2018, 
synes fiske å ta ut en betydelig del av den gytevandrende storørreten. Vannføringen under fisket 
har betydning for hvor mye fisk som blir tatt ut, og derfor er det store mellomårlige variasjoner.   

NVE legger hovedsakelig vekt på hensynet til storørretbestanden i vår vurdering. NVE mener 
at økt gytesuksess vil være positivt for fisket etter storørret, selv om det periodevis vil være tregt 
fiske i vassdraget pga. lav vannføring tidlig i august. NVE støtter Oppland Energi sitt forslag om å 
fremskynde minstevannføringsperioden til å gjelde fra 21. august til 30. september.  

  
Stans i kraftverket  

I dagens reguleringsreglement kan Dokka kraftverk, om nødvendig, pålegges stanset i perioden 
15. september til 1. november.   

Oppland Energi foreslår å ta ut bestemmelsen som gir adgangen om å stoppe Dokka Kraftverk 
i perioden 15. september – 1. november. Dette begrunnes med at vannføringen ut fra tunnelutløpet 
i Randsfjorden ikke har hatt noen påviselig negativ virkning for gyteørret, og denne bestemmelsen 
er heller ikke benyttet i de årene som kraftverket har vært i drift.   

Vitenskapsmuseets rapport, zoologisk serie: 2000-2, som omhandler telemetristudier over 
gytevandrende storørret fra Randsfjorden og opp i Etna Dokka, viser at utløpet fra Dokka kraftverk 
ved Odnes ikke påvirker forbivandring av gytefisk nevneverdig. Det ble, fra to studier fra hhv. 1997 
og 1998, ikke funnet signifikante sammenhenger hverken mellom driftsvannføringen og 
tidsforbruken mellom utsetting til første registrering ved tunnellåpningen eller oppholdstid ved 
tunnellåpningen.  

Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland er skeptiske til at muligheten til å stoppe kraftverket 
i en periode blir fjernet. Forbundet mener at denne muligheten er med på å sikre oppvandring.   

I løpet av de årene kraftverket har vært i drift er NVE ikke kjent med at kraftverket har blitt 
stoppet av hensyn til vandrende ørret. Telemetristudiene gikk over to sesonger der 37 ørreter ble 
radiomerket. Selv om studiene i 1997 og 1998 viste at fisk ikke blir nevneverdig forhindret eller 
forsinket som følge av utløpet til kraftverket, kan det være forhold som gjøre det nødvendig å 
pålegge stans i kraftverket under gytevandringen. Så lenge denne muligheten benyttes kun i 
særlige tilfeller kan vi ikke se at det er nødvendig å ta ut denne bestemmelsen, da dette kan fungere 
som en sikkerhetsventil i særlige tilfeller.  

 
Flomdemping  

Storflommen i 1995 ble sterkt dempet i Dokkfløymagasinet. Flomverdiene ved Flommerke 
Kolbjørnshus ble målt til 630 m3/s. Uten denne reguleringen ville flommen kommet opp i drøyt 
900 m3/s ved samme flommerke. Midlere flommer er redusert med 121 m3/s fra 416 m3/s til 
295 m3/s som følge av reguleringen i Dokkfløyvatnet. Tettstedet Dokka som ligger like ovenfor 
samløpet mellom Dokka og Etna ligger særlig flomutsatt til og reguleringen i Dokkfløyvatnet er 
svært viktig for å unngå flomskader i Dokka.  

Ringerike kommune mener at det i manøvreringsreglementet bør tas inn en formulering om at 
ved manøvrering skal ikke flomvannføringen økes, og at regulanten kan bli pålagt å koordinere 
flomtapping med andre regulanter i vassdraget. Når det gjelder det første punktet som Ringerike 
kommune tar opp, så mener vi at dette allerede er tilfredsstilt i eksisterende manøvrerings-
reglement. I manøvreringsreglementet er det ikke like strengt formulert, men vi mener at dette er 
tilstrekkelig. Det står følgende i dagens manøvreringsreglement «Ved manøvreringen skal det has 
for øye at vassdragets flomvannføring så vidt mulig ikke økes». Når det gjelder koordinering av 
flomtapping så er regulantene forpliktet til å ha beredskapsplaner for håndtering av store flommer. 
I en flomsituasjon har regulanten et ansvar for å manøvrere aktivt innenfor det gjeldende 
manøvreringsreglementet for å begrense eventuelle flomskader. For å kunne gjøre dette er det 
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helt nødvendig å kunne koordinere med de andre regulantene i vassdraget. I Drammensvass-
draget har vi Regulantsamarbeidet i Drammensvassdraget (RSD) som har som primæroppgave å 
koordinere og gi råd mellom regulantene, reguleringsforeningene i vassdraget og NVE spesielt i 
flomsituasjoner.  

I en flomsituasjon har NVE tett kontakt med regulantene med tanke på prognoseutarbeidelser 
og skadevurderinger, og det gjøres kontinuerlige vurderinger for å begrense de største 
ødeleggelsene. Regulanten har ansvar for å varsle NVE når de ser at det kan være fare for 
skadeflom i vassdragene de regulerer.   

En nærmere klargjøring av regulantenes og myndighetenes ansvar og roller ved manøvrering 
av magasiner i flomsituasjoner er gitt i brev av 23. mai 2005 fra NVE til regulantene. Det forutsettes 
at regulantene følger de hovedprinsipper for manøvreringen som er nedfelt i brevet.  

NVE mener at dette punktet er ivaretatt gjennom dagens praksis.  
 

Andre innspill  

Denne saken omhandler endelig fastsetting av manøvreringsreglementet. Flere av punktene som 
er tatt opp under høringen kan ikke pålegges gjennom manøvreringsreglementet, og må tas 
gjennom vilkårene til konsesjonen eller ved en ev. vilkårsrevisjon. Med noen unntak er det NVE 
som er ansvarlig for oppfølging av konsesjonsvilkårene. Miljødirektoratet/Fylkesmannen har 
gjennom naturforvaltningsvilkåret myndighet til å pålegge nødvendige undersøkelser knyttet til 
ferskvannsbiologi, plante- og dyreliv og friluftsliv. De kan også pålegge kompenserende tiltak som 
utlegging av gytegrus, fiskeutsetting og andre tiltak som ikke påvirker de hydrologiske eller 
fysiske forholdene i vassdraget.  

 Dette gjelder bl.a. krav om pålegg om ulike undersøkelser, pålegg om utsetting av fisk, krav 
til habitatforbedrende tiltak, stamfiske, rognplanting og pålegg om tiltak for å hindre spredning av 
sik fra Dokkfløymagasinet. Når det gjelder uttynningsfiske av sik i Randsfjorden og fastsetting av 
endelig manøvreringsreglement for Randsfjorden ligger dette utenfor virkeområdet til denne 
konsesjonen.  

 
Vanndirektivet  

Klima- og miljødepartementet godkjente planer for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken den 
4.7.2016. I de nasjonale føringene er det lagt til grunn at vassdrag med klarest potensial for 
miljøforbedring til lavest mulig kostnad skal prioriteres for miljøforbedring. Departementet har i 
vedlegg 2, som følger den godkjente planen, angitt vannforekomster som trenger nye tiltak, som 
kan medføre krafttap for å oppfylle miljømålet. NVE registrerer at Dokka fra Kjøljua til 
Kvernbekken er med i vedlegg 2 med miljømål godt økologisk potensial innen 2021. NVE mener 
at nytt forslag til manøvreringsreglement vil bedre forholdene for fisk på denne strekningen.  

 
Konklusjon  

NVE mener at Oppland Energis forslag til manøvreringsreglement vil ivareta hensynet til storørret 
i vassdraget på en bedre måte enn dagens manøvreringsreglement. Vi legger vekt på at 
Miljødirektoratet og Fylkesmannen, som forvalter storørretbestandene nasjonalt, støtter forslaget. 
Vi mener også at forslaget vil kunne gi noe positiv effekt på landskap, friluftsliv og andre 
vannlevende organismer. NVE anbefaler å endre manøvreringsreglementet slik at hovedhensikten 
med slipp av vann blir å ivareta vandrende ørret. NVE følger derfor i stor grad Oppland Energi sitt 
forslag til manøvreringsreglement. Det eneste unntaket er at NVE anbefaler å beholde vilkåret om 
at Dokka kraftverk, om nødvendig, kan pålegges stans i perioden 15. september til 1. november. 

 
NVEs forslag til reglement 

På bakgrunn av ovenstående diskusjon foreslår vi følgende justerte manøvreringsreglement for 
Dokkevassdraget:  
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Dagens:  

«Forbi inntaket i Synna skal det i perioden 1. mai til 30. september slippes hele den naturlige 
vannføring, inntil 100 liter/sekund.»  

 

Endring:  

«Forbi inntaket i Synna skal hele den naturlige vannføring, inntil 100 liter/sekund slippes så snart 
det er praktisk mulig etter 1. mai og senest 15. mai og slippet skal vare i perioden fram til 
30.	september.»  

 
Dagens:  

«Fra dammen ved Veslefossen skal det slippes nødvendig vann til Dokka for å opprettholde en 
vannføring målt ved Grønvoll på 0,4 m3/sek i perioden 1. oktober – 30. april og 1 m3/sek i 
perioden 1. mai – 30. september.»  

 
Endring:  

«Fra dammen ved Veslefossen, alternativt fra inntaket i Synna, skal det slippes nødvendig vann 
for å opprettholde en vannføring målt ved Grønvoll på 0,4 m3/sek i perioden 1. oktober – 30. april 
og 1 m3/sek i perioden 1. mai – 30. september.»  

 
Dagens:  

«Fra dammen i Kjøljuamagasinet skal slippes en minstevannføring på 1,5 m3/sek i perioden 
1. november – 30. april og 3 m3/sek i perioden 1. mai – 1.november. Dette vannslippet kan 
reduseres etter Miljøverndepartementets bestemmelse i samband med fiskeforsøk.»  

 
Endring:  

«Fra dammen i Kjøljuamagasinet skal slippes en minstevannføring på 1,5 m3/sek i perioden 
1.	oktober – 30. april og 3 m3/sek i perioden 1. mai – 30. september.»  

 

Dagens: 

«I perioden 15. september til 20. oktober skal vannføringen ved Kolbjørnshus ikke underskride 
10 m3/sek. Denne vannføringen kan underskrides etter Miljøverndepartementets nærmere 
bestemmelse i samband med fiskeforsøk. I perioden 20. oktober til 1. november kan vann-
føringen reduseres langsomt. Alle endringer i vannføringen skal skje med myke overganger.»  

 
Endring:  

«I perioden 21. august til 30. september skal vannføringen ved Kolbjørnshus ikke underskride 
10	m3/sek.»  

 
Dagens:  

«Det skal i Dokkfløyvatn reserveres et vannvolum på inntil 1,5 mill. m3 pr. år, begrenset oppad til 
6 mill. m3 over en 5-årsperiode som etter Miljøverndepartementets nærmere bestemmelse kan 
brukes til slipp av lokkeflommer i Dokka nedenfor Kjøljuadammen for å bringe fisk opp i elva.»  

 
Endring:  

«Det slippes vann fra Kjøljua til 3 lokkeflommer à 3 døgn i Dokka etter følgende mønster: Hvis 
total vannføring fra Kjøljua ikke har oversteget 10 m3/sek i ett av de 7 siste døgn før datoene 
28.	august, 7. september og 17. september, skal det fra og med disse datoer og de to etterfølgende 
døgn slippes så mye vatn at total vannføring fra Kjøljua blir 10 m3/sek i gjennomsnitt det første 
døgnet og hvis mulig med en jevn nedtrapping av vannføringa i de to neste døgn.»  
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III. Høring av NVEs innstilling 

Olje- og energidepartementet har sendt NVEs innstilling på høring til Nordre Land kommune, Søndre 
Land kommune, Gausdal kommune og Innlandet fylkeskommune. 
  
Randsfjordforbundet har i brev av 10. juni 2020 uttalt følgende:  
 

"Vi viser til oversendelse fra Norges vassdrags- og energidirektorat datert 01.04.2020. Vårt styre 
har behandlet saken og har følgende merknader:  
 
For å opprettholde minstevannføringen ved Grønvold målepunkt foreslås å supplere med vann fra 
Synna ”så snart det er praktisk mulig etter 1. mai og senest 15. mai …….” Vi støtter Fylkesmannens 
forslag om å stryke forbeholdet om ”praktisk mulig ..” og at 1. mai opprettholdes som ufravikelig dato.  

Den største endringen gjelder slipping av vann fra Kjøljuamagasinet og minstevannføring ved 
målepunkt Kolbjørnshus. I reglementet fra 1985 er hensynet til oppgang av sik og sikfiske tillagt 
størst vekt.  

I det nye forslaget er hensynet til oppgang av ørret tillagt størst vekt. Vi er enige i slik prioritering.  
Vi har imidlertid registrert at både grunneierorganisasjonene som representerer rettighets-

havere og Randsfjorden Fiskeforening, som representerer brukerne går inn for at slipping av vann 
fra Kjøljuamagasinet og minstevannføring ved Kolbjørnshus flyttes lenger fram enn til 21.08. Det 
samme gjelder de 3 lokkeflommene som er foreslått. Hovedbegrunnelsen for dette er i hovedsak 
at vannføringen blir så vidt stor i den perioden det forgår sportsfiske (fram til 31.08) at det er mulig 
å utøve slikt fiske på en tilfredsstillende måte.  

Hensynet til bevaring av ørretstammen er etter vår oppfatning ivaretatt i fiskereglene med 
fredning for stangfiske fra 01.09 og sterke begrensninger i garnfiske i perioden 01.08–14.08 med 
helgefredning bruk av maksimum 1 eller 2 garn, avhengig av den enkelte grunneiers strandlinje, 
maskeviddebestemmelser og garnlengde på maks 25 m.  

Vår konklusjon blir at den foreslåtte vannføringen fra Kjøljuamagsinet, herunder lokkeflommer og 
vannføringen ved Kolbjørnshus flyttes fram til 01.08 og senest 10.08.  

Ber om at dette blir hensyntatt i endelig manøvreringsreglement for Dokkavassdraget." 
 
Dokka-Etna Grunneierlag har i brev av 21. august 2020 uttalt følgende: 
 

"Vi viser til NVEs oversendelse datert 01.04.2020. Dokka-Etna grunneierlag har avgitt uttalelse om 
denne saken flere ganger, bl.a. i brev datert 12.03.05 og 03.08.11, det siste sammen med 
Dokkadeltaet grunneierlag. De viktigste temaene som er tatt opp er 
 

Prioritering av oppgang av ørret framfor sik 
Minstevannføring i Dokka fra Kjøljuamagasinet 
Minstevannføring ved Kolbjørnshus om høsten 

 
I samtlige uttalelser har vi støttet forslaget om å prioritere oppgangen av ørret framfor sik og 

gjentar vår oppfatning av de forslagene som foreligger: 
 

1. Sommervannføringen på 3 m3/sek fra Kjøljuamagasinet er foreslått forkortet med en måned 
fra 31. oktober til 30. september. Vi ber om at nåværende sommervannføring fra 1. mai til 
31. oktober opprettholdes.  

2. Minstevannføringen på 10 m3/sek ved Kolbjørnshus foreslås flyttet fra 15.09–20.10 til 21.08– 
30.09. Vi er enige at denne perioden flyttes, men foreslår at perioden blir 01.08–20.09. På den 
måten vil vi få en større vannføring i den perioden det foregår stangfiske i elva og oppgangen 
av ørret vil også starte tidligere. Dessuten vil vannføringen bli redusert før gytingen og faren 
for at gyteplasser tørrlegges etter gyting blir mindre.  

3. Forslaget om tre lokkeflommer à 3 døgn fra Kjøljua støttes, men foreslås flyttet en til to uker 
tidligere. Begrunnelsen er den samme som nevnt under pkt. 2."  
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Det er fortsatt slik at vi mener at kravet om minstevannføring ved Kolbjørnshus flyttes til 

1. august og at lokkeflommene flyttes tilsvarende.  
Argumentasjonen for å utsette minstevannføringen til 21. august gjelder hensynet til ørret-

bestanden i forhold til stang- og garnfiske. For det første må noe av poenget med fiskeforvaltningen 
i et vassdrag være at det skal være mulig å fiske for både fritidsfiskere og grunneiere. For det 
andre regulerer fredningsbestemmelsene i stor grad mulighetene for fiske både med stang og 
garn. Garnfiske er begrenset til perioden 01.08–14.08, med unntak av fiske i helgene i denne 
perioden. Pr. i dag er det kun 3–4 grunneiere som fisker med garn og fangstene de siste åra har 
ligget på ca. 20 fisker. Stangfiske er tillatt fram til 1. september og fangstene ligger på ca. 10 fisker. 
Vi kan derfor ikke se at det er behov for og heller ikke naturlig å benytte manøvreringsreglementet 
til regulering av fisket.  

Vår konklusjon blir derfor at minstevannføringen ved Kolbjørnshus flyttes fra 15.09–20.10 til 
01.08–30.09 og at eventuelle lokkeflommer flyttes tilsvarende. Minstevannføringen fra Kjøljua-
magasinet i sommerhalvåret opprettholdes til 30.10, som i reglementet fra 1985." 
 
 

IV. Departementets merknader 

1. INNLEDNING 
Oppland fylkes elektrisitetsverk (nå Oppland Energi) ble ved kongelig resolusjon av 26. juli 1985 gitt 
tillatelse til erverv og regulering i Dokkavassdraget. Manøvreringsreglement for reguleringen ble 
fastsatt i samme resolusjon. Fordi det var usikkerhet knyttet til virkningene av reguleringen og den 
fastsatte minstevannføringen ble det bestemt at manøvreringsreglementet skulle tas opp til ny 
vurdering etter en driftstid på 5 år.  

Det eksisterende manøvreringsreglementet ble i stor grad bestemt ut fra hensynet til sikfiske, som 
på det tidspunktet var dominerende i området. I dag er fiske etter sik betydelig redusert og det er i 
hovedsak ørretfiske som utføres i vassdraget.  

Oppland Energi har fremmet forslag om endelig manøvreringsreglement. Det foreslås i hovedsak 
seks endringer fra dagens reglement. Av hensyn til enklere manøvrering for regulanten er det 
foreslått at minstevannføringen om sommeren forbi inntaket i Synna kan skje så snart det er praktisk 
mulig etter 1. mai og senest 15. mai. I tillegg er det foreslått at kravet om vannføring målt ved Grønvoll 
kan skje ved vannslipp fra inntaket i Synna. Det er videre foreslått at sommervannføringen fra 
Kjøljuamagasinet avsluttes 1. oktober, at tidspunktet for minstevannføring ved Kolbjørnshus flyttes 
fremover i tid og varer fem dager lenger, samt at det slippes tre lokkeflommer ved behov. I tillegg 
ønsker Oppland Energi fjernet bestemmelsen i manøvreringsreglementet om at Dokka kraftverk om 
nødvendig kan pålegges å stanse i perioden mellom 15. september og 1. november. Denne 
bestemmelsen har ikke blitt benyttet i kraftverkets driftstid.  

Endringene fra dagens manøvreringsreglement er i stor grad foreslått for å bedre forholdene for 
storørreten, samtidig som det totale vannslippet forblir omtrent det samme som tidligere.  
 
2. NVES INNSTILLING 
NVE støtter i innstillingen prioriteringen av storørret og ser positivt på at de foreslåtte endringene 
bedrer forholdene for storørret samtidig som det totale vannslippet forblir omtrent det samme.  

NVE anbefaler de forslagene Oppland Energi har fremsatt, med unntak av forslaget om å fjerne 
bestemmelsen om at Dokka kraftverk kan stanses mellom 15. september og 1. november.  
 
3. DEPARTEMENTETS VURDERING 

Innledning 
I departementets tilråding om fastsettelse av permanent manøvreringsreglement for Dokka-
vassdraget må fordeler og ulemper ved nytt manøvreringsreglement veies opp mot fordelene og 
ulempene ved det eksisterende reglementet.  
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I Oppland Energis forslag til nytt manøvreringsreglement og i NVEs innstilling er hensynet til 
storørreten vektlagt fremfor hensynet til sikbestanden, som var det sentralte hensynet opprinnelig. 
Dette synes å være en ønsket prioritering fra samtlige som har uttalt seg til forslaget og innstillingen.  

I St.prp. 1 S (2017–2018) framgår det at det med grunnlag i en oppdatert kunnskapsstatus skal 
settes i gang arbeid med å lage en strategi for bevaring og utvikling av bestandene av storørret i 
Norge. Dette er gjentatt i St.prp. 1 S (2018–2019). I Miljødirektoratets rapport Forslag til strategi for 
bevaring og utvikling av bestandene av storørret (M-M-1786/2020) fremgår det at storørret 
representerer unike økologiske, økonomiske, rekreasjonsmessige og kulturelle verdier.  

Departementet finner at storørreten er den viktigste biologiske verdien i vassdraget og må 
tillegges vekt. Hensynet må veies opp mot fornybar energiproduksjon. Andre hensyn i vurderingen 
er friluftsliv, fiske, landskapsestetiske forhold og flomdemping.   
 
Kunnskapsgrunnlaget 
Bestemmelsen i naturmangfoldloven § 7 og prinsippene i samme lov §§ 8-12 legges til grunn som 
retningslinjer for vedtak etter vassdragslovgivningen. Det vises i den sammenheng til forvaltnings-
målene om naturtyper, økosystemer og arter i naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Disse forvaltnings-
målene blir iakttatt ved departementets behandling etter vassdragslovgivningen. 

Dokka-Etna grunneierlag, Randsfjorden fiskeforening og Randsfjorden grunneierlag ønsker at det 
utføres flere undersøkelser før endelig manøvreringsreglement fastsettes.  

Med den relativt lange perioden med prøvereglement og på grunnlag av de undersøkelser og 
prosjekter som er gjennomført i dette vassdraget, finner imidlertid departementet at kunnskaps-
grunnlaget må anses tilstrekkelig for å kunne fastsette et permanent reglement for Dokkavassdraget, 
jf. naturmangfoldloven § 8. Et endelig reglement vil dessuten gi mer stabilitet og forutsigbarhet for 
alle parter. Departementet viser til at reguleringskonsesjonen kan tas opp til revisjon 50 år etter 
konsesjon ble gitt, jf. overgangsbestemmelsen ved lovendring av revisjonsadgangen i 1992. Ved en 
revisjon vil konsesjonsvilkårene kunne endres, herunder også manøvreringsreglementet. Det 
endelige manøvreringsreglementet vil også kunne gi et bedre grunnlag for å evaluere effektene av 
regimet ved en eventuell revisjon av reguleringskonsesjonen. 
 
Minstevannføring i Synna  
I henhold til dagens manøvreringsreglement skal hele den naturlige vannføringen, inntil 0,1 m3/s 
slippes forbi inntaket i Synna i perioden 1. mai til 30. september. Oppland Energi ønsker en mer 
fleksibel løsning slik at vannslippet skal skje så snart det er praktisk mulig etter 1. mai og senest 
15. mai. Dette er begrunnet med at snø og is enkelte år gjør det vanskelig å starte vannslippet 1. mai. 
Det er kun Statsforvalteren i Innlandet (da Fylkesmannen i Oppland) som har uttalt seg til forslaget. 
Statsforvalteren stiller seg undrende til at snø og is kan gjøre gjennomføringen av vannslipp vanskelig 
og støtter ikke forslaget. Statsforvalteren viser også til at det vil kunne være vanskeligere å følge opp 
et fleksibelt reglement. NVE har i innstillingen anbefalt å endre manøvreringsreglementet i tråd med 
Oppland Energis forslag. NVE viser til at minstevannføringen forbi inntaket i Synna i hovedsak er satt 
av hensyn til friluftsliv og landskap og at allmenne interesser ikke blir berørt i særlig grad ved en slik 
endring.  

Departementet støtter NVEs vurdering. I tillegg viser departementet til at vannslipp kun vil 
utsettes de årene det er praktisk svært vanskelig og at det skal skje så fort praktisk mulig og senest 
innen 15. mai. Endringen medfører derfor ikke 15 dagers utsettelse av vannslippet hvert år.  

Nordre Land kommune og Norges Jeger- og Fiskerforbund Oppland (NJFF) ønsker høyere 
minstevannføring i Synna. NJFF har uttalt at økt vannføring i Synna vil bedre forholdene for ørret ved 
at ørekyte ikke får så stor fordel av tersklene i Synna.  

Ørretbestanden i Synna vil kunne ha fordel av økt vannføring. Dette må veies opp mot tapet 
konsesjonæren får ved vannslipp. Ørekytens fordeler ved stillestående vann kan også reduseres ved 
at tersklene fjernes, men dette vil på den annen side gå utover de landskapsestetiske forholdene. 
Departementet mener det ikke skal fastsettes krav om økt minstevannslipp i Synna. For øvrig viser 
departementet til at vannføringen i Synna om sommeren trolig vil bli større i perioder dersom kravet 
til minstevannføringen ved Grønvoll kan oppnås ved slipp i Synna, fremfor fra Dokkfløymagasinet.  
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Minstevannføring ved Grønvoll 
Fra Dokkfløymagasinet skal det i henhold til dagens manøvreringsreglement slippes nok vann til at 
det ved Grønvoll er en minstevannføring på 0,4 m3/s i perioden 1. oktober – 30. april og 1 m3/sek i 
perioden 1. mai – 30. september. Dette kan underskrides med inntil 20 %, så lenge samlet vannmengde 
over en 10-døgnsperiode blir som fastsatt. Ved Grønvoll renner Synna, den uregulerte Liavasselva og 
det som eventuelt slippes fra Dokkfløymagasinet.  

Oppland Energi har foreslått at denne bestemmelsen endres, slik at vannslippet ikke må skje fra 
Dokkfløymagasinet, men kan skje fra Synna. Bakgrunnen for ønsket er at det går mye vann til å fylle 
juv og kulper mellom Dokkfløymagasinet og målepunktet ved Grønvoll og at det er enklere praktisk 
å slippe vannet fra Synna. Vannslipp fra Dokkfløymagasinet vil skje når vannføringen i Synna ikke er 
tilstrekkelig til å dekke kravet om minstevannføring målt ved Grønvoll.  

Det har ikke kommet inn uttalelser som motsetter seg denne endringen. NVE har anbefalt at 
minstevannføringen målt ved Grønvoll kan gjennomføres ved slipp forbi inntaket i Synna fremfor kun 
fra Dokkfløymagasinet.  

Departementet er enig i disse vurderingene. Grønvoll ligger nedstrøms samløpet mellom 
Synna/Liavasselva og Dokka. Etter det som er opplyst er det mindre fiskeinteresse på strekningen 
mellom Dokkfløymagasinet og samløpet enn det er i Synna. Området rundt Synna er også opplyst å 
være lettere tilgjengelig for friluftsliv. Økt vannslipp fra Synna vil derfor ha større fordeler for fiske og 
landskapet enn dagens ordning. I tørre og varme perioder vil økt vannføring i Synna kunne bedre 
forholdene for den stasjonære ørreten.  
 
Minstevannføring fra Kjøljuamagasinet 
I henhold til dagens manøvreringsreglement skal det slippes en minstevannføring fra Kjøljua-
magasinet på 1,5 m3/s om vinteren (1. november til 30. april) og 3 m3/s om sommeren (1. mai til 
1. november). Oppland Energi har foreslått å endre dette til 1. oktober, slik at sommervannføringen 
avsluttes en måned før. Bakgrunnen for forslaget er at sikfiske ikke lenger har noen spesiell allmenn 
interesse. NVE har i innstillingen anbefalt endringen.  

Dokka-Etna grunneierlag ønsker ikke å flytte datoen for avslutning av sommervannføringen, men 
har ikke kommentert dette ytterligere. 

Departementet er enig med NVE i at sikfiske ikke lenger har den allmenne interessen som 
tidligere, og legger til grunn at den foreslåtte endringen ikke vil forverre forholdene for ørret-
bestanden i Dokka og Dokka–Etna. Endringen medfører at det blir sluppet noe mindre vann fra 
Kjøljuamagasinet. Samtidig innebærer enkelte andre endringsforslag økt vannslipp. Departementet 
anser det som positivt at regulanten kan redusere vannslippet der dette ikke har nevneverdige 
ulemper for andre interesser og heller slippe mer vann der dette vil ha en positiv miljøeffekt.  
 
Lokkeflommer fra Kjøljuamagasinet 
Etter dagens manøvreringsreglement skal det reserveres inntil 1,5 mill. m3 vann i Dokkfløymagasinet 
pr. år, begrenset oppad til 6 mill. m3 over en 5-årsperiode, som kan brukes til slipp av lokkeflommer 
nedenfor Kjøljuamagasinet.  

Slipp av lokkeflommer har ikke vært gjort jevnlig til nå, men Oppland Energi har foreslått å endre 
bestemmelsen slik at det ved behov kan slippes tre lokkeflommer i året. Oppland Energi har foreslått 
følgende mønster:  
 

Hvis total vannføring fra Kjøljua ikke har oversteget 10 m3/s i ett av de sju siste døgn før datoene 
28.	august, 7. september og 17. september, skal det fra og med disse datoer og de to etterfølgende døgn 
slippes så mye vatn at total vannføring fra Kjøljua blir 10 m3/s i gjennomsnitt det første døgnet og hvis 
mulig med en jevn nedtrapping av vannføringa i de to neste døgn.  
 
Høringsinstansene er generelt positive til forslaget. Dokka-Etna grunneierlag, Randsfjorden 

fiskeforening og Randsfjorden grunneierlag ønsker å flytte lokkeflommene til et tidligere tidspunkt, 
og peker bl.a. på at dette vil gi en større vannføring i den perioden det foregår stangfiske i elva og 



380 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 17 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

oppgangen av ørret vil også starte tidligere. Dokkadeltaet grunneierlag ønsker at vilkårene åpner for 
to lokkeflommer av lengre varighet. NVE har anbefalt Oppland Energis forslag.  

Departementet er enig i at lokkeflommer som er målrettet til oppvandringsperioden til storørret 
kan ha positiv effekt. Departementet legger til grunn at uenigheten rundt tidspunktet for 
lokkeflommene handler om hvorvidt lokkeflommene skal skje i fiskesesongen eller ikke. 
Departementet er enig i at hensynet til fiskeinteressene er relevant. Departementet mener likevel at 
hovedformålet med tiltaket er å bedre forholdene for oppvandring av ørret som skal gyte og finner at 
de foreslåtte tidspunktene for lokkeflommene ivaretar dette hensynet best.  
 
Minstevannføring ved Kolbjørnshus 
I perioden 15. september til 20. oktober skal det i henhold til dagens reglement være en vannføring 
ved Kolbjørnshus på minst 10 m3/sek. Oppland Energi har foreslått at dette vannslippet skjer tidligere, 
men over en lengre periode, fra 21. august til 30. september. Fylkesmannen støtter forslaget. Vilkåret 
ble opprinnelig satt av hensyn til sikbestanden og bakgrunnen for endringsforslaget er at 
undersøkelser har vist at oppvandringsperioden for ørreten foregår tidligere enn 15. september.  

NVE har anbefalt Oppland Energis forslag i innstillingen.  
Dokka-Etna grunneierlag ønsker perioden med minstevannføring flyttet ytterligere frem, til 

1. august. Også Dokkadeltaet grunneierlag ønsker at vannføringen skjer tidligere, fra 1. august og 
20. september. Randsfjorden fiskeforening og Randsfjorden grunneierlag ønsker at perioden er fra 
15. august til 25. september.  

Som ved forslaget om lokkeflommer dreier uenigheten om tidspunktet seg om hvorvidt 
vannslippet skal skje i perioden der det foregår stangfiske. Randsfjorden fiskeforening og 
Randsfjorden grunneierforening viser til at det er stort fiskepress de første femten dagene i august.  

Departementet er enig i at perioden for minstevannføring bør flyttes frem for å bedre sammenfalle 
med ørretens oppvandringsperiode. Departementet mener også at hovedformålet med tiltaket er å 
bedre forholdene for oppvandring av ørret som skal gyte og at mest mulig fisk får sjansen til å gyte. 
Departementet støtter derfor at minstevannføringen på 10 m3/s slippes i perioden fra 21. august til 
30. september, slik Oppland Energi har foreslått og NVE har anbefalt.  
 
Stans i kraftverket 
Oppland Energi ønsker fjernet bestemmelsen i manøvreringsreglementet om at Dokka kraftverk kan 
pålegges stans i perioden 15. september til 1. november. Bestemmelsen er satt for å sikre ørretens 
oppvandring, men har etter det opplyste aldri blitt benyttet. Oppland Energi har vist til at vannføringen 
ut fra tunnelutløpet i Randsfjorden ikke har hatt noen påviselig negativ virkning for gyteørret.  

NVE har i innstillingen anbefalt å videreføre bestemmelsen. NVE har begrunnet dette med at det 
kan være forhold som vil gjøre det nødvendig å stanse kraftverket under oppvandringen og at 
bestemmelsen kun er en sikkerhetsventil for særlige tilfeller. Departementet er enig i NVEs 
vurdering.  
 
Andre innspill 
Ringerike kommune har bedt om at manøvreringsreglementets bestemmelse om flom endres. I 
dagens reglement heter det at "Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets flomvannføring 
så vidt mulig ikke økes". Ringerike kommune ønsker at det tydelig skal fremgå at flomvannføringen 
ikke skal økes og at regulanten blir pålagt å koordinere flomtapping med andre regulanter i 
vassdraget.  

NVE har ikke anbefalt noen endringer i manøvreringsreglementet på dette punktet. Direktoratet 
mener Ringerike kommunes ønsker er tilstrekkelig ivaretatt gjennom dagens vilkår og øvrig 
regelverk.  

Departementet er enig med Ringerike kommune i at hensynet til flomdemping er viktig og at 
manøvreringsreglementet kan være en viktig faktor for å unngå skader forårsaket av flom. 
Departementet er likevel enige med NVE i at dagens regelverk og praksis ivaretar dette hensynet på 
tilstrekkelig måte, og viser til at formuleringen som ønskes endret er standard for de fleste 
manøvreringsreglement.  
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I tillegg til forslagene beskrevet over har det kommet inn flere andre ønsker fra de som har uttalt 
seg i saken. Både Dokka-Etna grunneierlag, Randsfjorden fiskeforening og Randsfjorden grunneier-
lag ønsker flere undersøkelser og utredninger. Randsfjorden fiskeforening og Randsfjorden 
grunneierlag ønsker også vilkår om uttynningsfiske av sik. Gausdal fjellstyre har bedt om at det gjøres 
en vurdering av vandringshindrende tiltak for sik, slik at denne ikke etablerer seg oppover i 
vassdraget, en vurdering av konsekvensene av at sik etablerer seg oppover i vassdraget og 
erstatningsordninger dersom dette skulle skje. Gausdal fjellstyre har også bedt om at det gjøres en 
utredning av hvordan elgen trekker i området.  

Ønskene gjengitt over omhandler ikke hvordan reguleringen manøvreres og kan ikke pålegges 
gjennom fastsettelse av endelig manøvreringsreglement. Departementet har derfor ikke tatt stilling 
til behovet for eller fordeler og ulemper av de foreslåtte tiltakene og påleggene. Mange av ønskene 
kan være aktuelle å fremme ved en eventuell revisjon av konsesjonsvilkårene.  
 
4. FORHOLDET TIL VANNFORVALTNINGSPLANEN  
Dokka fra Kjøljua til Kvernbekken er med i vedlegg 2 i Klima- og miljødepartementets vedtak av 
4. juli 2016 om godkjenning av regional vannforvaltningsplan for Vest-Viken. Vedlegg 2 angir vann-
forekomster med miljømål som er høyere enn dagens tilstand. For Dokka er miljømålet godt 
økologisk potensial innen 2021 og miljømålet er satt av hensyn til fisk. I Regional plan for vann-
forvaltning i vannregion Vest-Viken 2016–2021 fremgår det at vannregionmyndighetene mener 
endelig manøvreringsreglement bør fastsettes i tråd med Oppland Energis søknad for å nå miljømålet 
om godt økologiske potensial innen 2021.  

Departementet konstaterer at endringene er i tråd med Vest-Viken vannforvaltningsplan 2016–2021. 
 
5. KONKLUSJON 
Departementet er enig med NVE, Oppland Energi og høringspartene i at manøvreringen bør 
fastsettes ut fra hensynet til vandrende ørret i større grad enn hensynet til sik og at forslaget til nytt 
manøvreringsreglement ivaretar dette. Departementet mener det er positivt at disse endringene kan 
gjøres samtidig som størrelsen på vannslippet forblir omtrent det samme. De økonomiske og 
administrative konsekvensene av forslaget anses å være ubetydelige.  

Departementet finner at fordelene ved endringen er større enn ulempene, og tilrår at det fastsettes 
endelig manøvreringsreglement for Dokkavassdraget i tråd med NVEs innstilling, jf. vassdrags-
reguleringsloven § 9.  
 

Olje- og energidepartementet 
 

t i l r å r: 
 
Oppland Energi AS gis tillatelse til endret manøvreringsreglement for Dokkavassdraget i samsvar 
med vedlagte forslag.  
 
 
Vedlegg 1  

 
Spesifikasjon av tillatelsene 

 
1. I medhold av vassdragsreguleringsloven § 9 gis Oppland Energi AS tillatelse til endret 

manøvreringsreglement for Dokkavassdraget. 
2. Det fastsettes endelig manøvreringsreglement for Dokkavassdraget, jf. vedlegg 2.  
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Vedlegg 2 
 

Manøvreringsreglement 
for reguleringen av Dokkavassdraget  

i kommunene Nordre Land, Søndre Land og Gausdal i Innlandet fylke 
(Fastsatt ved kgl.res. 11.6.2021. Erstatter tidligere reglement fastsatt ved kgl.res. den 26.7.1985) 

 
1. 

A. Reguleringer 

  Reg.grenser Reg. 
 Naturlig 

vannstand 
Øvre 
kote 

Nedre 
kote 

høyde 
  m  

Dokkfløyvatn 696,2 735,2 696,2  39 
Kunstig magasin Dokkfløy–Veslefossen  664,2   735,2   670,2    65 
Kjøljua (inntaksmagasin) 238,2   265,2 262,2    3 
 
Høydene refererer seg til Statens kartverks høydesystem nr. 1954.  

 
B. Overføringer 

Synna (105,9 km2) overføres til Dokkfløymagasinet ved Veslefossen.  
 

2. 

Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets flomvannføring så vidt mulig ikke økes.  
Forbi inntaket i Synna skal hele den naturlige vannføring, inntil 100 liter/s slippes så snart det er 

praktisk mulig etter 1. mai og senest 15. mai og slippet skal vare i perioden fram til 30. september.  
Fra dammen ved Veslefossen, alternativt fra inntaket i Synna, skal det slippes nødvendig vann for 

å opprettholde en vannføring målt ved Grønvoll på 0,4 m3/s i perioden 1. oktober – 30. april og 1 m3/s 
i perioden 1. mai – 30. september.  

Fra dammen i Kjøljuamagasinet skal det slippes en minstevannføring på 1,5 m3/s i perioden 
1. oktober – 30. april og 3 m3/s i perioden 1. mai – 30. september.  

Dokka kraftverk kan om nødvendig pålegges stanset i perioden 15. september til 1. november. 
Samtidig må oppgangen av fisk til Dokka sikres ved slipp av lokkevann.  

I perioden 21. august til 30. september skal vannføringen ved Kolbjørnshus ikke underskride 
10 m3/s.  

Det slippes vann fra Kjøljua til 3 lokkeflommer à 3 døgn i Dokka etter følgende mønster: Hvis total 
vannføring fra Kjøljua ikke har oversteget 10 m3/s i ett av de 7 siste døgn før datoene 28. august, 
7. september og 17. september, skal det fra og med disse datoer og de to etterfølgende døgn slippes 
så mye vatn at total vannføring fra Kjøljua blir 10 m3/s i gjennomsnitt det første døgnet og hvis mulig 
med en jevn nedtrapping av vannføringa i de to neste døgn.  

Det tillates at fastsatte vannføringer ved Grønvoll kan underskrides med inntil 20 %, men dette skal 
kompenseres slik at samlet vannmengde over en 10-døgnsperiode blir som fastsatt.  

For øvrig kan manøvreringen foretas etter Oppland Energi Produksjon AS sitt behov.  
 

3. 

Det avgis til den alminnelige fløting i vassdraget nødvendig vann dersom ikke framføringen av 
tømmeret ordnes på annen måte etter overenskomst eller skjønn.  
 



2022–2023 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 383 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 Nr. 17 

 

 

4. 

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller liknende samt at reguleringsanleggene 
til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander samt 
observeres og noteres om det forlanges nedbørmengder, temperatur, snødybde m.m. Norges 
vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten 
plikter å oppbevare så lenge reguleringen pågår.  
 

5. 

Mulig tvist om forståelse av dette reglement avgjøres med bindende virkning av Olje- og 
energidepartementet.  
 

6. 

Viser det seg at vannslippingen etter reglementet medfører skadelige virkninger for allmenne 
interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte 
mulige skadevirkninger for tredjemann fastsette de endringer i reglementet som finnes nødvendig. 
Endringer i reglementet kan bare foretas etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.  
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18. Hafslund E-CO Vannkraft AS  
 
(Revisjon av konsesjonsvilkår for regulering i Hemsilvassdraget mv. i Hemsedal, Ål og Gol 
kommuner) 
 
Kongelig resolusjon 23. juni 2021.  
 
 
I. Innledning  

Hemsilvassdraget ligger i øvre del av Hallingdalen, og er et sidevassdrag til Hallingdalselva. 
Vassdraget består øverst av to hovedgrener, Grøndøla og Mørkedøla, som samløper oppstrøms 
Hemsedal sentrum og danner Hemsila. Berørt del av vassdraget strekker seg fra regulerings-
magasinene Vavatn og Gyrinos–Flævatn til samløpet med Hallingdalselva ved Gol sentrum. Vannet 
utnyttes i Hemsil 1, Gjuva og Hemsil 2 kraftverk. 

Kravet om revisjon av konsesjonsvilkår for Hemsilvassdraget er fremmet av Gol, Ål og Hemsedal 
kommuner. Revisjonskravet gjelder konsesjon meddelt daværende Oslo Lysverker (nå Hafslund ECO 
Vannkraft AS) for regulering av Hemsilvassdraget mv. gitt ved Kronprinsregentens res. av 25.01.1957. 
Ettersom opprinnelig konsesjon til regulering av Hemsilvassdraget er gitt ved kongelig resolusjon 
fastsettes også endring av vilkår ved kongelig resolusjon. 

Kravene angår i hovedsak pålegg om slipp av minstevannføring til Lauvdøla og Dyrgja, magasin-
restriksjoner i Gyrinos–Flævatn, sikring av trekklei (landbru) over Gyrinos–Flævatn for villrein, 
næringsfond/miljøfond samt sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag. 

Med utgangspunkt i revisjonskravet har NVE fattet vedtak om åpning av sak om revisjon av 
konsesjonsvilkårene for reguleringen av Hemsilvassdraget (Hemsil I og Gjuva kraftverk). Revisjons-
dokumentet har vært på høring, NVE har pålagt tilleggsundersøkelser og utarbeidet en innstilling. 
NVE har oversendt innstilling til departementet 21.06.18. NVE anbefaler at det innføres nye, moderne 
standard konsesjonsvilkår for reguleringen av Hemsilvassdraget. NVE anbefaler at konsesjonæren 
pålegges å betale sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag. NVE anbefaler ikke slipp av minste-
vannføring til Lauvdøla eller Dyrgja, eller tapperestriksjoner for Gyrinos–Flævatn. NVE anbefaler 
heller ikke landbru over Gyrinos–Flævatn eller pålegg om næringsfond eller fond til opphjelp av 
fisk/vilt/friluftsliv. NVE anbefaler ikke endring av mengde og pris på konsesjonskraft.   

Departementet har sendt NVEs innstilling på høring til berørte kommuner og fylkeskommuner. 
Opprinnelig ble kravene som knytter seg til Eikredammen og nedre del av Hemsila som utnyttes i 
Hemsil 2 kraftverk, vurdert av NVE å falle utenfor revisjonssaken, da NVE anså at kraftverket var 
konsesjonsfritt. Tilsvarende ble Brekkefoss kraftverk vurdert å være konsesjonsfritt. Departementet 
har kommet til at både Hemsil 2 og Brekkefoss kan anses å være omfattet av reguleringstillatelsen, 
og mener at krav og ønsker knyttet til disse kraftverkene skal behandles sammen med 
vilkårsrevisjonen for Hemsilvassdraget.  

Departementet tilrår at vilkårene i all hovedsak revideres i tråd med NVEs innstilling. 
Departementet foreslår at det innføres krav om minstevannføring fra Eikredammen og Flatsjø, men 
ikke i Lauvdøla og Dyrgja. Det anbefales ikke innføring av magasinrestriksjoner. Departementet 
foreslår at det innføres moderne standardvilkår, som gir miljømyndighetene hjemmel til bl.a. å 
pålegge habitatforbedrende tiltak. I tillegg til NVEs forslag anbefaler departementet at regulanten skal 
betale 2 mill. kroner i et fond øremerket villreinbestanden i området.  

Departementet anbefaler at det fastsettes reviderte vilkår og revidert manøvreringsreglement for 
Hemsilreguleringen, jf. vassdragsreguleringsloven § 8, i tråd med vedlagte forslag.  

I resolusjonen under er NVEs innstilling i revisjonssaken gjengitt under kapittel II, hørings-
partenes merknader til NVEs innstilling under kapittel III, en drøfting av om hvorvidt Hemsil 2 og 
Brekkefoss kraftverk er del av revisjonssaken i kapittel IV og V og til slutt følger departementets 
samlede vurdering og konklusjon i kapittel VI. 
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II. NVEs innstilling 

I NVEs innstilling til departementet av 21.06.18 heter det: 
 

«Sammendrag 
På basis av krav fra Hemsedal, Ål og Gol kommuner fattet NVE vedtak 18.10.2011 om åpning av sak 
om revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringen av Hemsilvassdraget. Konsesjonen ble gitt ved 
kongelig resolusjon av 25.01.1957. Revisjonsdokument utarbeidet av konsesjonæren E-CO Energi AS 
ble sendt på høring 14.03.2013, og NVEs befaring ble avholdt 21.09.2016. 

Kravene angår bl.a. slipp av minstevannføring til Lauvdøla og Dyrgja, tapperestriksjoner i 
Gyrinos–Flævatn, trekkveier for villrein over Gyrinos–Flævatn og næringsfond. I tillegg ble det 
fremmet krav knyttet til Eikredammen og nedre del av Hemsila, som utnyttes i Hemsil 2 kraftverk, 
men dette ligger etter NVEs mening utenfor reguleringskonsesjonen, og kan dermed ikke 
vurderes i revisjonssaken. 

 
Hemsedal, Ål og Gol kommuner har i sine høringsuttalelser frafalt enkelte av kravene, og støtter 
ikke kravet om slipp av minstevannføring til Lauvdøla og Dyrgja. De opprettholder imidlertid bl.a. 
kravene om tapperestriksjon av hensyn til fisk og landskapseffekter i Gyrinos–Flævatn og tiltak for 
å hindre at fisk blir med vannet gjennom turbinene, og krav om næringsfond til kommunene. 

 
Fylkesmannen i Buskerud støtter ikke kravet om slipp av minstevannføring til Lauvdøla og Dyrgja, 
og vil heller at det skal slippes minstevannføring fra Eikredammen. 

 
Villreinnemda for Nordfjella og Fjellheimen mener mulighetene for å lykkes med en landbru for 
villreinen ikke er tilstrekkelig stor til å kreve dette. De mener et minimumstiltak for å lette 
villreinens passering av området er at beitegjerdet langs utløpselva nedstrøms Flævassdammen 
(Lauvdøla) legges ned utenom beitesesongen. Villreinutvalet i Nordfjella og Grunneigarlaget for 
villreinvald i Ål mener landbru er best, og er enig med villreinnemda om at minstevannføring er 
beste tiltak for å sikre gjerdeeffekt for beitende sau og samtidig legge til rette for villreinens 
passering av området. 

 
Buskerud fylkeskommune, Riksantikvaren og Norsk maritimt museum krever at det pålegges 
sektoravgift for kulturminnevern i vassdrag. De mener at området har stort potensiale for funn av 
automatisk fredete kulturminner, særlig fra steinalderen. De påpeker at undersøkelsene som ble 
utført i forbindelse med utbyggingen ble satt i gang for sent fordi første fylling av Gyrinos–Flævatn 
allerede var godt i gang. 

 
E-CO mener slipp av minstevannføring til Lauvdøla og Dyrgja vil ha liten positiv effekt for ørret, 
og at fordelene ikke står i forhold til ulempene i form av tapt kraftproduksjon. De mener videre at 
flere av de krav som reises i forbindelse med undersøkelser og tiltak angående ørret kan løses 
innenfor nye standard konsesjonsvilkår som vil bli innført. På samme grunnlag går de også imot 
tapperestriksjoner i Gyrinos–Flævatn. De mener sektoravgift til kulturminnevern ikke skal 
pålegges da det i forbindelse med utbyggingen ble utført kulturminneundersøkelser i tråd med 
datidens krav. 
 
NVE anbefaler at det innføres nye, moderne standard konsesjonsvilkår for reguleringen av 
Hemsilvassdraget. De nye vilkårene vil gi hjemmel til å pålegge bl.a. fiskeundersøkelse, fiske-
utsetting, tiltak for bedring av fiskebiotoper og hindring av at fisk blir med vannet gjennom 
turbinene som er nevnt i kravet om vilkårsrevisjon, hvis det skulle vise seg nødvendig på et senere 
tidspunkt. NVE vil anbefale at konsesjonæren pålegges å betale sektoravgift til kulturminnevern i 
vassdrag. NVE vil ikke anbefale pålegg om slipp av minstevannføring til Lauvdøla eller Dyrgja, 
eller tapperestriksjoner for Gyrinos–Flævatn. NVE vil heller ikke anbefale pålegg om landbru over 
Gyrinos–Flævatn da tiltakets omfang er stort og muligheten for å lykkes synes liten. Videre vil 
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NVE ikke anbefale krav om næringsfond eller fond til opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv. Krav knyttet 
til mengde og pris på konsesjonskraft faller, etter NVEs syn, utenfor rammene for sak om revisjon 
av konsesjonsvilkår. 

 
Sakens bakgrunn 

Generelt om revisjon av konsesjonsvilkår 

Etter lovendringen av vassdragsreguleringsloven (vregl.) i 1992, jf. Ot.prp. nr. 50 (1991–92), er det 
åpnet for at vilkårene i tidligere gitte tidsubegrensete konsesjoner uten fastsatt revisjonstidspunkt 
kan revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet, og senest fra 2022. 

Revisjonsadgangen gir primært muligheter til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som 
er oppstått som følge av reguleringen, men ved revisjon kan også vilkårene generelt bli 
modernisert, og at vilkår som ikke lenger er relevante kan bli slettet. Rammene for selve 
konsesjonen, inkludert reguleringshøyden, kan ikke endres, og det er bare konsesjonens vilkår 
som kan revideres. 

I samme vassdrag er det ofte gitt flere konsesjoner over tid med forskjellig revisjonstidspunkt. 
Det kan være hensiktsmessig å forskyve noen revisjoner i tid for å få til en samordnet revisjon for 
hele vassdraget. I tilfelle kraftverk eller vassdragstiltak, som er konsesjonsfrie eller har konsesjon 
etter vassdragsloven, bør ses i sammenheng med de krav som er fremmet i revisjonssaken kan 
det også være aktuelt å vurdere innkalling til konsesjonsbehandling etter vrl. § 66, eller omgjøring 
av konsesjonsvedtak etter vrl. § 28. Når en revisjon av vilkårene er foretatt, vil det normalt være 30 
år til neste revisjonsmulighet. 

 
Framsatt krav om revisjon 

Kravet om revisjon av konsesjonsvilkår for Hemsilvassdraget ble fremmet i brev av 21.03.2007 fra 
Gol, Ål og Hemsedal kommuner, med tilleggskrav fra Hemsedal fiskeforening innsendt av 
Hemsedal kommune 14.08.2007 (NVE 200700391-1, 2 og 4). Revisjonskravet gjelder konsesjon for 
regulering av Hemsilvassdraget mv. gitt ved kgl.res. av 25.01.1957. 

Kravet er basert på arbeidet til en interkommunal arbeidsgruppe. Representant fra 
konsesjonær har på invitasjon også deltatt på enkelte av gruppens møter, og gitt viktige innspill. 

Som grunnlag for kravene påpekes en rekke ulike forhold, dels reguleringens faktiske 
påvirkning på naturforhold, landskap og friluftsliv, og dels krav om undersøkelser for å avklare i 
hvilken grad reguleringen faktisk har hatt påvirkning på allmenne interesser. Det sistnevnte 
gjelder bl.a. registrering av arkeologiske verdier i reguleringssoner, og fiskebiologiske under-
søkelser i berørt del av vassdraget. 

Kravet om revisjon er spesifisert i 17 kravspunkter, som gjengis nedenfor (kapittelangivelsene 
henviser til kravsdokumentet): 

 
1. «Krav om fiskeribiologiske undersøkelser i Hemsilvassdraget, kapittel 5.1.1 
2. Krav om arkeologiske undersøkelser på Gyrinos–Flævatn, Vavatn, Gjuva, Grøndøla og 

videre nedover Hemsil, kapittel 5.1.2 
3. Krav om tiltak for å avbøte påvirkningen reguleringen har hatt på villreinen i Nordfjella, 

kapittel 5.1.3. Dersom det ikke er mulig og avbøte de negative virkningene, bør dette være 
med å danne grunnlag for næringsfond (se punkt 17) 

4. Krav om at gjerde i elvefaret nedstrøms dammen (se vedlegg 3) fjernes utenom beite-
sesongen for sau og storfe, og settes opp igjen etter nærmere anvisning fra grunneiere. 
Dette vil bidra til å bedre reinens gjennomgang, kapittel 5.1.3 

5. Krav om å etablere kunstig elveløp/fisketrapp ved Eikredammen, kapittel 5.2.1 
6. Krav om etablering av terskler i Hemsil nedstrøms Eikredammen, kapittel 5.2.2 
7. Iverksetting av tiltak for å hindre utvandring av fisk ved nedtapping av Gyrinos–Flævatn, 

kapittel 5.2.3 
8. Krav om manøvreringsreglement på Eikredammen, kapittel 5.3.1 
9. Krav om manøvreringsreglement på Gyrinos–Flævatn, kapittel 5.3.2 [Angår egentlig tappe-

restriksjoner i deler av året.] 
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10. Krav om minstevannføring i Hemsil nedstrøms Eikredammen, kapittel 5.3.3 
11. Krav om restaurering av elveløp ved Skarvanstølen, kapittel 5.4.1 
12. Krav om rydding i reguleringssonen på Gyrinos–Flævatn, kapittel 5.4.2 
13. Krav om tiltak som hindrer farlige situasjoner som oppstår i forbindelse med slipping av 

vann fra Eikredammen, kapittel 5.4.3 
14. Krav om at standardkrav for naturforvaltning utarbeidet av DN tas inn i konsesjonen, 

kapittel 5.5 
15. Krav om fastsetting av konsesjonskraftmengde, kapittel 5.6.1 
16. Krav om at prisen på konsesjonskraften skal følge OEDs fastsatte normalpris for 

konsesjonskraft, kapittel 5.6.2 
17. Krav om opprettelse av næringsfond, kapittel 5.6.3.» 

 
I tillegg kommer følgende fire krav fra Hemsil fiskeforening og formidlet av Hemsedal 

kommune (NVE 200700391-4): 
 

18. «Det bør være minstevannføring fra Brekkedammen. Elvestrekningen ned til utløpet fra 
kraftverket er tørrlagt store deler av året, noe som fører til tap av fisk og fiskemuligheter. 

19. I Lauvdøla bør det også være en minstevannføring for å opprettholde fisket. 
20. Dyrgja bør ha minstevannføring av samme grunn. 
21. Fra utløpet av Brekkefoss kraftstasjon og nedover Grøndøla og videre nedover Hemsila til 

Holdesvingen blir det sprengt is. Dette for å hindre at elva kjøver og sprer seg ut over dyrket 
mark. Sprengingen tar livet av betydelige mengder fisk. Dette bør erstattes av regulanten.» 

 
Kommunene har satt opp en prioritering av kravene, se bakerst i kravsdokumentet. 

Kommunene har senere endret på disse prioriteringene (se NVE 200700391-32, 34 og 36). 
 

Åpning av revisjonssak 

På basis av kravet om revisjon, og kommentarene fra E-CO, fattet NVE 18.10.2011 vedtak om 
åpning av revisjonssak for reguleringen av Hemsilvassdraget mv. (20070391-13). I vedtaket ble det 
gjort klart at kravene som knytter seg til Eikredammen, og Hemsilvassdraget videre nedstrøms, 
faller utenfor revisjonssaken. Se mer om dette under kapittelet «Konsesjonsrettslig status og 
skjønn» senere i denne innstillingen. NVE tok stilling til disse kravene i sin innstilling til søknaden 
om konsesjon for Hemsil 3 kraftverk (NVE 201104057-91), men søknaden ble senere trukket av E-CO. 
Det kan opplyses at NVE, samtidig med innstillingen vedr. vilkårsrevisjonen, har besluttet å sende 
varsel til E-CO om at NVE vil vurdere å innkalle Hemsil 2 kraftverk til konsesjonsbehandling (NVE 
201709421-1). 

 
Om området, eksisterende vannkraftanlegg og konsesjonsrettslig status 

Beskrivelse av området 

Hemsilvassdraget ligger i øvre del av Hallingdalen, og er et sidevassdrag til Hallingdalselva. 
Vassdraget består øverst av to hovedgrener, Grøndøla og Mørkedøla, som samløper noen få km 
oppstrøms Hemsedal sentrum og danner Hemsila. Berørt del av vassdraget strekker seg fra 
reguleringsmagasinene Vavatn og Gyrinos–Flævatn i nord og vest til samløpet med Hallingdalselva 
ved Gol sentrum i sørøst, men strekningen fra Eikredammen til Gol sentrum ligger som tidligere 
nevnt utenfor det som omfattes av denne revisjonssaken. 
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Figur 1. Kart over Hemsilutbyggingen med dammer, inntak, vannveier og kraftverk. (Inntaket til 

Hemsil 2 kraftverk i Eikredammen sees i kartets sørøstre hjørne. Gyrinos–Flævatn er 
ca. 10,5 km langt øst–vest.) 

 
Fra Vavatn renner vannet i Gjuva som samløper med Grøndøla i dennes nedre del, mens 

Lauvdøla renner fra Gyrinos–Flævatn og samløper med Mørkedøla i dennes nedre del. Magasinet 
Gyrinos–Flævatn besto opprinnelig av Flævatn i øst og Gyrinosvatn i vest, og vannene har ulik 
LRV. Grøndøla og Mørkedøla er vernet i verneplan for vassdrag, og det samme er sidebekkene 
Hornsbekken, Vola og Logga lenger ned i Hemsilvassdraget. Se nettsider: 
 

 https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/buskerud-og-vestfold/ 
012-10-grondola/ 

 https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/buskerud-og-vestfold/ 
012-32-Morkedola/ 

 https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/buskerud-og-vestfold/ 
012- 8-Hornsbekken/ 

 https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/buskerud-og-vestfold/ 
012- 7-Vola/ 

 https://www.nve.no/vann-vassdrag-og-miljo/verneplan-for-vassdrag/buskerud-og-vestfold/ 
012-6-Logga/ 

 
Vassdragets tilsigsområde består i betydelig grad av høytliggende områder der høyeste punkt 

er Raudebergskarvet i nordvest (1819 moh.). Laveste del er Hemsilas samløp med Hallingdalselva 
ved Gol på kote 200. Sentrale deler av Hemsedalen ligger på 500–800 moh., og det er ikke før man 
nærmer seg Hallingdalen og Gol at landskapet blir vesentlig lavere. Det er ingen isbreer i tilsigs-
området. 

Berggrunnen består av grunnfjell med gneis og granitt i de laveste områdene fra Gol og innover 
Hemsedalen til 3–4 km nedstrøms Hemsedal sentrum. Resten av området består av skyvedekker 
med ulike bergartstyper med varierende omdanningsgrad, som fyllitt, metasandstein og gneis i 
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tillegg til granitt og gabbro. Landskapet i skyvedekkeområdene utgjøres for en stor del av fjell. 
Men i sørlige og østlige deler av området består landskapet av lavereliggende jevne viddeområder, 
såkalte flyer. En del av fjellene er forholdsvis flate oppå og avgrenses av brattere kanter, og kalles 
for «skarv», som f.eks. Reinskarvet sør for Gyrinos–Flævatn. Dette danner landskap som kan være 
vanskelig framkommelig på tvers av fjellryggene. 

I dalførene er det bar- og løvskog, som opp mot fjellet går over i fjellbjørkeskog med tregrense 
på ca. 1000 moh. Helt i vest ligger Fødalen landskapsvernområde, som er vernet pga. urørt 
østlandsk dal- og fjellandskap. Det er registrert en viktig bekkekløft langs Lauvdøla, med verdi B. 
Ved Robru, ca. halvveis mellom Eikredammen og Gol sentrum, er det registrert en viktig 
bekkekløft/canyon langs Hemsila med en del rødlistede lav- og kjukearter. Hemsila følger de siste 
3 km før Gol sentrum en bekkekløft registrert som viktig med en del rødlistede lav-, kjuke- og 
plantearter, bl.a. den truete råtetvebladmose (rødlistestatus EN). Se nettsider: 

 
 http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00001924 
 http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00101839 
 http://faktaark.naturbase.no/Vern?id=VV00001924 
 http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00101835 

 
For øvrig er det registrert en del mindre forekomster av naturbeitemark og beiteskog spredt 

langs Hemsilvassdraget. Elvestrekningen fra Eikredammen til Gol sentrum er fraført vann og har 
ingen pålagt minstevannføring. 

Områder nær Hemsedal sentrum har tidvis blitt utsatt for flom, og NVE har laget eget flom-
sonekart for området (http://publikasjoner.nve.no/rapport/2014/rapport2014_45.pdf). 

Når det gjelder viktig fauna er det særlig villrein som er registrert i området. Villreinen forvaltes 
innenfor det som kalles Nordfjella og Fjellheimen villreinområde, og som i hovedsak ligger mellom 
Hardangervidda i sør og Filefjell i nord. Det er tidvis vandring mellom dette området og 
Hardangervidda, der den største bestanden av villrein i Norge befinner seg. Pga. påvist skrante-
syke har Landbruks- og matdepartementet den 8.5.2017 besluttet at hele villreinstammen i Nordfjella 
skal skytes (https://www.regjeringen.no/contentassets/dd36ee8a260d4bb68cdca61a7ff4ce3f/ 
20170508-tiltak-mot-chronic-wasting-disease.pdf). Det antas at det ikke er forsvarlig å starte 
reetablering av stammen før 5–10 år etter avsluttet nedskyting. Se mer om villrein under kapittelet 
«Særskilt om villrein» senere i denne innstillingen. 

Langs Hemsilvassdraget ligger foruten tettstedet Hemsedal en del boligbebyggelse og 
jordbruksland. Ved nederste del av Mørkedøla ligger alpinanlegget Hemsedal Skisenter med 
diverse hoteller, utleieboliger og fritidsboliger. Ved Gyrinos–Flævatn og Vavatn ligger det enkelte 
hytter. 

En DNT-merket sti går helt vest i området, og krysser Mørkedøla og Grøndøla i disses øvre 
del. For øvrig er det mye og variert friluftsliv både sommer og vinter langs Hemsilvassdraget og i 
Hemsedalen. Bl.a. er Hemsila oppstrøms Eikredammen kjent som en av Norges viktigste elver for 
sportsfiske etter innlandsørret, med gjenutsetting av fangstene (catch and release). Det er også 
ørret i magasinene Gyrinos–Flævatn og Vavatn. Området Rjukandefoss i nedre del av Mørkedøla 
er registrert som viktig fossesprøytsone (http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id= BN00084263), 
og i tillegg et statlig sikret friluftsområde. Bruøyne (Grønøya) like ved Hemsedal sentrum er også 
statlig sikret friluftsområde (http://faktaark.naturbase.no/SikraFriluftsliv?id= FS00002628). 

 
Eksisterende utbygging 

Hemsilvassdraget er utbygd med fire kraftverk, to reguleringsmagasin og to inntaksmagasiner. 
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Tabell 1. Oversikt over kraftverk. 

 Fall 
(m) 

Slukeevne 
(m3/s) 

Installasjon 
(MW) 

Antall 
aggregater 

Årsproduksjon 
(GWh) 

Idrift 
(år) 

Hemsil 1 540 16 70 2 241 1960 
Gjuva 410   3 10 1 32,8 1957 
Brekkefoss   28 4,5 1,6 1 11,4 1957 
Hemsil 2 370 27 82 2 522 1959 

 
 

Tabell 2. Oversikt over reguleringsmagasiner. 

 Areal 
(km2) 

Regulering 
(m) 

Magasin 
(mill. m3) 

Årlig tilsig 
(mill. m3) 

Gyrinos–Flævatn 16,72 19,9 204 179,7 
Vavatn 5,0 8,0 34 40 

 
 

Tabell 3. Oversikt over restfelt. 

 Lengde 
(km) 

Restfelt 
(km2) 

Årstilsig restfelt 
(mill. m3) 

Middelvannføring 
restfelt (m3/s) 

Middelvannføring i % 
av uregulert tilstand 

Gjuva 3,2 17,3 15,1 0,477 27,4 
Grøndøla  
(nedstrøms Flatsjø) 

0,86     

Lauvdøla 5,8 23,2 17,9 0,568 8,4 
Dyrgja  13,4 9,0 0,285 51,4 
Hemsila (oppstrøms 
utløp Hemsil 1) 

 530 436 13,8 66 

 
Hemsil 1 kraftverk har inntak i Gyrinos–Flævatn reguleringsmagasin og utløp i Hemsila ca. 

3 km oppstrøms Eikredammen (inntaksmagasinet til Hemsil 2 kraftverk). Vannveiene er i fjell. 
Gjuva kraftverk har inntak i Vavatn reguleringsmagasin og utløpe i Grøndøla. Vannveiene er dels 
i fjell og dels i rørgate. Brekkefoss kraftverk er et elvekraftverk med inntak i Flatsjø inntaks-
magasin og utløp i Grøndøla ca. 3 km oppstrøms samløpet med Hemsila. Vannveiene er i rørgate. 
Hemsil 2 kraftverk har inntak i Eikredammen inntaksmagasin og utløp i Hallingdalselva ved Gol 
sentrum. Vannveiene er i fjell. 

Det er ikke pålagt slipp av minstevannføring så de fraførte elvestrekningene mottar kun vann 
fra restfelt og ved overløp i flomperioder. Dette gjelder Lauvdøla fra Gyrinos–Flævatn til 
Mørkedøla, Fagerdøla fra inntaket til samløpet med Lauvdøla, Dyrgja fra inntaket til samløpet med 
Hemsila, Gjuva fra Vavatn til Grøndøla, Grøndøla fra Flatsjø til utløpet fra Brekkefossen kraftverk. 
I tillegg kommer Hemsila fra Eikredammen til samløpet med Hallingdalselva, men det ligger 
utenfor revisjonssaken. 

 
Konsesjonsrettslig status og skjønn 

Reguleringskonsesjonen for Hemsilvassdraget (NVE 200700391-1) omfatter først og fremst 
regulering av Gyrinos–Flævatn og Vavatn. Stortingsprop. nr. 104 i 1956 må forstås slik at man ikke 
anså Hemsil 2 kraftverk å være omfattet av konsesjonen, selv om kraftverket nevnes en rekke 
ganger. På s. 23 i proposisjonen sies bl.a. at spørsmålet om neddemming av dyrkingsarealer i 
forbindelse med etablering av inntaksdammen til Hemsil 2 kraftverk (Eikredammen) var et 
spørsmål som angikk «utbyggingen og ikke reguleringen». Videre opplyses at eventuell 
neddemming av store arealer med dyrkbar jord mv. til skade for allmenne interesser vil kreve 
konsesjon etter dagjeldende vassdragslov § 105. 
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Flævatn og Gyrinosvatn kan reguleres med hhv. 19,9 m og 12,9 m ved oppdemming, med HRV 
på kote 1108,5 og LRV på hhv. kote 1088,6 og 1095,6. Vavatn kan reguleres med 8 m senkning 
mellom HRV på kote 1124,3 og LRV på kote 1116,3. Høydeangivelsen er ifølge E-CO et lokalt 
høydesystem (NVE 200700391-47), men i NVE Atlas oppgis de sammen kotehøydene som referert 
til NN 54. E-CO har opplyst at de sommeren 2018 vil foreta innmåling av reguleringshøydene etter 
NN 2000. 

Inntak av Fagerdøla og Dyrgja inn på inntakstunellen til Hemsil 1 kraftverk er ikke tatt med i 
eksisterende manøvreringsreglement. Stortingsdokumenter i saken (St. prp. nr. 104 i 1956) viser 
imidlertid at dette var del av utbyggingsplanen. NVE vil anbefale at dette tas inn i det nye 
manøvreringsreglementet, se kapittelet «Merknader til nytt manøvreringsreglement» senere i 
denne innstillingen. 

Noen forhold, som f.eks. beitegjerdet langs Lauvdøla til kompensasjon for bortfall av Lauvdøla 
sin selvgjerdeeffekt for beitedyr, står ifølge revisjonsdokumentet (NVE 200700391-18) i 
underskjønn datert 20.02.1960. Beitegjerdet er bl.a. omtalt i kapittelet «Vurdering av de ulike 
kravpunktene» og underpunkt «Tiltak for å lette villreinens passasje ved Gyrinos–Flævatn» senere 
i denne innstillingen. Revisjonsdokumentet nevner for øvrig også et vassdragsoverskjønn datert 
23.03.1963. 

 
Revisjonsdokumentet 
E-CO har utarbeidet revisjonsdokument datert 21.01.2013 (NVE 200700391-18 og med vedlegg i 
dok 21). I vedleggene er det bl.a. tre notater, et om fisk (Multiconsult, 26.11.2012), et om 
undersøkelse av kulturminner ved Gyrinos–Flævatn (NIKU, 19.10.2012) og et om villrein 
(Naturrestaurering, okt. 2012). 

Fra revisjonsdokumentet gjengis følgende: 
 

«Sektoravgift for kulturminner 

(…) 
 
E-CO ønsker imidlertid i den forbindelse å understreke NIKUs oppsummering av gjennomført 
telefonintervju med arkeologen som var ansvarlig for undersøkelsene i 1959, Irmelin Martens. 
Som det fremgår på s. 2 i rapporten betegner hun ”registrerings- og utgravingsinnsatsen” 
knyttet til gjennomførte undersøkelser som ”formidabel”. E-CO er av den oppfatning at 
gjennomførte undersøkelser knyttet til utbyggingen av Gyrinosvatn og Flævatn er ”i tråd med 
de krav som da gjaldt” (det vil si på konsesjons- og utbyggingstidspunktet). Det er etter dette 
ikke grunnlag for å pålegge konsesjonæren ytterligere vilkår knyttet til kulturminneunder-
søkelser, verken i form av konkrete undersøkelser eller som innbetaling av en sektoravgift, jf. 
OEDs retningslinjer for revisjon, punkt 9.2 annet avsnitt. 
 
(…) 

 
Krav om økonomiske forhold 

(…) 
 
Som påpekt i brev av 30. november 2009 vedrørende kommentarer til kommunens krav, og 
som redegjort ovenfor i punkt 2.5.2, faller normalt økonomiske vilkår utenfor revisjons-
instituttet. Som tidligere nevnt, har NVE også presisert at kommunens krav til økonomiske 
vilkår faller utenfor revisjonen, jf. NVEs brev 18. oktober 2011. Kommunens økonomiske krav 
behandles derfor ikke i revisjonsdokumentet. 
 
(…) 
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Krav om rydding av kvist og kratt i reguleringssonene på Gyrinos–Flævatn 

(…) 
 
Det ble i tillatelsen stilt krav om at ryddingen skulle være fullført senest innen to år etter første 
neddemming. Ryddingen ble utført i perioden 1957–59. Oslo Lysverker har ryddet regulerings-
sonen i henhold til kravet i tillatelsen punkt 16. 

Krav om ytterligere rydding utover dette er etter E-COs oppfatning et privatrettslig forhold, 
og kan derfor ikke tas til følge i forbindelse med en revisjon av konsesjonsvilkårene. Som 
redegjort for i E-COs kommentarer til kommunens krav, jf. brev 30. november 2009, er det 
uansett slik at grunneierne fikk erstatning for skade på fiske og framtidige ulemper ved 
utøvelse av fiske, jf. vassdragsunderskjønn 20. februar 1960 side 28 og vassdragsoverskjønn 
23. mars 1963 side 26. Det utbetales også i dag erstatninger for disse ulempene. Etter E-COs 
syn vil en eventuell ytterligere erstatning eller ny rydding innebære at grunneierne får 
erstatning to ganger for de samme privatrettslige forholdene. 

Det vises også til at dersom kratt og røtter i reguleringssonen skal ryddes på en effektiv 
måte, må oppfyllingen av magasinet utsettes til ut på sommeren. I så fall vil ikke magasinet 
kunne fylles opp som normalt. Det vil ha store økonomiske konsekvenser for kraft-
produksjonen og også innebære ulemper for fisk og fiske. Videre består reguleringssonen i 
Gyrinos–Flævatn i noen grad av sumpaktig mark, som det i alle tilfelle vil være vanskelig å 
utføre rydding i. De begrensede miljømessige fordelene som kan oppnås gjennom et pålegg 
om ytterligere rydding i reguleringssonen vil etter dette ikke stå i forhold til ulemper dette 
utløser på konsesjonærens hånd. For nærmere om kravet om forholdsmessighet mellom 
miljømessige fordeler og ulemper på konsesjonærens hånd vises det til punkt 2.3 over. 

E-CO mener at kravet må avvises da dette er et privatrettslig forhold som faller utenfor 
revisjonen. Subsidiært mener vi at kravet ikke kan tas til følge da miljømessige fordeler ikke 
står i forhold til de ulemper dette utløser på konsesjonærens hånd. 
 
(…) 

 
Krav knyttet til dagens vilkår 

(…) 
 

Da issprengning ikke er årsaken til lav tetthet av ørret i den aktuelle delen av vassdraget, mener 
E-CO at kravet om utsetting av fisk må avvises. E-CO ønsker å følge opp biotopforbedrende 
tiltak i forbindelse med utvidelsen av Brekkefoss kraftstasjon, jf. konsesjon fra NVE datert 
14. juni 2012. 

 
(…) 

 
Krav om fiskebiologiske undersøkelser i Hemsilvassdraget er allerede omfattet av gjeldende 
konsesjonsvilkår. I henhold til kap. 15 i konsesjonen kan departementet, dersom de finner det 
nødvendig, kreve gjennomført fiskeundersøkelser på konsesjonærens bekostning. 
Konsesjonæren plikter også å sette ut yngel/settefisk etter vedtak fra departement (rette 
myndighet). Det utføres fiskebiologiske undersøkelser hvert 10. år etter pålegg fra 
Fylkesmannen i Buskerud. På bakgrunn av disse fastsettes krav til utsetting av fisk i Gyrinos–
Flævatn. Siste undersøkelse er fra 2007. Gjeldende utsettingspålegg for magasinet er 11 500 
ettåringer. I prøvefisket i 2007 kom over 60 % av fisken fra villfisk naturlig rekruttert fra innløps-
bekker til magasinet, noe som indikerer god tilgang til gytearealer i bekkene og at reguleringen 
ikke hindrer fiskens oppgang til gytebekkene. 

E-CO har på eget initiativ gjennomført fiskeundersøkelser i Hemsil bl.a. 2001, og fått utført 
supplerende undersøkelser høsten 2012 for Grøndøla, Lauvdøla og Dyrgja innenfor vilkårs-
revisjon, samt ytterligere undersøkelser i Hemsil/Eikredammen høsten 2012. Det vises til 
rapport fra Multiconsult i vedlegg 6. 
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E-CO mener at forholdene for fisk er godt kartlagt i Hemsil, og at det per i dag ikke er behov 
for ytterligere undersøkelser. Det er etter dette ikke grunnlag for nye eller reviderte vilkår 
knyttet til fiskebiologiske undersøkelser i vassdraget. 

 
(…) 

 
I 1989 ble det montert ei varegrind 200 meter innenfor inntaksluka i tunnelen. Arealet på grinda 
er ca. 20 m2, mens tverrsnittet i tunnelen fram til varegrind er 27 m2. Lysåpningen er 40 mm. 
Slukeevnen i Hemsil 1 er 16 m3/s. Etter E-COs syn er vannhastigheten ved maksimal slukeevne 
i tunnelen (ca. 0,6 m/s) og gjennom grinda såpass liten (ca. 0,8 m/s) at risiko for innsug av fisk 
er svært begrenset. Fisk kan vandre fritt inn i og ut av tunnelen. Siden lysåpningen er såpass 
stor, vil fisk som kommer inn i tunnelen, kunne passere grinda. Etablering av en varegrind med 
mindre lysåpning vil gi økt falltap, innebære hyppigere driftsstans og påføre investerings-
kostnader. Det er ikke, og har sannsynligvis heller ikke vært, en vandrende fiskebestand i 
Flævatn–Gyrinos. De vandringene som har skjedd har vært forbundet med gytevandring opp i 
innløpselver. Vandring nedstrøms har vært begrenset til et kort område ved utløpet av Flævatn. 
Det er således ingen «vandringsmotivasjon» for fisk i magasinet, og det reduserer etter E-COs 
mening også risikoen for at fisk går tapt pga. vandring inn i tunellen. Etter E-COs mening vil 
det beste tiltaket være å fortsette utsettingene, evaluere disse og vurdere tiltak i sidevassdrag. 

E-CO avviser kravet om oppfølging av nye tiltak [for å hindre utvandring av fisk], da 
kostnader i forhold til nytten er uforholdsmessig høy. 

 
(…) 

 
Krav knyttet til flom- og erosjonsproblemer ved Skarvanstølen 

(…) 
 

I samarbeid med grunneierne ble det utført tiltak sommeren 2011. Vi anser problemet som løst. 
Det er derfor ikke behov for ytterligere utredning og omtale av kravet i dette revisjons-
dokumentet. 

 
(…) 

 
Krav knyttet til minstevannføring 

(…) 
 

E-CO mener at kravet om minstevannføring i Dyrgja og Lauvdøla må avvises. Et pålegg om 
minstevannføring vil i høyden kunne gi en svært beskjeden miljømessig gevinst, som på ingen 
måte står i forhold til produksjonstap og andre kostnader/ulemper forbundet med dette. E-CO 
er imidlertid innstilt på å arbeide videre med biotopjusterende tiltak for Dyrgja i samarbeid med 
kommune, grunneiere og fiskelag. 

 
(…) 

 
Krav knyttet til villrein 

(…) 
 

E-CO mener at reguleringen ikke har vært til hinder for etablering av en bærekraftig 
villreinstamme fra 1960 til i dag. Kravene som er reist er ikke egnet til å bøte på eventuelle 
skader reguleringen har påført miljøet (villreinen). Fagutredernes utredninger viser at 
konsekvensene av tiltakene er marginale for villreinen, og eventuelle fordeler står ikke i forhold 
til de ulemper tiltakene vil medføre. E-CO mener etter dette at kravene må avvises.» 
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Behandlingsprosess 
Kravet om revisjon av konsesjonsvilkår behandles etter bestemmelsene i vassdragsregulerings-
loven. NVE fattet vedtak den 18.10.2011 om åpning av revisjonssak (se tidligere i denne 
innstillingen). Revisjonsdokumentet utarbeidet av E-CO ble sendt på høring 01.02.2013 med frist 
15.05.2013. NVE avholdt offentlig befaring 21.09.2016. 

 
Høring og distriktsbehandling 

Revisjonsdokumentet har vært kunngjort i avisa Hallingdølen, samt lagt ut til offentlig gjennomsyn 
i Hemsedal, Gol og Ål kommuner. Videre er revisjonsdokumentet sendt på høring til kommunene, 
Fylkesmannen i Buskerud, Buskerud fylkeskommune, andre berørte statlige forvaltningsorganer, 
grunneiere, brukerinteresser og natur- og friluftslivsorganisasjoner. Nedenfor følger en kort 
oppsummering av hovedpunktene i høringsuttalelsene. 

 
Hemsedal kommune v/kommunestyret (NVE 200700391-34) vedtok 06.06.2013 å ikke kreve slipp 
av minstevannføring i Lauvdøla og Dyrgja. Kravet var tidligere framsatt av Hemsedal 
Fiskeforening, og videresendt av Hemsedal kommune med ønske om at kravet ble tatt med i NVEs 
saksbehandling (NVE 200700391-4). Kommunen vil heller ikke opprettholde kravet om passasje 
for villrein over Gyrinos–Flævatn eller passasje ved nedlegging av sauegjerder nedstrøms 
dammen, rydding av kvist og kratt i reguleringssonen i Gyrinos–Flævatn eller tiltak mot flom og 
erosjon ved Skarvanstølen. 

Tilknyttet Gyrinos–Flævatn vil kommunen opprettholde kravet om tapperestriksjon i 
fyllingsperioden av hensyn til gyting for ørret og kulturminneundersøkelser når vannstanden er 
lav. De mener det er bra at det er etablert et sperregitter, men mener fortsatt det bør gjøres en 
konkret kostnadsberegning for å hindre utvandring av fisk via kraftverket. De opprettholder også 
krav om næringsfond. I tillegg forventer kommunen at E-CO følger opp vilkårene tilknyttet fisk i 
konsesjonen for utvidelse av Brekkefoss kraftverk, herunder kompensasjon for mulig tap av fisk 
ved sprengning av is. 

 
Gol kommune ved kommunestyret (NVE 200700391-36) vedtok 07.05.2013 at de ikke har noen 
merknader til revisjonsdokumentet. Kommunen legger til grunn at revisjonskravene knyttet til 
Eikredammen og nedre del av Hemsil vil bli vurdert i saken om konsesjon for Hemsil 3 kraftverk. 
Kommunen oppfordrer for øvrig NVE til å innkalle Hemsil 2 kraftverk til konsesjonsbehandling i 
tilfelle Hemsil 3 kraftverk ikke blir bygd, slik at de angjeldende punktene i revisjonskravet blir 
realitetsvurdert. 

 
Ål kommune v/kommunestyret (NVE 200700391-32) vedtok 23.05.2013 å opprettholde krav om 
nedleggelse av sauegjerdet nedstrøms Gyrinos–Flævatn utenom beitesesongen for å lette 
villreinens passering, kulturminneundersøkelser i Flævatn, tiltak for å hindre utvandring av fisk 
fra Gyrinos–Flævatn via tappetunellen, at tappingen av vann fra Gyrinos–Flævatn i fyllings-
sesongen ikke må overstige tilsiget, og næringsfond til kommunene. 

 
Fylkesmannen i Buskerud (NVE 200700391-29) mener at det bør prioriteres å pålegge en 
«akseptabel» minstevannføring fra Eikredammen til nedre del av Hemilvassdraget, framfor i 
Lauvdøla, Gjuva og Dyrgja. 

For Laudøla, Gjuva og Dyrgja henviser Fylkesmannen generelt til fagrapporten for fisk vedlagt 
revisjonsdokumentet. For Gjuva påpeker Fylkesmannen at elva har bratt gradient, at den ikke er 
spesielt viktig for ørreten og at den har en restvannføring som til en viss grad opprettholder et 
generelt vannmiljø. For Lauvdøla påpekes at den mottar en restvannføring fra områder med noen 
mindre tjern, noe som bidrar til at elva fortsatt har en elvestamme av ørret. Heller ikke denne elva 
anses å være spesielt viktig for ørreten i vassdraget. For Dyrgja påpeker Fylkesmannen at det 
spesielt er de nedre deler av elva, nær samløpet med Hemsil, som har betydning ved å være gyteelv 
for ørret i Hemsil. Oppover mot inntaket har Dyrgja bratt gradient og lite kulper, og anses slik sett 
ikke spesielt egnet for fisk. 
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Fylkesmannen nevner også at det om sommeren bør pålegges slipp av minstevannføring fra 
inntaket til Brekkefoss kraftverk. 

 
Buskerud fylkeskommune, Riksantikvaren og Norsk maritimt museum (200700391-28, 37 og 26) 
mener at reguleringen kommer inn under ordningen med sektoravgift til kulturminnevern i 
vassdrag. De påpeker at konsesjonen ble gitt før 1960. Fylkeskommunen og Norsk maritimt 
museum påpeker videre at det er stort potensial for å finne automatisk fredete kulturminner, ikke 
minst i reguleringssonen i Flævatn. Området ved Flævatn ble ikke undersøkt under registreringen 
av kulturminner sommeren 1959 fordi dammen var bygget og oppdemmingen allerede hadde 
begynt. Men fagfolkene rakk å gjøre en rekke registreringer langs kanten av Gyrinosvatn, som 
hadde gjennomsnittlig vannstand 7 m høyere enn Flævatn. Mange av funnene gjaldt bosettinger 
og fangstplasser fra steinalderen (mesolittisk og neolittisk periode). 

 
Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd (NVE 200700391-27 og NVE 201005907-21 fra Holsrevisjonen) 
mener at konsekvensene for villrein må ses i sammenheng for hele Nordfjella og Fjellheimen-
området, og at man som minimum må vurdere Hemsilrevisjonen sammen med Holsrevisjonen. 
Store reguleringsmagasiner som Gyrinos–Flævatn og Stolsvatn (i Holsreguleringen) representerer 
viktige vandringshindre for villrein, og har gjort det betydelig vanskeligere for villreinen å utnytte 
områder sør og øst for magasinene, bl.a. Blåbergi og Såta. Slike «leområder» framkommer bl.a. på 
kartskisser vedlagt nemdas uttalelse til Holsrevisjonen (NVE 201005907-21). 

Nemda stiller spørsmål ved KU-metodikken (Statens vegvesen håndbok nr. 140 fra 2006) som 
i tilpasset form er benyttet i rapporten om villrein vedlagt revisjonsdokumentet. Nemda er bl.a. 
bekymret for at metoden i for liten grad fanger opp betydningen av områder som ikke brukes så 
ofte. De mener også det er behov for mere forskning tilknyttet avbøtende tiltak av betydning for 
villrein. 

Særskilt for Hemsilsaken mener nemda at trekkruta øst for Flævassdammen har svært stor 
verdi da den er eneste rute fra de viktige områdene nord og nordvest for magasinet til områdene i 
øst og sør. Nemda er dermed uenig i vurderingen av verdi og konsekvens i revisjonsdokumentet 
med vedlegg. Områdene øst og sør for Gyrinos–Flævatn ligger i utkanten av villreinområdet, og 
brukes ikke hvert år. Men nemda framholder at slike områder kan være avgjørende for villrein-
stammen i perioder der andre områder ikke kan brukes, f.eks. pga. nedising eller andre klima-
relaterte forhold. Nemda mener at sauegjerdet langs Lauvdøla nedstrøms Flævassdammen må 
fjernes da det utgjør en viktig trekkbarriere for villreinen. Den beste løsning for å oppnå 
gjerdeeffekt for beitende sauer i området uten gjerdet vil etter nemdas mening være større 
minstevannføring, eventuelt gjeting. Nedlegging av gjerdet utenom beiteperioden for sauene er 
etter nemdas mening et absolutt minimumsalternativ. 

 
Villreinutvalet for Nordfjella og Grunneigarlaget for villreinvald i Ål (NVE 200700391-38) mener at 
områdene øst og sør for Gyrinos–Flævatn utgjør viktige områder for villreinen, særlig for 
vinterbeiting i år hvor andre områder har liten kapasitet. De mener at vanskelig tilgang til disse 
områdene er en viktig begrensende faktor for størrelsen på villreinstammen i Nordfjella. Etter den 
store vandringen av villrein fra Hardangervidda på 1970-tallet skal det ha vært 3–5000 dyr i dette 
området, og siste året med jakt der var i 1991. Gjentaksintervallet for bruk av slike områder anslås 
å være mellom 20 og 30 år. 

Villreinutvalet mener at en steinfylling over sundet mellom Gyrinosvatn og Flævatn vil være 
det beste tiltaket for å gjenopprette vandringspassasje. Sundet er ifølge utvalget 1 km bredt og 
14 m dypt ved vannivå på HRV. De påpeker at sporene etter inngrepet kan skjules ved masseuttak/ 
steinbrudd under HRV i magasinet, og ved at maskiner fraktes inn og ut fra anleggsområdet på 
vinterføre. De mener at reinen vil ha tatt en slik passasje i bruk innen 20–30 år, og påpeker at 
passasjen over Finsetunellen på Bergensbanen var reetablert i løpet av 12–14 år. 

Videre framholdes at gjerdeeffekt for beitesau øst for Flævassdammen vil kunne fungere ved 
en langt lavere vannføring enn 2–3 m3/s som anslått av E-CO i revisjonsdokumentet. De mener 
videre at sauegjerdet omfattes av revisjonssaken selv om det ble pålagt i vassdragsskjønn, og er 
slik sett uenige med E-CO. 
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Konsesjonærens kommentarer til høringsuttalelsene 

Konsesjonær har kommentert de innkomne høringsuttalelsene (NVE 200700391-41). De 
kommenterer ikke kravspunkter knyttet til Hemsilvassdraget fra Eikredammen og nedstrøms, 
Brekkefoss kraftverk, og økonomiske krav, og i revisjonsdokumentets kapittel 1 henvises til NVEs 
brev om åpning av revisjonssak som begrunnelse for dette. De går ikke nærmere inn på krav om 
innføring av manøvreringsreglement, og heller ikke standardvilkår for naturforvaltning da natur-
forvaltningsvilkår vil bli innført i alle revisjonssaker. Vedrørende krav om kulturminneunder-
søkelser kommenteres at dette heller er et spørsmål om sektoravgift. Angående eventuelle 
mangler ved KU-metoden eller behovet for mer forskning tilknyttet konsekvenser og avbøtende 
tiltak for villrein anføres at konsesjonæren ikke kan ha ansvar for dette. 

For øvrig kommenteres at slipp av minstevannføring i Lauvdøla og Dyrgja ikke lenger kreves 
av Hemsedal kommune eller Fylkesmannen. I fall NVE/OED allikevel vil vurdere slipp i Lauvdøla 
hevdes at slipp av 200 l/s året rundt ikke i nevneverdig grad vil bedre forholdene for fisk og fiske, 
og vil medføre årlig krafttap på 7,5 GWh, hvorav mye vil være vinterkraft. Vedrørende tiltak mot 
utvandring av fisk fra Gyrinos–Flævatnmagasinet anføres at problemet er lite, og at eventuelle 
tiltak kan utføres innenfor moderne standardvilkår. Vedrørende krav om nedlegging av sauegjerde 
langs utløpselva (Lauvdøla) øst for Flævassdammen så mener E-CO at dette er et privatrettslig 
forhold, og at saken eventuelt må tas opp med rettighetshaverne. E-CO mener for øvrig at gjerdet 
ikke har vært til hinder for utviklingen av en bærekraftig villreinstamme i Nordfjella. 

 
Befaring 

På NVEs befaring 21.09.2016 i anledning revisjonssaken deltok representanter for Hemsedal, Gol 
og Ål kommuner (de som hadde framsatt krav om vilkårsrevisjon), E-CO, Fylkesmannen, 
Vannområdene Hallingdal og Valdres, Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd og grunneierlag/ 
villreininteresser. NVE har også tidligere (07.10.2009) hatt befaring i anledning revisjonssaken 
sammen med E-CO og Hemsedal og Gol kommuner. NVE arrangerte også befaring den 15.10.2013 
i Hemsilvassdraget fra Eikredammen og nedstrøms i anledning søknaden om Hemsil 3 kraftverk. 

 
Uttalelser etter befaringen 

Hemsedal, Gol og Ål kommuner v/adv.firma Lund og Co (NVE 200700391-44) forutsetter at kravet 
om konsesjonskraftpris i forbindelse med søknaden om Hemsil 3 kraftverk må ses i sammenheng 
med saken om vilkårsrevisjon. 

 
NVEs vurdering av kunnskapsgrunnlaget 

Revisjonsdokumentet 

Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd (NVE 200700391-27) hevder det hefter svakheter ved KU- 
metoden når det gjelder vurdering av vassdragsutbyggingens konsekvenser for villrein. Særlig 
påpekes behovet for å se de totale konsekvenser av alle vassdragsutbyggingene i villreinområdet 
i sammenheng. Videre påpekes manglende kunnskap om mulige avbøtende tiltak. 

NVE vil først påpeke at KU-systemet med utredning etter plan- og bygningsloven i utgangs-
punktet ikke gjelder for saker om vilkårsrevisjon. NVE mener imidlertid at det i enkelte vilkårs-
revisjoner kan være behov for å vurdere den samlete belastningen som flere vassdragsutbygninger 
har på f.eks. villrein. Et helhetlig perspektiv er også delvis lagt til grunn i villreinrapporten vedlagt 
revisjonsdokumentet. 

NVE vil videre påpeke at det er åpnet sak om vilkårsrevisjon for flere andre vassdrags-
reguleringer i Nordfjella villreinområde, og det vises til vilkårsrevisjonen for Holsreguleringen 
(NVE 201005907) og for Aurlandsreguleringen (NVE 201400584). I tillegg kan nevnes vilkårs-
revisjonen for Uste–Hallingdalsvassdraget (NVE 201700791) som ligger på grensen mellom 
villreinområdene Nordfjella og Hardangervidda. Det er viktig å vurdere disse sakene i sammen-
heng når det gjelder påvirkningen på villrein. 
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NVE mener revisjonsdokumentet fyller de krav til informasjon som stilles til slike dokumenter 
ut fra sakens størrelse og kompleksitet. 

 
NVE-rapport 48/2013 

NVE-rapport 49/2013 («revisjonsrapporten») er en nasjonal gjennomgang og forslag til prioritering av 
hvilke vannkraftkonsesjoner som bør revideres først. Hemsilvassdraget er i denne rapporten 
plassert i kategori 1.2, som er lavere prioritet. Aktuelle tiltak som er skissert i rapporten er: 
 

 Slipp av minstevannføring fra Gyrinos–Flævatn til Lauvdøla av hensyn til rødlistede arter i 
Lauvdøla bekkekløft. 

 Magasinrestriksjoner i Vavatn og Gyrinos–Flævatn av hensyn til landskap og friluftsliv. 
 

Vannforvaltningsplan 

I vannforvaltningsplanen for Vest-Viken for planperioden 2016–2021, som ble godkjent av Klima- 
og miljødepartementet 04.07.2016, er det ikke satt miljømål for noen del av Hemsilvassdraget som 
vil kunne medføre tap av kraftproduksjon, dvs. slipp av minstevannføring eller magasin-
restriksjoner. 

Vedrørende tiltak som ikke vil kunne medføre krafttap nevnes kun Vavatn (magasinet med 
inntak for Gjuva kraftverk), der dagens tilstand er moderat økologisk potensial (MØP) og miljø-
målet er godt økologisk potensial (GØP). 

Godt økologisk potensial defineres som tilstanden som kan oppnås når alle realistiske tiltak er 
gjennomført. NVE mener at aktuelle tiltak vil kunne pålegges med hjemmel i moderne standard-
vilkår herunder naturforvaltningsvilkår, se kapittelet «Merknader til nye konsesjonsvilkår» senere 
i denne innstillingen. 

 
Samlet vurdering av kunnskapsgrunnlaget 

Kunnskapsgrunnlaget i saken er basert på revisjonsdokumentet med vedlegg, høringsrunde, flere 
befaringer og NVEs kunnskap og erfaring. NVE mener kunnskapsgrunnlaget oppfyller de krav 
lovgivningen stiller til slike saker. 

 
Kravpunktene og sammenheng med andre saker 

Hemsil 2 kraftverk 

I tilknytning til revisjonssaken for Hemsilvassdraget er det fremmet krav bl.a. om tappe-
restriksjoner og slipp av minstevannføring tilknyttet Eikredammen og nedre del av Hemsil-
vassdraget. Disse kravpunktene kan ikke behandles i revisjonssaken fordi denne delen av 
vassdraget er utnyttet av Hemsil 2 kraftverk som ligger utenfor reguleringskonsesjonen, se NVEs 
brev om åpning av revisjonssak for Hemsilvassdraget (NVE 200700391-13). Kravpunktene ble 
vurdert i NVEs innstilling til Hemsil 3 kraftverk, som skulle omfatte samme vassdragsstrekning 
som Hemsil 2 kraftverk (NVE 201104057-91). Men søknaden om Hemsil 3 ble trukket av E-CO i 
meddelelse til OED den 17.11.2017. 

For å få behandlet disse kravpunktene må Hemsil 2 kraftverk innkalles til konsesjons-
behandling etter vannressursloven § 66. 

 
Brekkefoss kraftverk 

I tilknytning til revisjonssaken er det også fremmet krav tilknyttet Brekkefoss kraftverk, bl.a. krav 
om slipp av minstevannføring fra inntaksdammen Flatsjø. Heller ikke disse kravpunktene kan bli 
behandlet i revisjonssaken fordi Brekkefoss kraftverk ikke er del av reguleringskonsesjonen, se 
NVEs brev om åpning av revisjonssak for Hemsilvassdraget (NVE 200700391-13). Kravpunktene 
ble vurdert i NVEs vedtak om utvidelse av Brekkefoss kraftverk (NVE 200707886-18 og 23). Men 
i brev av 20.01.2016 informerte E-CO om at de ikke vil ta konsesjonen i bruk (NVE 200707886-29). 

For å få behandlet disse kravpunktene må Brekkefoss kraftverk innkalles til konsesjons-
behandling etter vannressursloven § 66. 
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Oversikt over krav 

Tabell 4 nedenfor gir en oversikt over alle kravpunktene fra kommunene og Hemsedal fiske-
forening som er fremmet i revisjonssaken. Det er også markert sammenhengen med revisjons-
saken eller eventuelle innkallingssaker. Av de 21 punktene faller 12 inn under revisjonssaken, 
hvorav et punkt er avklart (restaurering av elveløp ved Skarvanstølen), et punkt innføres i alle 
revisjonssaker (moderne naturforvaltningstiltak), tre punkter er helt eller delvis hjemlet i 
eksisterende vilkår (pålegg av fiskebiologiske undersøkelser, tiltak for å hindre utvandring av fisk 
fra magasin, og rydding av reguleringssone). Når det gjelder krav om miljøfond så er ikke dette 
del av standard naturforvaltningsvilkår. Krav om miljøfond og næringsfond må vurderes for seg i 
saker om vilkårsrevisjon. De to punktene angående fastsetting av mengde og pris på konsesjons-
kraft angår rene økonomiske forhold, og skal ifølge OEDs retningslinjer for vilkårsrevisjoner ikke 
vurderes. 

 
Tabell 4. Oversikt over krav og tilknytning til revisjonssaken eller andre saker. 

 
Kravpunkter 

Revisjonssak 
(status) 

Annet 

1 Fiskebiologiske undersøkelser i Hemsilvassdraget X  
2 Arkeologiske undersøkelser i/ved Gyrinos–Flævatn,

Vavatn, Gjuva, Grøndøla, Hemsila 
X  

3 Passasje for villrein – over Gyrinos–Flævatn X  
4 Passasje for villrein – nedstrøms Flævassdammen X  
5 Kunstig elveløp/fisketrapp ved Eikredammen  Innkalling Hemsil 2 
6 Terskler i Hemsila nedstrøms Eikredammen  Innkalling Hemsil 2 
7 Tiltak for å hindre utvandring av fisk fra Gyrinos–

Flævatn 
X  

8 Manøvreringsreglement for Eikredammen  Innkalling Hemsil 2 
9 Manøvreringsreglement (tapperestriksjoner) for

Gyrinos–Flævatn 
X  

10 Minstevannsføring i Hemsil nedstrøms Eikredammen  Innkalling Hemsil 2 
11 Restaurering av elveløp ved Skarvanstølen for å 

unngå nye flomløp og erosjon 
Avklart  

12 Rydde reguleringssonen i Gyrinos–Flævatn Frafalt av Hemsedal 
kommune 

 

13 Tiltak for å hindrer farlige situasjoner ved slipping
av vann fra Eikredammen 

 Innkalling Hemsil 2 

14 Innføring av moderne naturforvaltningsvilkår for 
Hemsilreguleringen 

X  

15 Øke mengden konsesjonskraft  Økonomisk krav 
16 OED-pris på konsesjonskraft  Økonomisk krav 
17 Næringsfond/Bidrag til opphjelp av fisk, vilt og 

friluftsliv 
X  

18 Minstevannføring i Grøndøla (Brekkefoss kraftverk)  Innkalling Brekkefoss 
19 Minstevannføring i Lauvdøla X  
20 Minstevannføring i Dyrgja X  
21 Konsesjonæren skal følge opp vilkårene som ble satt 

i konsesjon for utvidelse av Brekkefoss kraftverk 
 Innkalling Brekkefoss 
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Særskilt om villrein 
Vedlagt revisjonsdokumentet følger rapport fra NaturRestaurering med tittel «Villreinutredning av 
konsesjonsvilkår for Hemsil 1» av Flydal og Colman (NVE 200700391-21). Ifølge rapporten har 
villreinen fra tidligere hatt et sammenhengende leveområde fra Jotunheimen til Setesdalsfjella. 
Men oppsplitting har skjedd pga. veier, bebyggelse og trafikk særlig i dalfører. I dag er det ingen 
klare grenser mellom bestandene i Nordfjella, Hardangervidda og Setesdalsheiene, men 
bestandene forvaltes likevel separat. 

Det er et generelt trekk at de viktigste områdene som er egnet for sommerbeiting, såkalte 
grøntbeiteområder, befinner seg i de mer oseanisk påvirkede områdene i vest. De viktigste 
lavbeiteområdene, egnet for vinterbeiting, befinner seg i de mer kontinentalt påvirkede områdene 
i øst. Men til forskjell fra Hardangervidda-området er det i Nordfjella også gode lavbeiter ned mot 
vestlandsdalene på nordsiden av de høyalpine fjellområdene i sentrale og vestlige deler. Det er 
vinterbeiteområder som regnes som minimumsfaktor for villreinstammene. 

Villreinstammen i Nordfjella antas å ha vært på et minimum i begynnelsen av 1900-tallet, og 
stammen ble totalfredet i en kortere periode. Samtidig var mengden tamrein meget stor og telte 
flere tusen dyr. Tamreindriften foregikk mer eller mindre fram til 1965, da den stort sett ble 
avviklet. Men det var også en kortere driftsperiode på 1970–80-tallet. Villreinstammen utgjorde på 
1950-tallet antakelig et sted mellom 400 og 800 dyr. I tiårene etter andre verdenskrig førte 
forvaltningsplaner, tellinger og jaktkvoter til populasjonsvekst. I 1975 var bestanden 3900 dyr, i 
1979 på 5500 dyr og i 1981 på 5000 dyr. Den store veksten på slutten av 1970-tallet og begynnelsen 
av 1980-tallet skyldtes i tillegg til forvaltningen også innvandring fra Hardangervidda. Dyrene 
utnyttet i den perioden også lavbeitene sør og øst for Gyrinos–Flævatn, og områdene ble som 
mange andre områder i Norfjella svært nedbeitet. Senere har man lyktes med å holde bestanden 
relativt stabilt på 2000–2500 dyr, og mange lavbeiter er blitt regenerert. Områdene sør og øst for 
Gyrinos–Flævatn er ikke brukt i særlig grad, noe som i tillegg til magasinet også antas å skyldes 
gjerder, hytter, veier og mye menneskelig aktivitet. Stammen i Nordfjella har opphav som en 
blanding av villrein og tamrein. 

I høringsuttalelsen fra Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd (NVE 200700391-27) opplyses at 
det basert på totalt vinterbeite er estimert å være grunnlag for 4200 villrein i Nordfjella. Vinterbeite 
utgjør ca. 12 % av arealet. Videre gjengis opplysninger fra 2002 om at kun 22 % av arealet i Nordfjella 
er uten tekniske inngrep, og at 87 % av reinobservasjoner er gjort i disse områdene. Selv om 80 % 
av vinterbeitene befinner seg mindre enn 2,5 km fra kraftledninger og mindre enn 5 km fra 
hyttefelt, så ble bare 13 % av observasjonene gjort der. Villreinnemda påpeker at alle de fire 
hovedvassdrag i Nordfjella er utbygd til kraftformål (Hol, Hemsil, Aurland og Lærdal), og at av de 
24 magasinene har 8 demt ned gamle villreintrekk. Av disse magasinene er Nyheller (Aurland-
utbyggingen), Øljusjøen og Kvevassmagasinet (Lærdals-utbyggingen), Strandavatn og Stolsvatn 
(Hols-utbyggingen) og Gyrinos–Flævatn (Hemsil-utbyggingen) de største. I tillegg har magasiner 
i Ustereguleringen demt ned gamle trekkveier mellom Hardangervidda og Nordfjella. Dette har 
bl.a. medført at viktige vinterbeiteområder har blitt liggende «i le» for magasiner, og utnyttes i 
svært liten grad av villrein. Dette gjelder bl.a. østlige del av Reinskarvet, og Blåbergi og Såta sørøst 
for Gyrinos–Flævatn. 

 
NVEs vurdering av de enkelte kravpunktene 

Slipp av minstevannføring i Lauvdøla 

Kravet om slipp av minstevannføring ble fremmet av Hemsedal fiskeforening, og videreformidlet 
av Hemsedal kommune til NVE med ønske om at kravet ble tatt med i saksbehandlingen (NVE 
200700391-4). Under NVEs befaring 21.09.2016 ble det opplyst at kravet fra Hemsedal 
fiskeforening om slipp av minstevannføring i Lauvdøla er støttet av Hemsil elveeigarlag. 

Hemsedal kommune har i sin høringsuttalelse (NVE 200700391-34) vedtatt å ikke støtte kravet 
om slipp av minstevannføring i Lauvdøla. Heller ikke Fylkesmannen i Buskerud vil støtte kravet 
(NVE 200700391-29), og Fylkesmannen vil heller prioritere slipp av minstevannføring fra 
Eikredammen til nedre del av Hemsila. Med henvisning til fiskerapporten vedlagt revisjons-
dokumentet viser de til at restfeltet opprettholder en viss vannføring i Lauvdøla, og at det fortsatt 



400 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 18 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

er en ørretstamme i elva, selv etter 50 år med regulering. Ørretstammen antas for øvrig å ha liten 
betydning for ørretstammen i Hemsila nedstrøms samløpet mellom Lauvdøla og Mørkedøla. 
Villreinnemda for Nordfjella og Fjellheimen (200700391-27 og NVE 201005907-21 fra 
Holsrevisjonen) og Villreinutvalet for Nordfjella og Grunneigarlaget for villreinvald i Ål (NVE 
200700391-38) mener at slipp av minstevannføring i beitesesongen vil være det beste for å sikre 
gjerdeeffekt for dyr på beite langs øvre del av Lauvdøla nedstrøms Flævassdammen, samtidig som 
det ikke vil hindre villreinen i å passere området. Villreinutvalet mener man kan greie seg med 
slipp av mindre vann enn det som er anslått av E-CO. 

E-CO mener det ikke skal slippes minstevannføring da de mener ulempene for samfunnet i 
form av krafttap ikke veies opp av fordeler for fisk i vassdraget og for passering av villrein. I sine 
kommentarer til høringsuttalelsene (NVE 200700391-41) påpekes at et slipp av 200 l/s over året vil 
gi tapt kraftproduksjon på 7,5 GWh i Hemsil 1 kraftverk og 1 GWh i Hemsil 2 kraftverk. Med 
henvisning til fiskerapporten fra Multiconsult vedlagt revisjonsdokumentet (NVE 200700391-21) 
anføres at slikt slipp ikke vil ha nevneverdig betydning for fisk i Lauvdøla pga. begrenset 
fødetilgang og vanskelige vandringsforhold ned mot samløpet med Mørkedøla. Det vil heller ikke 
ha vesentlig betydning for ørretstammene i Mørkedøla eller i Hemsila lenger nedstrøms. For å 
sikre gjerdeeffekt for beitedyr anslår E-CO at det trengs minst 2–3 m3/s (NVE 200700391-18 s. 22). 

Lauvdøla bekkekløft er registrert som viktig bekkekløft med verdien B, se 
http://faktaark.naturbase.no/naturtype?id=BN00101839. Dette skyldes bl.a. funn av fuktighets-
krevende lav på småberg i bunnen av kløfta og på enkelte eldre seljer, rogn og einer. I 
registreringene inngår også rødlistede arter som olivenfiltlav (VU) og kort trollskjegg (NT). På 
gammel einer i kløftesiden ble det også registrert den sterkt fuktighetskrevende fossefiltlav. 
Viktigste påvirkningsfaktorer antas å være tidligere sterk kulturpåvirkning, vesentlig i form av 
beite, og vassdragsreguleringen. Det antas med stor sannsynlighet at reguleringen har hatt 
negativ innvirkning på kløftas fuktighetskrevende artsmangfold, men omfanget av dette er ukjent. 

NVE legger til grunn at på strekningen der Lauvdøla går nede i bekkekløfta er elva lite besøkt 
pga. liten tilgjengelighet, og at det foregår lite fisking der. Restfeltet nedstrøms Gyrinos–Flævatn 
og inntaket i Fagerdøla, som er på 23 km2, gir en middelvannføring på knapt 0,6 m3/s like 
oppstrøms samløpet med Mørkedøla. Restvannføringen bidrar til at Lauvdøla fortsatt opprett-
holder en liten bestand av ørret på tross av over 50 års regulering. NVE legger også til grunn at 
ørretbestanden i Lauvdøla har liten betydning for bestandene i Mørkedøla og i Hemsila lenger 
nedstrøms. Dette skyldes først og fremst fiskevandringshindrene nederst i Lauvdøla og i 
Rjukandefossen i nedre del av Mørkedøla, som gjør at fiskebestandene ikke har kontakt utover 
individer som føres med strømmen nedover vandringshindrene. Dette betyr at selv om 
fiskeproduksjonen i Lauvdøla muligens kunnet øket noe ved slipp av minstevannføring vil det 
antakelig ha lite å si for ørretbestandene i Mørkedøla og Hemsila. 

NVE mener man ikke kan se bort fra at fraføringen av vann har påvirket det fuktighetskrevende 
artsmangfoldet, særlig av moser og lav, i Lauvdøla bekkekløft. Men antakelig må minstevann-
føringen være temmelig stor for at fuktighetsforholdene i den nordvendte kløfta skal bli endret 
tilstrekkelig til at det vil kunne få vesentlig betydning for dette artsmangfoldet. Videre påpekes at 
kløfta fortsatt har B- verdi etter over 50 år med regulering. 

NVE mener samlet sett at slipp av minstevannføring i Lauvdøla vil ha begrenset betydning for 
ørret, fuktighetskrevende moser og lav, friluftsliv og landskap, og at fordelene ved dette ikke vil 
overstige ulempene ved redusert kraftproduksjon. 

 
Slipp av minstevannføring i Dyrgja 

Kravet om slipp av minstevannføring i Dyrgja ble fremmet av Hemsedal fiskeforening, videre-
formidlet av Hemsedal kommune (NVE 200700391-4), og er støttet av Hemsil elveeigarlag. Verken 
Hemsedal kommune eller Fylkesmannen støtter dette kravet (NVE 200700391-34 og 29). 

Ifølge revisjonsdokumentet, med henvisning til vedlagte fiskerapport fra Multiconsult, foregår 
det gyting av ørret i nederste del av Dyrgja, dvs. ca. 1700 m fra samløpet med Hemsila og opp til 
vandringshinder. Det påpekes at gytingen og oppveksten av småfisk fungerer bra med dagens 
vannføring, og at slipp av minstevannføring ikke vil medføre større endringer angående dette. Slipp 
av minstevannføring vil for øvrig gi samme produksjonstap som slipp i Lauvdøla da begge tas inn 
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på inntakstunellen til Hemsil 1 kraftverk. 
NVE kan ikke se at det er sannsynliggjort at slipp av minstevannføring i Dyrgja vil ha særlig 

betydning for ørreten i Hemsila. 
 

Tapperestriksjoner i Gyrinos–Flævatn 

Gyrinos–Flævatnmagasinet er regulert med 12,9 m for Gyrinosvatndelen og 19,9 m Flævatndelen. 
I revisjonskravet (NVE 200700391-1) kreves at man unngår store vannstandsvariasjoner i perioden 
hvor fiske etter stamfiske foregår, for å hindre erosjon og av hensyn til estetikk (landskap). Som 
begrunnelse anføres bl.a. at de opprinnelige forutsetningene om tapping om vinteren og oppfylling 
om sommeren er endret, og at det kan forventes større variasjon i vannstanden framover. I hørings-
uttalelsene fokuserer kommunene (NVE 200700391-32 og 34) på at det ikke skal tappes mer enn 
tilsiget i fyllingssesongen. Hemsedal kommune henviser også til at et eventuelt Hemsil 3 kraftverk 
vil åpne opp for tapping av Gyrinos–Flævatn på sommeren. 

Fylkesmannen (NVE 200700391-29) har ikke kommentert dette kravet særskilt, men uttaler 
generelt at vannmiljøet etter over 50 år til en viss grad har blitt tilpasset reguleringseffekter som 
vannstandsendringer i reguleringssonene, redusert vannføring og andre forhold. Videre 
kommenterer de at konsesjonæren, med hjemmel i eksisterende vilkår, har blitt pålagt 
fiskebiologiske undersøkelser og utsetting av ørret i Gyrinos–Flævatn. 

E-CO kommenterer ikke kravet om tapperestriksjoner særskilt verken i revisjonsdokumentet 
eller i sine kommentarer til høringsuttalelsene. Men i revisjonsdokumentet oppgis at gjeldende 
årlige utsettingspålegg er 11 500 ettårige ørreter i Gyrinos–Flævatn, og at undersøkelser fra 
prøvefisket i 2007 har vist at ca. 60 % av fanget ørret er villfisk fra naturlig rekruttering. På dette 
grunnlag mener E-CO at reguleringen ikke hindrer fiskens oppgang i gytebekkene som renner 
inn i magasinet. 

Under NVEs befaring 21.09.2016 uttrykte Ål kommune bekymring for en mer aktiv regulering 
på sommeren pga. mer sommerproduksjon ved det omsøkte Hemsil 3 kraftverk. Det framkom 
videre at de ønsker mer eller mindre en videreføring av dagens tappepraksis, med tapping på 
vinteren og fylling om sommeren. 

NVE kan ikke se at det er påvist betydelige ulemper med dagens tappepraksis for fiske-
bestandene i Gyrinos–Flævatn. Tidligere undersøkelser referert til i revisjonsdokumentet tyder på 
at ørretbestanden i vesentlig grad er kommet til ved naturlig formering. NVE vil også påpeke at 
tapperestriksjoner i Gyrinos–Flævatn vil kunne gå ut over fleksibiliteten i kraftproduksjonen. 
Søknaden om Hemsil 3 kraftverk er nå trukket, og det vil følgelig ikke skje noen endring i tappe-
praksisen pga. det kraftverket. NVE kan ikke se at påpekte problemer for fisk, fiske, erosjon eller 
landskap er så tungtveiende at det kan forsvare pålegg av tapperestriksjoner i Gyrinos–Flævatn. 

NVE vil forøvrig påpeke at de nye naturforvaltningsvilkårene også vil ha hjemmel til å pålegg 
fiskeundersøkelser, fiskeutsetting og andre biotopforbedrende tiltak, se kapittelet «Merknader til 
nye konsesjonsvilkår» senere i denne innstillingen. NVE mener derfor at hensynet til fisken i 
Gyrinos–Flævatn kan bli tilstrekkelig ivaretatt. 

 
Fiskebiologiske undersøkelser 

Kravet om fiskebiologiske undersøkelser i Hemsilvassdraget er frafalt av Hemsedal kommune 
(NVE 200700391-34). Kravet nevnes heller ikke av Ål eller Gol kommuner i høringsuttalelsene 
(NVE 200700391-32 og 36) som krav de ønsker å videreføre. Fylkesmannen i Buskerud (NVE 
200700391-29) anfører at fiskebiologiske undersøkelser og utsettingstiltak har blitt pålagt i 
medhold av eksisterende vilkår. 

I revisjonsdokumentet avviser E-CO at det pr. dags dato er nødvendig med ytterligere tiltak for 
fisk, og viser bl.a. til fiskeundersøkelse i 2007 og pålegg om utsetting i Gyrinos–Flævatn. 

NVE vil påpeke at fiskebiologiske undersøkelser og fiskeutsetting har blitt pålagt av miljø-
myndighetene (Fylkesmannen) med hjemmel i eksisterende konsesjonsvilkår, og at dette vil 
kunne pålegges med hjemmel i de nye foreslått naturforvaltningsvilkårene. Ut over dette ser ikke 
NVE noe behov for å pålegge særskilte vilkår eller tiltak i anledning revisjonssaken. 
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Tiltak mot utvandring av fisk fra Gyrinos–Flævatn 

Hemsedal og Ål kommuner opprettholder i sine høringsuttalelser (NVE 200700391-32 og 34) 
kravet om tiltak mot utvandring av fisk fra Gyrinos–Flævatn. Fylkesmannen (NVE 200700391-29) 
nevner at det har blitt etablert sperregitter, men har ut over det ikke kommentert kravet fra 
kommunene. 

I revisjonsdokumentet opplyser E-CO at det er montert et sperregitter 200 m inn i inntaks-
tunellen til Hemsil 1 kraftverket. Gitteret har en lysåpning på 40 mm. Videre opplyses at ved 
maksimal slukeevne er vannhastigheten 0,6 m/s i tunellen og 0,8 m/s ved sperregitteret. E-CO 
mener dette er så lite at det ikke er noe problem for fisk å svømme inn og ut av tunellen. Ved 
eventuell montering av varegrind med mindre lysåpning mener E-CO at falltapet vil øke, at 
driftsstans vil skje hyppigere og at det vil påføre investeringkostnader. Videre anfører de at fisken 
i Gyrinos–Flævatn ikke har noen vandringsmotivasjon nedstrøms Flævatn, og at eventuelle tiltak 
heller må vurderes i tilknytning til de årlige utsettingene og vandring opp i tilsigselver. 

NVE kan ikke se at det er sannsynliggjort at utvandring fra Gyrinos–Flævatn inn i inntaks-
tunellen til Hemsil 1 kraftverk representerer noe vesentlig problem for fiskebestanden i magasinet. 
Hvis det på et senere tidspunkt skulle vise seg å være et problem så mener NVE at det kan vurderes 
tiltak i medhold av konsesjonsvilkårene. Det gjelder både fiskebiologiske tiltak og tiltak for å 
hindre utvandring av fisk, se kapittelet «Merknader til konsesjonsvilkårene» postene 5 og 6 senere 
i denne innstillingen. 

 
Rydding av reguleringssonen i Gyrinos–Flævatn 

Kravet om rydding av reguleringssonen i Gyrinos–Flævatn er frafalt av Hemsedal kommune (NVE 
200700391-34). Heller ikke dette kravet nevnes av Ål eller Gol kommuner i høringsuttalelsene 
(NVE 200700391-32 og 36) som krav de ønsker å videreføre. 

I revisjonsdokumentet viser E-CO til at reguleringssonene ble ryddet i perioden 1957–59, og at 
kravet i eksisterende vilkår dermed er oppfylt. De mener at ytterligere rydding av hensyn til fiske, 
skade på garn og estetiske forhold ved nedtappet magasin må anses å angå privatrettslige forhold. 
De viser også til at det i vassdragsskjønn ble fastsatt erstatning til grunneiere for skade på fisk og 
framtidig fiske, og at det stadig utbetales slik erstatning. 

NVE vil påpeke at det i de foreslåtte vilkårene vil videreføres vilkår om rydding av regulerings-
sonen, og at ytterligere rydding kan pålegges av NVE etter dette vilkåret hvis det skulle vise seg 
nødvendig. 

 
Tiltak for å lette villreinens passasje ved Gyrinos–Flævatn 

I revisjonskravet (NVE 200700391-2) fremmes to konkrete tiltak for å lette villreinens passering av 
området ved Gyrinos–Flævatn. Tiltakene er landbru over magasinet og nedlegging av beitegjerdet 
langs Lauvdøla nedstrøms Flævassdammen utenom beitesesongen. I tillegg nevnes omlegging av 
veien over Skarvanstølmyra til gammel trasé lenger sør melleom Beihovd og Klype, men dette 
tiltaket kreves ikke, bl.a. pga. stor motstand fra grunneiere. Tiltakene har som formål at villreinen 
igjen skal kunne ta i bruk områdene ved Blåbergi og Såta sør og øst for magasinet. Områdene er i 
dag ikke i bruk av villreinen, men har godt lavbeite og utgjør betydelige vinterbeiteområder. 

Ifølge E-CO (NVE 200700391-18) ble beitegjerdet pålagt ved underskjønn datert 20.02.1960, 
som kompensasjon for bortfall av Lauvdøla som sjølvgjerdet. Beitegjerdet skal være oppe i 
perioden 10. juni – 10. sept. E-CO mener (NVE 200700391-41) at spørsmålet om nedlegging av 
gjerdet utenom beitesesongen er et privatrettslig forhold, og at saken eventuelt må tas opp med 
rettighetshaverne. E-CO mener for øvrig at gjerdet ikke har vært til hinder for utviklingen av en 
bærekraftig villreinstamme i Nordfjella. 

Villreinnemda (NVE 200700391-27) krever at man ved avgjørelsen av avbøtende tiltak må se 
alle kraftutbyggingene i Nordfjella i sammenheng, og at man som minimum for Gyrinos–Flævatn 
må se tiltakene der i sammenheng med neddemmingen av villreintrekk i Strandavatn og Stolsvatn 
(Hols-reguleringen). 

Vedrørende konkrete tiltak ved Gyrinos–Flævatn mener villreinnemda at det beste vil være å 
fjerne beitegjerdene nedstrøms Flævassdammen. Dette bør helst erstattes med minstevannføring 
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som er tilstrekkelig til å fungere som beitegjerder i de 3 månedene som dette er nødvendig. Nemda 
mener videre at etablering av en landbru over Gyrinos–Flævatn er et stort inngrep i seg selv og at 
mulighetene for å få villrein til å bruke en slik passasje er svært usikre. Nemda vil derfor ikke kreve 
dette. Det vises også til at det trengs mere forskning angående landbruer. Nemda er videre 
skeptisk til opplysningene i villrein-rapporten vedlagt revisjonsdokumentet om at villreinen 
passerer magasiner over isen vinterstid, og viser til at det er svært få observasjoner eller andre 
registreringer (f.eks. GPS-registreringer av merkete villrein) som støtter dette. 

NVE mener at tiltak for å avbøte vassdragsreguleringens konsekvenser for villreinens 
passering av Gyrinos–Flævatn ligger innenfor det som kan vurderes ved revisjon av konsesjons-
vilkår. Videre anser NVE at bestemmelser om beitegjerde langs Lauvdøla fastsatt i tidligere 
vassdragsskjønn ikke representere en begrensning av vassdragsmyndighetens kompetanse til å 
beslutte avbøtende tiltak etter vassdragsreguleringsloven. 

Når det gjelder landbru så er NVE enig med villreinnemda i at tiltaket er svært omfattende, og 
vil påpeke at brua antakelig vil måtte konstrueres som en steinfylling på opp mot ca. 1 km lengde. 
Dette vil være et betydelig inngrep i landskapet og kreve et omfattende anleggsarbeid. Videre er 
det betydelig usikkerhet knyttet til om villreinen vil ta brua i bruk, og om hvilken betydning andre 
forhold, som veier, hytter og støler, vinter- og sommerturisme osv. vil spille for reinens eventuelle 
bruk av landbrua. 

NVE vil videre påpeke at myndighetene i mai 2017 bestemte at hele Nordfjella-stammen av 
villrein skulles skytes som ledd i bekjempelsen av påvist skrantesyke (chronic wasting disease), 
se brev fra KLD og KMD til Mattilsynet og Miljødirektoratet av 08.05.2017. Man regner med at 
området etter nedskytingen må ligge ubenyttet av villrein i minimum 5–10 år, slik at smittestoffer 
i jordsmonnet brytes ned. Deretter vil det ta noen år før stammen igjen er bygd opp til størrelsen 
den har hatt til nå. 

NVE mener på denne bakgrunn, og tatt i betraktning at områdene ved Gyrinos–Flævatn ligger 
i utkanten av Nordfjella villreinområde, at det har lite for seg å pålegge særskilte tiltak for å lette 
villreinens passering av magasinområdet i reviderte vilkår for Hemsilreguleringen. 

NVE mener forøvrig at beitegjerder, i den grad de er avbøtende tiltak for bortfall av Lauvdøla 
som selvgjerde, angår vassdragsmyndighetens forvaltningsområde. NVE mener det er 
problematisk hvis slike gjerder skaper vesentlige problemer for villreinens passering av området. 
NVE mener derfor at bruk av slike gjerder, og eventuelle vilkår knyttet til fjerning i deler av året, 
må avklares med villreinforvaltningen. NVE vil ikke anbefale eget konsesjonsvilkår om at 
eksisterende beitegjerde langs Lauvdøla må fjernes, men heller at konsesjonæren oppfordres til å 
gå i dialog med villreinnemda, grunneiere og kommune for eventuelt å finne en løsning som kan 
fungere for villreinen, beiteinteresser og andre samfunnsinteresser. F.eks. kan det vurderes om 
mulige tiltak kan begrenses til å gjelde gjerdene på kortere strekninger, for å skaffe nødvendige 
passasjer for villreinen. 

NVE vil også påpeke at ifølge vilkåret om naturforvaltning i foreslåtte reviderte vilkår så kan 
Miljødirektoratet pålegge konsesjonæren å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet i 
området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst mulig, og om 
nødvendig utføre kompenserende tiltak. 

Villreinnemda foretrekker slipp av minstevannføring i Lauvdøla som avbøtende tiltak for 
bortfall av elva som selvgjerde, fordi dette ikke vil hindre villreinen i å ta seg forbi området. NVE 
mener at slipp av en slik minstevannføring vil medføre et betydelig krafttap, og at bortfall av 
selvgjerdeeffekten må kunne avbøtes på annen måte. 

 
Kulturminnevern og sektoravgift 

I revisjonskravet (NVE 200700391-2) fremmer kommunene krav om arkeologiske undersøkelser i 
Gyrinos–Flævatn og Vavatn. De viser til at områdene ikke ble tilstrekkelig undersøkt før 
reguleringen pga. dårlig tid, men at det tross dette ble gjort mange funn, særlig langs Gyrinosvatn. 
De viser også til at det under senere undersøkelser er registrert mange kulturminner fra 
steinalderen ved Vavatn. Kommunene henviser til at det rettslige utgangspunktet for å pålegge 
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kulturminneundersøkelser som del av revisjonssaken ikke er avklart, men mener at vassdrags-
reguleringsloven § 12 nr. 17 gir hjemmel til å pålegge kulturminneundersøkelser. 

I høringsuttalelsen fra Hemsedal kommune (NVE 200700391-34) fastholdes at det bør være 
mulig å gjennomføre kulturminneundersøkelser når Flævatn allikevel er nedtappet, og at det vil 
være uansvarlig å la det gå 30 nye år fram til neste revisjon. 

Buskerud fylkeskommune, Riksantikvaren og Norsk maritimt museum (200700391-28, 37 og 
26) mener at reguleringen kommer inn under ordningen med sektoravgift til kulturminnevern i 
vassdrag. De påpeker at konsesjonen ble gitt før 1960. Fylkeskommunen og Norsk maritimt 
museum påpeker videre at det er stort potensial for å finne automatisk fredete kulturminner, ikke 
minst i reguleringssonen i Flævatn. Området ved Flævatn ble ikke undersøkt under registreringen 
av kulturminner sommeren 1959 fordi dammen var bygget og oppdemmingen allerede hadde 
begynt. Fagfolkene rakk å gjøre en rekke registreringer langs kanten av Gyrinosvatn, som lå 7 m 
høyere enn Flævatn. Mange av funnene gjaldt bosettinger og fangstplasser fra steinalderen 
(mesolittisk og neolittisk periode). Fylkeskommunen mener imidlertid at det også ved 
Gyrinosvatn var for kort tid til å rekke over alle aktuelle lokaliteter. 

E-CO viser i revisjonsdokumentet bl.a. til Vinstrasaken, hvor det ble foreslått at sektoravgift 
ikke skal betales i saker der undersøkelsesplikten  etter  kulturminneloven  allerede  er  oppfylt.  
E-CO mener at det ikke er grunnlag for å pålegge verken konkrete kulturminneundersøkelser eller 
sektoravgift i forbindelse med Hemsilrevisjonen. E-CO viser til at undersøkelser ble gjennomført i 
tråd med de krav som da gjaldt. Vedrørende Vavatn, som er et senkingsmagasin, Gjuva, Grøndøla 
og Hemsila mener E-CO at reguleringen ikke kan ha gitt økt risiko for skade på kulturminner, og 
at undersøkelser eller sektoravgift heller ikke kan pålegges for disse berørte delene av vassdraget. 

Hjemmelen for å pålegge sektoravgift framgår av retningslinjer for bruk av sektoravgift til 
kulturminnevern i vassdrag fastsatt av Miljøverndepartementet (nåværende KLD) 08.06.2010 og 
revidert 01.04.2011. Ifølge brev fra samme departement til Energi Norge av 01.04.2011 er det ikke 
en forutsetning for pålegg av sektoravgift at det aldri har vært gjennomført kulturminne-
undersøkelser i vassdraget tidligere. NVE vil påpeke at konsesjonen ble gitt før 1960, og at 
eksisterende konsesjonsvilkår ikke har vilkår om kulturminner. NVE anbefaler derfor at det skal 
pålegges sektoravgift. 

 
Næringsfond og årlig beløp til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv 

I revisjonskravet (NVE 200700391-2 s. 17 og 18) kreves både næringsfond og årlig beløp til 
opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv. Hemsedal og Ål kommuner opprettholder i sine høringsuttalelser 
(NVE 200700391-32 og 34) kravet om næringsfond. Kravet om næringsfond er begrunnet med at 
det bør gis en kompensasjon for de ulemper for natur, turisme, reiseliv og bygdefolk som 
utbyggingen av Hemsilvassdraget her medført. Under kravpunktet om villrein nevnes videre at 
dette er et av flere forhold som gir grunnlag for kravet om fond. For beløpet til opphjelp av fisk, vilt 
og friluftsliv nevnes at dette bør være i samme størrelsesorden som tilsvarende summer ved nye 
konsesjoner. 

E-CO avviser kravene om fond (NVE 200700391-18 og 41). 
NVE vil først påpeke at i eksisterende vilkår post 14 ble konsesjonæren pålagt innen 

reguleringen ble tatt i bruk å betale kr 150 000,- til fond for Hemsedal og Ål kommuner. Fondet 
skulle brukes til fremme av jordbruk i distriktet. NVE forutsetter at konsesjonæren betalte penger 
til fondet. 

Angående det aktuelle kravet vil NVE påpeke at næringsfond, andre økonomiske vilkår og 
økonomisk kompensasjon for miljøulemper i revisjonssaker bare vil være aktuelt når det foreligger 
helt spesielle hensyn, og det vises til OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for 
vassdragsreguleringer fra 25.05.2012. I Vinstrasaken (kgl.res. 10.12.2008) ble konsesjonæren 
pålagt å yte tilskudd knyttet til naturforvaltning og miljø, da man fant at det forelå spesielle 
omstendigheter. 

Ifølge Nordfjella og Fjellheimen villreinnemd så har reguleringen av Gyrinos–Flævatn medført 
neddemming av tidligere trekkveier for villreinen, og ifølge villreinnemda og jaktinteressene 
utgjør magasinet et hinder for utnyttelsen av vinterbeiter (lavbeiter) i områdene ved Blåbergi og 
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Såta sørøst for magasinet. Se mer om dette i kapittelet «Særskilt om villrein» tidligere i denne 
innstillingen. 

NVE kjenner ikke til at det i tidligere vannkraftsaker har vært gitt viltfond særlig med tanke på 
villrein. NVE mener det eventuelt må være en klar sammenheng mellom vassdragsreguleringen 
og problemene for villreinen, og at det må være tydelig hvilke avbøtende eller kompenserende 
tiltak som fondet kan brukes på. Videre er det kommet tydelig fram at villreinens ferdsel i området 
ved Gyrinos–Flævatn er hindret av mer enn bare reguleringen. Etter NVEs oppfatning vil det være 
fullt mulig for villrein som kommer fra kjerneområdene i nordvest, å vandre på nordsiden av 
magasinet og videre til vinterbeitene i sørøst. Men passasjen øst for Flævassdammen hindres av 
beitegjerder og aktivitet i forbindelse med beitedyr, sommertrafikk langs fjellveien mellom 
Hemsedal og Vats, fot- og skiturisme sommer og vinter, besøk på private hytter og støler, trafikk i 
forbindelse med Flævasshytta, osv. NVE mener derfor at det i foreliggende sak ikke er en slik 
sammenheng mellom vassdragsreguleringen og ferdselshindringer for villreinen at det er rimelig 
å pålegge konsesjonæren et viltfond som særlig skal brukes på villrein. 

Når det gjelder forholdene for fisk vil NVE påpeke at Hemsila fra samløpet mellom Mørkedøla 
og Grøndøla til Eikredammen er regnet som en av Sør-Norges mest attraktive ørretelver for 
sportsfiskere. Fisket skjer ved såkalt «catch and release». Det er videre ingen høringsparter som 
har påpekt vesentlige problemer knyttet til forholdene for fisk på denne strekningen. Ifølge NVE 
Atlas er 32,5 % av det tidligere tilsiget til Hemsila fraført gjennom Hemsil 1 kraftverk som har utløp 
ca. 3 km oppstrøms Eikredammen, altså i nedre del av elvestrekningen. I tillegg er 6,5 % av tilsiget 
regulert og slippes hovedsakelig i vinterhalvåret ved produksjon i Gjuva kraftverk. Dette betyr at 
tilsiget fra mellom 60 og 70 % av det naturlige nedbørsfeltet fortsatt renner i Hemsila til enhver tid. 

Gyrinos–Flævatn har ifølge fiskebiologisk undersøkelse fra 2007 ørret med god kvalitet 
(http://www.nhm.uio.no/forskning/publikasjoner/lfi-rapporter/261.pdf), og 65 % av fanget fisk 
var fra naturlig rekruttering (villfisk). Det ble ikke anbefalt å øke pålegget om årlig utsettinger. 

For annet vilt enn villrein er det ikke påpekt særskilte konsekvenser av reguleringen. Angående 
friluftsliv vil NVE påpeke at Hemsedal er en svært attraktiv destinasjon med en rekke svært ulike 
aktiviteter, og at denne posisjonen har Hemsedal fått etter at utbyggingen ble gjennomført. 

Ved innføring av standard naturforvaltningsvilkår vil det med hjemmel i vilkårene kunne 
pålegges en rekke tiltak og undersøkelser med tanke på planter, fisk, vilt og friluftsliv. NVE kan 
ikke se at det i denne saken foreligger slike spesielle hensyn som eventuelt kan begrunne fond til 
opphjelp av fisk, friluftsliv eller vilt inkludert villrein. 

 
Mengde og pris på konsesjonskraft 

I revisjonskravet kreves en revurdering av mengden konsesjonskraft som skal tilgodeses 
kommunene fra angjeldende kraftverk. Kravet begrunnes med at endringer i klimatiske forhold 
kan medføre økt kraftproduksjon, og at dette bør medføre mer konsesjonskraft. Videre kreves at 
prisen på konsesjonskraft fastsettes som OED-pris. Kravene er ikke tatt med i kravslistene i 
kommunenes høringsuttalelser til revisjonsdokumentet (NVE 200700391-32, 34 og 36). 

NVE legger til grunn at mengde konsesjonskraft og prisen på denne kraften formelt ikke anses 
som del av saker om revisjon av konsesjonsvilkår. 

 
Oppsummering 

På basis av krav fra Hemsedal, Gol og Ål kommuner åpnet NVE sak om revisjon av konsesjons-
vilkår for reguleringen av Hemsilvassdraget. Kravene angår bl.a. slipp av minstevannføring, 
magasinrestriksjoner og trekkmulighet for villrein forbi reguleringsmagasin. 

NVE vil ikke anbefale slipp av minstevannføring i Lauvdøla eller Dyrgja, tapperestriksjoner i 
Gyrinos–Flævatn, etablering av passasje for villrein over Gyrinos–Flævatn, næringsfond eller årlig 
beløp til opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv til kommunene. 

NVE vil anbefale at konsesjonæren pålegges å betale sektoravgift til kulturminnevern i 
vassdrag. 

Moderne standard naturforvaltningsvilkår vil bli innført i alle revisjonssaker. Med hjemmel i 
foreslåtte konsesjonvilkår kan det på et senere tidspunkt pålegges fiskeundersøkelser, tiltak mot 
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utvandring av fisk og opprydding av reguleringssoner hvis det skulle være behov for det. 
NVE vil ikke anbefale at konsesjonæren pålegges å betale næringsfond, eller fond til opphjelp 

av fisk, friluftsliv eller vilt inkludert villrein. 
Kravene tilknyttet fastsetting av mengde eller pris på konsesjonskraft ligger utenfor det som 

kan vurderes i saker om revisjon av konsesjonsvilkår. 
Det er enighet mellom partene om at kravet tilknyttet erosjon ved Skarvanstølen er løst ved 

tiltak som konsesjonæren har gjennomført. 
 
Tabell 5. Oversikt over kravpunkter og NVEs innstilling. 

Kravpunkter NVEs innstilling i vilkårsrevisjonen 

Minstevannføring i Lauvdøla Ikke anbefalt 
Minstevannføring i Dyrgja Ikke anbefalt 
Tapperestriksjon i Gyrinos–Flævatn Ikke anbefalt 
Fiskebiologiske undersøkelser Hjemlet i vilkårene 
Tiltak for å hindre utvandring av fisk Hjemlet i vilkårene 
Rydde reguleringssonen i Gyrinos–Flævatn Hjemlet i vilkårene 
Passasje for villrein – over Gyrinos–Flævatn Ikke anbefalt 
Passasje for villrein – nedstrøms Flævassdammen Ikke anbefalt 
Kulturminneundersøkelser Sektoravgift 
Innføring av moderne naturforvaltningsvilkår Ja (Innføres i alle revisjonssaker) 
Næringsfond Ikke anbefalt 
Fond for opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv Ikke anbefalt 
Mengden og pris på konsesjonskraft Kan ikke avgjøres i revisjonssaken 

 
NVEs anbefaling 
På basis av krav fra Hemsedal, Gol og Ål kommuner åpnet NVE sak om revisjon av konsesjonsvilkår 
for reguleringen av Hemsilvassdraget. Kravene angår bl.a. slipp av minstevannføring, magasin-
restriksjoner og trekkmulighet for villrein forbi reguleringsmagasin. NVE anbefaler at det innføres nye 
moderne konsesjonsvilkår for reguleringen av Hemsilvassdraget. Vilkårene vil gi hjemmel til å pålegge 
flere av de undersøkelser og avbøtende tiltak som er krevet i saken, hvis det skulle vise seg nødvendig 
på et senere tidspunkt. NVE vil anbefale at konsesjonæren pålegges å betale sektoravgift til kultur-
minnevern i vassdrag. NVE vil ikke anbefale pålegg om slipp av minstevannføring til Lauvdøla eller 
Dyrgja, eller tapperestriksjoner for Gyrinos–Flævatn. NVE vil heller ikke anbefale pålegg om landbru 
for villrein over Gyrinos–Flævatn, fond til opphjelp av fisk, friluftsliv eller vilt inkludert villrein, eller 
næringsfond. NVE mener at kravene tilknyttet mengde og pris på konsesjonskraft ligger utenfor det 
som kan vurderes i saker om revisjon av konsesjonsvilkår. 

 
Merknader til nye konsesjonsvilkår 

Generelt 

Gjeldende konsesjonsvilkår ble gitt ved kgl.res. av 25.01.1957. Det foreslås at vilkårene generelt 
oppdateres i tråd med standardvilkår og med lov om endring i konsesjonslovgivningen for 
vannkraft (LOV 2017-06-21-101). Dette betyr at ordlyden i mange av vilkårene endres og suppleres, 
men også innføring av enkelte nye vilkår, og fjerning av uaktuelle eller overflødige vilkår. 

Vilkårsposter fra de gamle vilkårene som foreslås fjernet i sin helhet er post 2 om hjemfall da 
konsesjonen er gitt på ubegrenset tid, post 3 om fond da fondet skulle utbetales ved utbygging, og 
post 4 om kontroll med betaling av avgift mv. da kontrollbestemmelser nå er samlet under post 19. 
Videre gjelder det postene 6 til 11 og post 13. Disse postene angikk bruk av norske funksjonærer 
og arbeidere til anlegg og drift (post 6), om bruk av norske varer ved bygging og drift (post 7), om 
at forsikring skal tegnes i norsk selskap (post 8), om arbeidernes lønn mv. (post 9), om legehjelp 
for arbeiderne (post 10), om arbeidernes husrom (post 11) og om erstatning til vedkommende 
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fattigkommune (post 13). Postene 6 til 11 og 13 anses uaktuelle og er ikke del av moderne 
standardvilkår. Vi foreslår også å fjerne post 18 om slipp av vann til tømmerfløting, da dette ikke 
lenger anses aktuelt. 

Videre foreslås å fjerne post 14 som angår næringsfond da fondet skulle betales til kommunene 
innen reguleringene ble tatt i bruk. 

I tillegg foreslås å fjerne post 22 om andre fall- og brukseieres rett til å anvende det regulerte 
driftsvannet. Tilsvarende bestemmelse følger av vassdragsreguleringsloven § 9 nr. 7, og det anses 
unødvendig å ta med posten i moderne standardvilkår. 

Tabell 6 nedenfor viser en oversikt over de gamle vilkårspostene og sammenhengen med 
postene i det foreslåtte vilkårssettet. Dette kommenteres etter tabellen. 
 
Tabell 6. Oversikt over postene i tidligere (gjeldende) vilkårsett og sammenhengen (kolonnevis) 

med postene i forslaget til reviderte vilkår. 

Gjeldende 1 2 3 4 5 6, 7, 8, 9, 
10, 11 

12 13 14 15 16 

Reviderte 1 Ikke 
aktuell 

2 4 5 Ikke 
aktuelle 

11 Ikke 
aktuell 

Ikke 
aktuell 

8 13 

 
Gjeldende 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 Intet 

Reviderte 7 Ikke 
aktuell 

14 og 20 15 og 
man.regl. 

3 Overflødig 18 6 og 
7 

20 21 9, 10, 12, 
16, 17, 19 

 
Post 1 Konsesjonstid og revisjon 
(tidligere post 1) 
Bestemmelse om vilkårsrevisjon står ikke i någjeldende vilkår, og NVE foreslår at dette settes inn. 
Vi foreslår å fjerne bestemmelse om begrenset konsesjonstid angående eierskap til de utbygde 
fallene for andre enn staten eller norske kommuner, da det pr. i dag ikke er noen slike eiere. Videre 
vil dette reguleres i ervervskonsesjonen som slike eventuelle eiere må søke om. Bestemmelsen 
anses dermed å være overflødig. Nevnte endringer er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 2 Konsesjonsavgifter 
(tidligere post 3) 
Teksten foreslås oppdatert i tråd med moderne standardvilkår. 

Økonomiske vilkår omfattes normalt ikke av en vilkårsrevisjon, og konsesjonsavgiftene 
foreslås videreført med kr 0,50 pr. nat.hk. til staten og kr 2,75 pr. nat.hk. til kommunen, i tråd med 
vilkårene vedtatt ved kgl.res. 25.01.1957. Satsene er for tiden på henholdsvis kr 6,11 til stat (pr. 
01.01.2013) og kr 34,31 til kommunen (pr. 01.01.2014). Oppjustering av årlige konsesjonsavgifter 
skjer etter de til enhver tid gjeldende regler. 

Det foreslås å videreføre bestemmelsen om at økningen i vannføringen i vassdraget nedstrøms 
Hemsil 2, dvs. i Hallingdalselva nedstrøms Gol, skal beregnes ut fra lavvannføringen som har 
kunnet påregnes år om annet med den tidligere bestående regulering. 

Bestemmelsene om tvangsinndrivelse og forsinkelsesrente foreslås endret i tråd med moderne 
standardvilkår. Videre foreslås å ta med bestemmelse om at avgiftene avsettes til et kommunalt 
fond, også i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 3 Konsesjonskraft 
(tidligere post 21) 
Teksten i tidligere post 21 foreslås oppdatert i tråd med moderne standardvilkår. 

NVE foreslår å beholde bestemmelsen (tidligere post 21 annet avsnitt) om at berørte 
kommuner 30 år etter at opprinnelig konsesjon ble gitt, og etter Kongens beslutning, kan få 
ytterligere konsesjonskraft til dekning av kommunenes behov. Vi foreslår også å beholde 
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bestemmelsen (tidligere post 21 femte avsnitt) om at konsesjonskraften fra kraftverkene Gjuva, 
Hemsil 1 og Hemsil 2 skal leveres til samme pris og på samme vilkår som staten til enhver tid 
fastsetter for sine kraftleveringer i Østlandsområdet. 

NVE vil påpeke at kommunene etter någjeldende praksis betaler en pris på konsesjonskraften 
basert på selvkostprinsippet, men at de i forbindelse med tidligere planlagt utvidelse av Hemsil 2 
kraftverk (Hemsil 3 kraftverk, se NVE 201104057) krevde OED-pris. NVE mener at fjerning av 
ovenfor nevnte vilkårsbestemmelser vil kunne endre kommunenes stilling i forhold til rettighetene 
de har etter någjeldende vilkår, og vil ikke foreslå det. 

NVE vil i tillegg foreslå å beholde bestemmelsen om at oppsagt kraft ikke senere kan forlanges 
avgitt. 

Endelig foreslås å beholde bestemmelsen om at staten kan kreve tildelt inntil 5 % av kraften, 
som er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 4 Kontroll med betaling av avgift mv. 
(tidligere post 4) 
Posten er i hovedinnhold beholdt, men har fått mer moderne språk. 

 
Post 5 Byggefrister mv. 
(tidligere post 5) 
Det foreslås at fristen for oppstart av byggearbeid utvides fra 2 til 5 år, og at fristen for fullføring 
etter søknad kan utvides med ytterligere 5 år. Endringene er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 6 Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift mv. 
(tidligere post 24 første, andre og siste ledd) 
Posten er i hovedinnhold beholdt, men har fått mer moderne språk. Begrensningen i 
konsesjonærens plikt knyttet til vanskeligheter og utgifter foreslås fjernet fra bestemmelsen, i tråd 
med moderne standardvilkår. 

Bestemmelsen om varsling av Landsforeningen for naturfredning ved ødeleggelser av dyre- og 
plantearter, naturforekomster og steder med vitenskapelig eller historisk betydning foreslås 
fjernet da bestemmelsen ikke lenger anses aktuell. 

 
Post 7 Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv. 
(tidligere post 17 og post 24 tredje ledd) 
Myndighet for godkjennelse av planer og tilsyn foreslås lagt til NVE, istedenfor til «vedkommende 
departement». Dette er i tråd med moderne standardvilkår. 

Det foreslås videre inntatt bestemmelser om kommunens uttalerett angående anleggsveier, 
massetak og overskuddsmasser, om plikt for konsesjonær til å skaffe seg varig råderett over tipper 
og andre områder, om konsesjonærens plikt til opprydding, om at hjelpeanlegg kan pålegges 
planlagt slik at de senere blir til nytte for allmennheten, og at NVE kan gi pålegg om nærmere 
gjennomføring etter denne posten. 

Dette er i tråd med moderne standardvilkår. 
Bestemmelsen i tidligere post 15 annet ledd om pålegg av sperregitter eller annen sperre-

anordning for å hindre fisk å gå inn i vanntuneller foreslås fjernet. Dette kan pålegges av NVE i en 
detaljplanprosess i medhold av herværende post. Pålegg kan også gis i ettertid, f.eks. etter post 8 
Naturforvaltning eller post 12 Terskler mv. 

 
Post 8 Naturforvaltning 
(tidligere post 15) 
Det foreslås innført moderne standardvilkår om naturforvaltning, med bestemmelser om at 
Miljødirektoratet kan pålegge konsesjonæren å gjennomføre tiltak av hensyn til fisk, plante- og 
dyreliv, og pålegge konsesjonæren å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser, til å dekke 
utgifter til ekstra oppsyn i anleggstiden, og til å dekke utgifter til kontroll og tilsyn etter denne 
posten. 
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Tidligere bestemmelse om at vedkommende departement kan pålegge slipp av nødvendig vann 
for drift av fisketrapper som måtte bli bygd foreslås tatt inn i manøvreringsreglementet. 

Det foreslås inntatt egen bestemmelse om å ta vare på og gjøre kompenserende tiltak for 
friluftsliv. Bestemmelsen er ny og i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 9 Automatisk fredete kulturminner 

Det foreslås inntatt bestemmelser om automatisk fredete kulturminner, og herunder krav om 
innbetaling av engangsbeløp til kulturminnevern i vassdrag (sektoravgift). Det vises til 
«Retningslinjer for bruk av sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag» fastsatt av Miljøvern-
departementet 08.06.2010. 

Opprinnelig reguleringskonsesjon er tidsubegrenset, er uten vilkår om kulturminner og ble gitt 
før 1960, og faller slik sett inn under retningslinjene, jf. punkt 2 i retningslinjene. 

NVE vil beregne den endelige avgiften når vilkårene er revidert. 
 

Post 10 Forurensning mv. 

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår. 
 

Post 11 Veier, ferdsel mv. 
(tidligere post 12) 
Posten videreføres i hovedtrekk, men med et mer moderne språk. 

Tidligere henvisning til «bygdefolkets interesser» og at ev. tvist kan avgjøres i forbindelse med 
skjønn etter vassdragsreguleringsloven anses som overflødig, og det vises til nevnte lovs § 30. 
Dette er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 12 Terskler mv. 

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår. 
 

Post 13 Rydding av reguleringssonen 
(tidligere post 16) 
Vi foreslår at bestemmelsen blir supplert og konkretisert, og at NVE gis myndighet til å gi pålegg 
etter bestemmelsen, alt i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 14 Manøvreringsreglement mv. 
(tidligere postene 19) 
Tidligere bestemmelse om at manøvreringen skal forestås av en norsk statsborger foreslås fjernet 
da den ikke lenger anses aktuell. Bestemmelsen om tvangsmulkt ved brudd på reglementet 
foreslås fjernet da slike reaksjonsbestemmelser samles i de nye vilkårenes post 19, se 
kommentarer til denne posten nedenfor. Endringene er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 15 Hydrologiske observasjoner, kart mv. 
(tidligere post 20) 
Posten samsvarer i hovedsak med tidligere bestemmelse. Men det foreslås at «anleggets eier» 
erstattes med «konsesjonæren» og at «departementet» erstattes med «NVE» i tråd med moderne 
standardvilkår. Videre foreslås at bestemmelser om merking av reguleringshøyder tas inn i den 
nye post 14, se nedenfor. 

Vedrørende tidligere bestemmelsen i tidligere post 20 om merking av reguleringsgrenser, se 
post 16 nedenfor. 

Tidligere bestemmelse om at kopier av konsesjonærens kart over anleggene skal tilstilles 
Norges Geografiske Oppmåling foreslås fjernet. 
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Post 16 Registrering av minstevannføring, krav om skilting og merking 

Tidligere post 20 har bestemmelse om merking av oppdemmingshøyder og tapningsgrenser (HRV 
og LRV), og samme bestemmelse står i tidligere manøvreringsreglement. Dette foreslås strøket i 
vilkårene og står kun i forslag til revidert reglement, i tråd med dagens standardvilkår. 

I ny post 15 foreslås inntatt bestemmelser om registrering av minstevannføring, skilting og 
merking mer generelt, i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 17 Etterundersøkelser 

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår. 
 

Post 18 Militære foranstaltninger 
(tidligere post 23) 
Posten samsvarer i hovedsak med tidligere post 23. Men det foreslås at «konsesjonæren» settes 
inn istedenfor «anleggets eier», og at «reguleringsanleggene» settes inn istedenfor «damanlegget», i 
tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 19 Luftovermetning 

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår. 
 

Post 20 Kontroll med overholdelsen av vilkårene 
(tidligere postene 19 og 25) 
Det foreslås inntatt bestemmelser om mulighet for tilbaketrekning av konsesjon i tilfelle gjentatte 
eller fortsatte overtredelser av enkelte vilkårsposter, at NVE kan pålegge tvangsmulkt i tilfelle 
overtredelse av bestemmelser fastsatt i eller i medhold av lov eller i konsesjonsvilkår, eller at det 
kan ilegges overtredelsesgebyr, bøter eller fengselsstraff etter vassdragsreguleringsloven §§ 24 
og 25. Dette er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Post 21 Tinglysing 
(tidligere post 26) 
Posten foreslås i hovedsak videreført, men med en mer moderne språkdrakt. Bl.a. foreslås at 
«tinglag» erstattes av «rettskretser» og at «vedkommende regjeringsdepartement» erstattes av 
«Olje- og energidepartementet». Dette er i tråd med moderne standardvilkår. 

 
Merknader til nytt manøvreringsreglement 
Foreslåtte reglementet får generelt en mer moderne språkdrakt. Videre foreslås å fjerne tidligere 
post 4 om at manøvreringen foretas av en norsk statsborger. 

 
Post 1 

Det foreslås at det under «Overføringer» tas med at Fagerdøla og Dyrgja er tatt inn på 
inntakstunellen til Hemsil 1 kraftverk, se kapittelet «Konsesjonsrettslig status og skjønn» tidligere 
i denne innstillingen. 

Forøvrig videreføres posten i hovedsak som tidligere, bortsett fra at henvisningen til 
«Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet» erstattes med «det offentlige», noe som er i 
tråd med moderne standardvilkår. 

Ifølge E-CO (NVE 200700391-47) er høydene i gjeldende manøvreringsreglement referert til 
lokalt høydesystem. De opplyser at de sommeren 2018 vil foreta innmåling av reguleringshøydene 
etter NN 2000. 

 
Post 2 

NVE foreslår å beholde tidligere bestemmelse om at den naturlige lavvannføring nedstrøms 
utløpet til Hemsil 2 ikke forminskes til skade for andres rettigheter. 

NVE vil her, som for tidligere vilkårs post 18, anbefale å stryke bestemmelse om slipping av 
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vann av hensyn til fløtning, da bestemmelsen anses uaktuell. 
 

Post 3 

Posten videreføres i hovedtrekk som tidligere. 
 

Post 4 (tidligere postene 5 og 6) 

Tidligere poster 5 og 6 videreføres i hovedtrekk som tidligere, men anbefales samlet i en post, noe 
som er i tråd med moderne manøvreringsreglementer. 

 
Øvrige merknader 

Privatrettslige spørsmål 

Privatrettslige spørsmål som angår de enkelte eiendommer eller rettigheter som ble berørt av 
reguleringen, ble løst ved tidligere inngåtte minnelige avtaler og offentlig skjønn. Eventuelle 
ytterligere spørsmål av privatrettslig art må løses direkte mellom konsesjonæren og de respektive 
grunneierne, via minnelige avtaler eller rettslig prosess.» 

 
 
III. Høring av NVEs innstilling 

Buskerud fylkeskommune uttaler følgende ved brev av 21.08.2018:  
 

«Buskerud fylkeskommune viser til Olje- og energidepartementets oversendelse 10.7.2018 av 
NVEs innstilling til revisjon av konsesjonsvilkårene for reguleringen av Hemsilvassdraget. Det 
som nå er ute til høring er revisjon av konsesjonsvilkårene til Hemsil I-reguleringen. Konsesjonær 
for reguleringene i Hemsilvassdraget er ECO-Energi og Hemsil I-konsesjonen omfatter regulering 
av magasinene Vavatn og Gyrinos–Flævatn med kraftverkene Gjuva og Hemsil I i øvre del av 
Hemsilvassdraget. Revisjonssaken er igangsatt på bakgrunn fra krav fra kommunene Hemsedal, 
Ål og Gol. I tillegg til revisjonsobjektet er det ytterligere to reguleringsanlegg i Hemsilvassdraget, 
hhv. Hemsil II og Brekkefoss. Hemsil II er et konsesjonsbelagt anlegg, mens Brekkefoss kraftverk 
er et elvekraftverk som er etablert uten konsesjon. 

Buskerud fylkeskommune er vannregionmyndighet for vannregion Vest-Viken, og viser i den 
forbindelse til regional vannforvaltningsplan vedtatt av Miljøverndepartementet 4.7.2016. Planen 
påpeker viktigheten av at konsesjons- og revisjonsprosesser for de ulike reguleringene/ 
konsesjonene i et vassdrag må ses under ett for å sikre helhetlige løsninger for miljø, bruker og 
samfunnsinteresser. 

Buskerud fylkeskommune viser videre til Regional plan for Nordfjella med Raudafjell. Et viktig 
formål i planen er å sikre villreinens livsgrunnlag i et langsiktig perspektiv, herunder bevaring av 
arealer og trekkveier innenfor villreinens mangeårige beitesyklus og sikring mot øvrige 
påvirkninger som kan påvirke villreinens livsgrunnlag. 

Regionale planer gir føringer som skal legges til grunn for regionale organers virksomhet og 
for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen, jamfør  plan- og bygningsloven § 8-2. 
Buskerud fylkeskommune forutsetter derfor at konsesjonsmyndigheten følger opp de regionale 
planenes intensjoner og mål i revisjonssaken for Hemsil I. 

Buskerud fylkeskommune har også et faglig, overordnet ansvar for utvikling av friluftslivet i 
fylket, og har derfor vurdert vilkårsrevisjonen også i forhold til friluftslivsinteresser. 
Fylkeskommunen er videre regional myndighet innenfor kulturminnevern, og har uttalt seg til 
revisjonssaken i innspillsfasen. Fylkeskommunen er tilfreds med at NVE har foreslått 
bestemmelser om sektoravgift for kulturminnevern som vilkår i konsesjonen. 

Høringen er administrativt behandlet i Buskerud fylkeskommune. Fylkeskommunens uttalelse 
i saken oppsummeres slik:  

 
Buskerud fylkeskommune er positive til at det innføres standard naturforvaltningsvilkår knyttet til 
Hemsil I-reguleringen. 
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Alle reguleringene i Hemsilvassdraget burde vært vurdert samlet for å sikre bedre, helhetlige 
løsninger for hele vassdraget. Buskerud fylkeskommune ber om at reguleringen av Hemsil II og 
Brekkefoss kraftverk kalles inn til konsesjonsbehandling etter vannressurslovens § 66. 

Buskerud fylkeskommune støtter kommunenes krav om fastsetting av nytt manøvreringsreglement 
for Gyrinos/Flævatn, der det ikke tillates å kjøre ut mer vann enn tilsiget til magasinet i fyllings-
sesongen. 

Villreinens trekkvei øst for Flævassdammen må opprettholdes og forbedres. Buskerud fylkeskommune 
ber om at det innarbeides konsesjonsvilkår som forplikter konsesjonæren å sørge for at trekkveien er 
funksjonell når villreinstammen i Nordfjella re-etableres. I perioden fram mot re-etablering av villrein-
stammen i området bør konsesjonæren pålegges å utrede nødvendig slipp av vann fra Flævassdammen 
slik at Lauvdøla utgjør naturlig sperring for husdyr i beitesesongen. Dersom dette tiltaket vurderes som 
urealistisk må konsesjonæren pålegges å besørge nedlegging/oppsetting av sperregjerde eller ev. andre 
sperreløsninger for husdyr i beitesesongen, i samråd med husdyrbrukerne i området og villreinnemda 
for Nordfjella.  

 
Vannmiljø 

I regional plan for vannforvaltning for vannregion Vest-Viken er revisjon av Hemsil I angitt med 
prioritet 1, der magasinrestriksjoner og minstevannføring er angitt som aktuelle tiltak for å nå 
miljømålene for de vannforekomstene som er påvirket av reguleringen.  

 
Magasinrestriksjoner/manøvreringsregime 

I revisjonskravet for Hemsil I er det fra kommunene Ål og Hemsedal krevd endret manøvrerings-
reglement for Gyrinos–Flævatn. Kravet om endret manøvreringsreglement er relatert til planene 
om et nytt Hemsil III kraftverk, der det antas at realisering av dette vil legge til rette for mer 
sommertapping fra magasinene. Kommunene angir at økt sommertapping kan medføre økt 
erosjon i magasinet, samt at lav vannstand og variasjoner i vannstanden gjennom sommeren/ 
høsten skaper redusert mulighet for fisken til å gå opp i bekker under gyting. Søknaden om 
utbygging av Hemsil III er i ettertid trukket (brev fra E-CO Energi til NVE 17.11.2017). Dette betyr 
imidlertid ikke at ny sak om Hemsil III ikke kan bli fremmet på nytt seinere. 

Konsesjonæren viser til at det historisk har vært lite tapping fra magasinet om sommeren på 
grunn av liten slukeevne, og stort uregulert sommertilsig til det nedenforliggende kraftverket 
Hemsil II. Fylkeskommunen vil påpeke at det er viktig at det etablerte manøvreringsregimet, der 
en søker å fylle opp reguleringsmagasinene i fjellet om sommeren videreføres, da økologien i 
magasinene etter mer enn 50 års regulering har tilpasset seg et slikt regime. I den grad 
manøvreringen av magasinet medfører skadevirkninger fastslår manøvreringsreglementets pkt. 4 
at konsesjonæren kan forpliktes til å iverksette avbøtende tiltak. Naturforvaltningsvilkårene i 
vilkårspunkt 8 og i vilkårenes pkt. 12 om terskler, biotopjustering og erosjonssikring forplikter 
også konsesjonæren til å iverksette avbøtende tiltak.  

Fylkeskommunen mener allikevel at manøvreringsreglementet for Gyrinos/Flævatn bør 
endres i tråd med kommunenes krav, for å sikre at ev. framtidig manøvrering ikke vil bli avvikende 
fra den manøvreringspraksis som vannøkologien i magasinet i lang tid har tilpasset seg til. 

 
Minstevannføring  

Ut i fra den dokumentasjonen som foreligger i revisjonssaken synes det som om gevinsten for 
vannmiljøet ved slipp av minstevannføring fra fjellmagasinene er marginal, og at den ikke står i 
forhold til krafttapet. Innføring av standard naturforvaltningsvilkår for Hemsil I reguleringen anses 
derfor å være et tilstrekkelig virkemiddel for å kunne iverksette nødvendige tiltak for å oppnå godt 
økologisk potensial i de berørte vannforekomstene. I likhet med Fylkesmannen i Buskerud anser 
fylkeskommunen at det viktigere med økt slipp av minstevannføring fra Eikredammen enn fra 
reguleringsmagasinene i fjellet. Dette tiltaket tilhører imidlertid ikke konsesjonen for Hemsil I som 
nå revideres.  
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Samordnet behandling av reguleringene i et vassdrag  

Regional plan for vannforvaltning påpeker viktigheten av at konsesjons- og revisjonsprosesser for 
de ulike reguleringene/konsesjonene i et vassdrag må ses under ett for å sikre helhetlige løsninger 
for miljø, bruker og samfunnsinteresser. Betraktningene rundt minstevannføring i avsnittet over 
er et eksempel på dette. I Hemsilreguleringen burde derfor konsesjonene for Hemsil I og Hemsil II 
vært behandlet samlet, samt at Brekkefoss kraftverk også burde vært konsesjonsbelagt. 
Fylkeskommunen mener at det bør fastsettes moderne naturforvaltningsvilkår også for Hemsil II, 
og at dette igjen har aktualisert seg etter at konsesjonæren har trukket sin konsesjonssøknad for 
et nytt kraftverk Hemsil III. Buskerud fylkeskommune anmoder derfor konsesjonsmyndigheten 
om å bruke virkemidlene i vannressurslovens § 66 og innkalle de øvrige reguleringsanleggene i 
Hemsilvassdraget til konsesjonsbehandling.  

 
Villrein 

Buskerud, Hordaland og Sogn og Fjordane fylkeskommuner har på oppdrag fra Miljøvern-
departementet samarbeidet og utarbeidet Regional plan for Nordfjella med Raudafjell 2014–2025. 
Planen har denne hovedmålsetningen: 

 
«Hovedformålet med Regional plan for Nordfjella er å komme fram til en langsiktig og helhetlig 
strategi for bruk av arealer som er viktige leveområder for villreinen eller påvirker villreinens 
leveområder.» 

 
Nordfjellarådet er et samarbeidsorgan med hovedformål å følge opp den regionale planen. I 

handlingsprogrammet til regional plan for Nordfjella med Raudafjell er et av tiltaksområdene 
«Villreinfokus i vilkårsrevisjoner». Nordfjellarådet påpeker behov for å se både på vilkår knyttet til 
det enkelte vassdrag og konsesjoner i hele området som helhet.  

Ved oppdemmingen av Gyrinos–Flævatnmagasinet ble tidligere benyttede trekkveier for 
villrein neddemt. Reguleringsmagasinet utgjør nå en av flere barrierer som bidrar til å fragmentere 
villreinens leveområder i Nordfjella. Villreinstammen i Nordfjella er nå skutt ut som følge av 
påvisningen av den smittsomme sjukdommen CWD, men stammen skal re-etableres på sikt. Det 
er derfor viktig at all forvaltning legger til grunn at villreinstammen om noen år igjen er tilbake på 
normalt nivå.  

Sikring av trekkveier som muliggjør at villreinene kan benytte alle områder innenfor sin mange-
årige beitesyklus er en viktig strategi i den regionale planen. For å sikre Nordfjella-reinens tilgang 
til beiteareal i området Blåbergi og Såta sydøst for Gyrinos–Flævatn er det derfor viktig at trekk-
mulighetene forbi Flævassdammen opprettholdes og forbedres.  

I revisjonsdokumentet er det omtalt tre mulige tiltak for å redusere barriereeffekten av 
magasinet for villrein: 

 
 Lage en fysisk overgang (fylling) for villrein over sundet mellom Gyrinosvatnet og 

Flævatnet, for på denne måten å reetablere en tidligere trekkvei.  
 Slipp av minstevannføring i Lauvdøla i beitesesongen (ca. 10. juni – 10. september) slik at 

elva nedstrøms Flævassdammen blir en barriere for husdyr på beite. 
 Fjerne sperregjerdet for sau som går langs Laudøla hele året, med unnatak av 3 måneder i 

beitesesongen for husdyr.  
 

Buskerud fylkeskommune mener at etableringen av en fysisk overgang vil bli et omfattende 
tiltak som vil kunne medføre så vel økologiske som estetiske ulemper. Samtidig er det usikkert i 
hvilken grad villreinen faktisk vil benytte en slik overgang. Fylkeskommunen er kjent med at 
villrein tidvis har benyttet beitene i området Blåbergi og Såta etter reguleringen av Gyrinos-
Flævatn, og at villreinen da har kommet nord–vestfra og passert øst for Flævassdammen. Ut i fra 
dette mener fylkeskommunen at tiltak som opprettholder og forbedrer denne trekkmuligheten bør 
tas inn i konsesjonsvilkårene.  
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Slipp av minstevannføring som sikrer at Laudøla får selvgjerdeeffekt i beitesesongen for 
husdyr, er et besnærende tiltak, som også vil ha positive effekter for vannmiljø. Konsesjonæren 
ønsker ikke å slippe minstevannføring, og begrunner dette med at det blir et stort produksjonstap. 
Fylkeskommunen vil påpeke at beitesesongen for husdyr er av begrenset varighet (10.6–10.9), og 
registrerer også at Villreinutvalet for Nordfjella mener at konsesjonærens vurdering av nødvendig 
vannføring for å oppnå gjerdeeffekt i Laudøla er for høyt anslått. Fylkeskommunen ønsker derfor 
at løsningen med minstevannføring blir nærmere utredet. 

Subsidiært kan fylkeskommunen akseptere en løsning der tilstrekkelig strekning av husdyr-
gjerdet legges ned/fjernes utenom husdyrbeitesesongen. Dette er i tråd med Retningslinjene for 
Regional plan for Nordfjella med Raudafjell § 2.5.  

I motsetning til konsesjonæren, som mener at gjerdeproblematikken er et privatrettslig 
anliggende, mener fylkeskommunen at opprettholdelse av villreinens trekkmulighet åpenbart er 
et tiltak som bør ligge innenfor tematikken som kan og skal tas opp i en vilkårsrevisjon. Ansvaret 
for, og kostnader med fjerning og oppsetting av gjerde må derfor pålegges konsesjonæren.  

Ny teknologi utvikles også innenfor husdyrhold, bl.a. elektroniske gjerdesystemer (NoFence). 
I framtida kan slike løsninger bli et alternativ til fysiske gjerder i terrenget. Ennå er det for tidlig å 
kunne anbefale denne type løsning, men dersom teknologien viser seg å bli anvendbar i stor skala 
er dette interessant for å løse problematikken mellom husdyrinteresser og villreinens trekkveier.  

Problematikken rundt reinstrekk i Nordfjella villreinområde er ikke akutt i perioden som 
villreinstammen er sanert som følge av CWD. Ut i fra dette anbefaler fylkeskommunen at 
konsesjonsmyndigheten gjennom konsesjonsvilkår fastslår at konsesjonæren forpliktes til å sørge 
for at trekkveien for villrein øst for Flævassdammen skal være funksjonell når villreinstammen i 
Nordfjella re-etableres. I påvente av dette anmodes konsesjonsmyndigheten om å pålegge 
konsesjonæren å utrede nærmere hva som er nødvendig minstevannføring i Laudøla for å oppnå 
den ønskede selvgjerdeeffekten, og hvilke faktiske produksjonstap dette vil medføre, før endelig 
vilkår om tiltak for å opprettholde og forbedre villreinens trekkvei forbi Flævassdammen fastsettes.  

 
Friluftsliv  

Hensynet til friluftslivsinteressene i influensområdet for reguleringen anses tilstrekkelig ivaretatt 
av de standard naturforvaltningsvilkårenes pkt. IV og V.» 

 
Gol kommune uttaler følgende ved brev av 10.09.2018:  
 

«Gol kommune vil komme med ei kort administrativ uttale knytt til saka. 
Me meiner, som Buskerud fylkeskommune, at ein bør sjå heilskapeleg på Hemsilvassdraget 

ved at alle reguleringane burde vore oppe til samla vurdering. Gol kommune ber derfor om at 
reguleringa av Hemsil II vert kalla inn til konsesjonsbehandling etter vannressurslovens § 66. 
Dette vart også peika på i sak til kommunestyret 07.05.2013 (NVE 200700391-36), men me finn 
grunn til å minne om dette då Hemsil III søknaden frå E-CO Energi AS er trukke.» 

 
Ål kommune uttaler følgende ved brev av 21.08.2018:  
 

«Ål kommunestyre behandla saka i møte 16.08.2018 sak 34/18, og gjorde slikt vedtak: 
  

Vedtak  

Ål kommune har fylgjande uttale til NVE si tilråding i revisjon av konsesjonsvilkår for 
Hemsilvassdraget:  

 
1. Ål kommune støttar kravet om å pålegge konsesjonæren å betale sektoravgift til kultur-

minnevern i vassdrag. Ein føreset at dette skal nyttast til mellom anna kulturminneunder-
søkingar i Flævatn.  

2. Ål kommune støttar tilrådinga om at det skal innførast nye, moderne standard konsesjons-
vilkår. Ål kommune vil då framheve: 
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- Det skal konkret vurderast om det er behov for tiltak som kan hindre utvandring av fisk 
frå Flævatn. 

- Konsesjonæren skal gå i dialog med villreinnemnda, grunneigarar og kommunane for å 
finne løysingar som kan fungere for villreinen, beiteinteresser og andre samfunns-
interesser.  

3. Ål kommune ber om at det blir fastlagt nytt reguleringsreglement for Flævatn/Gyrinosvatn 
der ein ikkje tillet å køyre ut meir vatn enn tilsiget i fyllingssesongen.  

4. Ål kommune ber om auka konsesjonskraft som fylgje av den verdiskapinga som fylgjer eit 
våtare klima med meir tilsig.» 

 
Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen uttaler følgende ved brev av 3. oktober 2018: 
 

«Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen er eit statleg nedsett forvaltingsorgan med mandat 
å forvalte villreinstammene i villreinområda Nordfjella og Fjellheimen, og arbeide for å bevare 
desse stammene sine leveområde, jf. Forskrift om forvaltning av hjortevilt § 21.  

Vi mottok 22.06.2018 ein orientering til høyringspartane med kopi av NVE si innstilling til OED 
om reviderte konsesjonsvilkår for Hemsilvassdraget (ref. 200700391-50). Villreinnemnda ga ei 
høyringsuttale til saka i brev datert 14.05.2013 (ref. 5-N/13-swb). Frå denne dato og fram til no, har 
det skjedd ei utvikling når det gjeld revisjonar av konsesjonar innanfor Nordfjella villreinområde 
som villreinnemnda meiner er svært relevant for handsaminga av revisjonen for Hemsilvassdraget. 
Me bad difor i e-post av 10. september om moglegheit for å sende inn ein skriftleg merknad til 
OED som innspel til deira handsaming av saka. Jf. svar på dette, i e-post av 11. september, fekk me 
høve til dette, med innsendingsfrist 3. oktober.  

Villreinnemnda tar utgangspunkt i at me får ei reetablering av villrein i fjellområdet dette gjeld, 
dvs. sone 1 i Nordfjella. Området er som kjent pr. dato er utan dyr, då delbestanden vart fjerna som 
tiltak for å bekjempe skrantesjuke.  

  
Om økosystemtilnærming og samla belastning 

Når det gjeld villrein er det heilt avgjerande at man fylgjer Naturmangfaldlova sin § 10 om 
økosystemperspektiv og vurderingar av samla belastning. Me ser at NVE fylgjer opp dette høvesvis 
godt i si saksutgreiing. Me saknar likevel at dette prinsippet er fylgd opp på ein fullgod måte når 
det gjeld villrein, sjølv om me må berømme at NVE har teke inn både direkte og indirekte 
konsekvensar i framlegg til nye vilkår post 8, pkt. II, III og IV (klipt inn under).  

I si innstilling til OED greier NVE grundig ut om villrein, der ein på ein god måte oppsumerar 
innspela til villreinnemnda og villreinutvalet. Det som er spelt inn vert anerkjend, både verdien av 
områda som har fått redusert bruk, argumenta for kvifor Flævassdammen har bidrege til dette i 
stor grad og samanhengen mellom dei ulike kraftutbyggingane i Nordfjella, og særleg, i dette 
tilfellet, samanhengen mellom magasina i austlege del av området. Ein tek og fram argumentet om 
at også vinterkryssing er redusert pga. oppdemminga. Det er difor overraskande å sjå 
konklusjonen og tilrådinga frå NVE, nemleg at konsesjonær ikkje vert pålagt å gjere noko for å 
betre tilhøva (m.a. oppsumert i tabell 5, klipt inn under).  

Ei av grunngjevingane for at ein ikkje ser dei avbøtande tiltaka som viktige nok er at 
vassmagasinet ligg i utkanten av villreinområdet. Dette er ikkje noko gyldig argument mot å gjere 
tiltak når det er nettopp her i utkanten, dvs. mellom magasinet (v. dammen) og yttergrensa til 
leveområdet, at det finst reelle moglegheiter til å avbøte på oppstått skade! Om ein ser på 
magasinet i sin heilskap påverkar det rørslemønsteret til ein vesentleg del av dei austlege 
beiteområda, det er då feil å seie at magasinet i seg sjølv ligg i ein utkant. 

 
Om gjerde som hindrar einaste resttrekk forbi magasinet 

NVE vil overlate spørsmålet om ev. nedlegging av gjerde som avbøtande tiltak til ei forhandling, 
ført av regulanten, mellom beitenæringa, kommunen og villreinforvaltinga lokalt. Gjerdet er i 
utgangspunktet ein del av vilkåra i konsesjonen, og eit tiltak meint å erstatte tapt gjerdeeffekt av 
Lauvdøla. Det vert feil å overlate handteringa av eit pålagt tiltak til forhandlingar mellom berørte 



416 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 18 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

aktørar. Den beste måten å få ei stabil løysing er å knytte bestemmingane om ev. gjerdenedlegging 
til konsesjonsvilkåra. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Utdrag frå framlegg til nye vilkår, Hemsilvassdraget:  
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Om landbru som avbøtande tiltak 

Villreinutvalet for Nordfjella omtaler i si høyringsuttale etablering av landbru som eit positivt tiltak 
dyra med stort sannsyn vil kome til å nytte dersom den vert etablert. Villreinnemnda støtta seg på 
vurderingane i fagrapporten for villrein i denne saka, saman med den tvilen som er reist i høve til 
effekten av liknande tiltak i Aursjøen i Snøhetta villreinområde. Det er i ettertid arbeidd mykje med 
kraftutbyggingane i Nordfjella sin effekt på villrein i Nordfjella, med fokus på kva moglegheiter 
som finst for avbøtande tiltak. Mellom anna:  

 
 Det har vore seminar for villreinnemndene i vest (for Nordfjella og Fjellheimen og for Sogn 

og Fjordane) med fokus på kraftutbygging og revisjonar, arrangert av NVS sør, Lærdal 
20.11.2013.  

 Nordfjella er eksempelområde i forskingsprosjektet RenewableReindeer. Forventa ferdig-
stilling 2020 (nærare omtalt under).  

 Den 12.01.2017 fekk me eit møte med NVE i Oslo, på initiativ frå Nordfjellarådet, der også 
Miljødirektoratet deltok. Her ga me frå lokalt hald ei oversikt over tilhøva mellom villrein 
og kraftutbygging i Nordfjella.  

 Det har, på oppmoding, vore utarbeidd eit notat om tema til NVE, med gjennomgang og 
kartfesting av trekk det kan være mogleg å reetablere (Vedlagt. Sak 23.3-N/16 Uttale til 
Holsrevisjonen. Tilleggsmerknad. Februar 2017).  

 Det er halde foredrag i fleire fora (m.a. årsmøte i Villreinrådet på Honne 30. mai 2013, 
temaseminar om inngrep i villreinområde arr. av Miljødirektoratet og NVE i samarbeid på 
Helsfyr 05.05.2014, presentasjon for Nordfjellarådet på Geilo 16.08.2016, forutan møter i 
mindre samanhengar, m.a. prosjektmøte i forskingsprosjektet Renewable Reindeer).  

 Det er utarbeidd ein artikkel for tidsskriftet Villreinen om kraftubygginga i Nordfjella sin 
konsekvens for villrein (Bøthun, Strand og Knudsen, 2014).  

 Det har vore arrangert eit seminar med lokalkunnskapen i fokus, der det vart arbeidd med 
fokusområde (viktige, sårbare område) og moglege avbøtande tiltak i Nordfjella i regi av 
forskingsprosjektet Renewable Reindeer (Bjøberg, 19.–20. juni 2017).   

 
Gjennom dette arbeidet har villreinnemnda endra syn på spørsmålet om landbru over 

Flævassmagasinet. Realismen i landbrua er langt større enn nemnda la til grunn i sin uttale. Måten 
villrein har teke i bruk trekkmoglegheiter over tunneltak syner at gjenopptaking av gamle trekk 
ligg naturleg i reinen.  

Sannsynet for effekten av landbru er understreka av at rein ved ei rekke høve har nytta seg av 
gamle trekk i periodar der vassmagasin har vore nedtappa, t.d. i samband med arbeid på kraft-
dammar. Dette har og skjedd i Nordfjella villreinområde. Nokre plassar ser me og at dyra svømmer 
over sund der det tidlegare gjekk faste trekk, dersom dei er hardt pressa (observert under jakt). 
Denne adferden skuldast måten rein leser terrenget på, der dei nyttar seg av naturskapte 
trekkpassasjar. Der naturen har lagt til rette for trekk, og menneske så har stogga dette, ligg det 
difor godt til rette for gjenopptaking av trekk ved gjenskaping av fysisk moglegheit for kryssing. 
Dette så sant tilkomsten til kryssingspunktet ikkje er hindra, t.d. av trafikkerte vegar, hyttefelt eller 
turstiar og skiløyper med høg ferdsel. I Snøhetta er det nettopp ferdsel på fjellvegar på begge sider 
av Aursjøen som hindrar reinen å nå den foreslegne landbrua. Om ein vel å bygge landbru over 
Aursjøen vil det krevje ei oppfylging som regulerer ferdsla og dempar konflikten i dei tidsperiodane 
reinen tradisjonelt har nytta seg av denne trekkruta. Ved aktuell plass for landbru over Flævatnet 
er slike konfliktar langt lægre. På nordsida av vatnet er det ikkje veg, og menneskeleg bruk av 
området er låg. På sørsida ligg ein anleggsveg/stølsveg. Denne vegen vert naturleg stengt når det 
kjem snø. Det er nettopp i perioden sein haust–tidleg vinter, då det generelt er låg bruk av området, 
at reinen vil ha størst behov for å nytte landbrua.  

På denne bakgrunn bed me om at OED vurderer spørsmålet om landbru som avbøtande tiltak 
i eit nytt lys. 
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Om å bruke vilkårsrevisjonane for kraftkonsesjonar til å få til reelle avbøtande tiltak for villrein  

Revisjonar av vilkåra til kraftkonsesjonar er ein svært viktig moglegheit Noreg no har for å kunne 
betre tilhøva for villrein, gjennom å redusere skadeverknadane kraftutbygging har hatt på rein. Ein 
vil ikkje kunne sjå dei reelle skadeverknadane for rein utan å sjå utbyggingane i heile leveområdet, og 
i utvekslingssonene mellom ulike villreinområde, i samanheng. 

Hemsilrevisjonen er svært viktig for Nordfjella. Det er ikkje fordi Flævassmagasinet peikar seg 
ut som nokon «versting» mellom magasina, og er viktigare enn dei andre, men fordi det er den 
første revisjonssaka. Det er i denne saka det vil syne seg om revisjonsinstituttet er egna til å betre 
tilhøva for den terrestre arten som har fått bære dei mest alvorlege konsekvensane av 
kraftutbygging i fjellet.  

Det er mange magasin som har avskore viktige trekk i villreinområdet. Ved ei prioritering av 
tunge tiltak for gjenopning av trekk, vil truleg passering av Nyhellermagasinet være det aller 
viktigaste. Når det gjeld sannsynet for at eit gjenopna trekk skal verte teken i bruk att peikar 
Harbakkspranget i Kvevassmagasinet og Vampen i Nyhellermagasinet seg ut. Her kan det 
dokumenterast eit rørslemønster og brukast erfaringar frå nedtapping, som peikar på stort 
sannsyn for gjenopptaking av trekkrutene. Utan eit heilskapleg syn på villreinområdet i 
revisjonssakene som prinsipp vil desse moglegheitane til avbøting kanskje være tapte allereie no.   

I våre møter med NVE har me møtt stor forståing for dilemmaet med at «heilskapstanken», der 
ein ser fleire saker innanfor same vassdrag i samanheng (i seg sjølv riktig og positivt), ikkje fangar 
opp konsekvensane for ein villreinbestand. Me har fått gehør for at det er samverkande effekt 
mellom utbyggingar i konsesjonar som ligg i ulike vassdrag. NVE møter likevel vanskar med å ta 
inn eit fullverdig økosystemperspektiv i si handsaming av revisjonssakene. Dette vert og bekrefta 
av villreinnemnda for Setesdalsområdene, der belastninga frå kraftutbygging er enda større enn i 
Nordfjella. Dei viktigaste hindringane er at  

 
 sakene vert fremja til ulik tid  
 sakene gjeld ulike konsesjonærar  
 ein har ikkje god nok kunnskap om verknaden av dei mest kostnadskrevjande tiltaka (t.d. 

landbruer, senking av vasstand i trekkperiodar)  
 fleire aktuelle tiltak som kan gjenskape aktuelle erstatningstrekk forbi kraftmagasin krev 

samhandling med andre aktørar, der det konkrete tiltaket i seg sjølv i mange tilfelle ikkje er 
regulanten sitt ansvar  

 nokre aktuelle tiltak som kan minske den kraftskapte oppdelinga av eit villreinområde kan 
ligge knytt til konsesjon i eitt vassdrag, der gjennomføring av større tiltak vil kunne betre 
også på den skaden konsesjonar i andre vassdrag har skapt.  

 
Som ei forenkling kan me seie at dei ikkje har nok reiskap i skuffen.  
Regjering, Storting og nasjonal forvalting har gjort ei rekke grep for å bevare villreinen sine 

leveområde, og om mogleg redusere den oppdelande effekten menneskelege inngrep og aktivitet 
har skapt og skaper. Grepa er gjort som oppfølging av stortingsmeldingar (St.meld. nr. 21 (2004–
2005), St.meld. nr. 26 (2006–2007) og St.meld. nr. 14 (2015–2016)) og av Naturmangfaldlova som 
kom i 2009. Det viktigaste er utpeiking av nasjonale villreinområde, utarbeiding av regionale areal-
planar i alle nasjonale villreinområde og etablering av Europeiske villreinregionar. Miljødirektoratet 
er no dessutan i ferd med å utarbeide ein Miljøkvalitetsnorm for villrein (jf. Naturmangfaldlova 
§ 13). Villrein vert då andre art, etter villaks, som får ei slik norm. Ei gjennomgåande linje i dette 
arbeidet er at villreinområda lyt sjåast på som store, samanhengande einingar, der ein også 
understrekar trongen for kontakt mellom villreinområda i ei anerkjenning av villreinen som 
nomadisk art. Før menneskelege inngrep utnytta arten heile Langfjellaregionen og heile 
Dovrefjellsregionen som leveområde for store bestandar. Alvoret i Noreg sitt ansvar er 
understreka av at villrein vart vurdert som trua og ført inn på den internasjonale raudlista i 2016.  

Det har lenge vore trong for meir forsking med rett perspektiv og stor nok skala i høve til 
reinens arealutnytting, og påverknaden frå storskala inngrep som infrastruktur og kraft-
produksjon. Noregs forskingsråd har difor bidrege med hovudfinansiering til forskingsprosjektet 
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RenewableReindeer, med NINA som prosjektansvarleg. Nordfjella er eit av tre nøkkelområde i 
dette prosjektet. Det er eit stort prosjekt (13,8 millioner kroner, 2015–2020), som tar i utgangs-
punkt i revisjonsprosessen av vasskraftkonsesjonar, og set fokus på avbøtande tiltak for vasskraft-
produksjon og berekraftig landskapsplanlegging i villreinområde. Prosjektet måler samverkande 
verknad av nettverket av infrastruktur, og føreseier effektar av konkrete avbøtande tiltak på 
villrein, i samspel med forvaltninga (bl.a. NVE og Miljødirektoratet) og lokale aktørar. Prosjektet 
er difor svært relevant i samband med gjennomføring av regionale planer, revisjon av konsesjons-
vilkår og for å identifisere kostnadseffektive forslag til avbøtande tiltak, og for å utvikle berekraftige 
strategiar for arealbruk.  

Naturmangfaldlova skal gjelde alle sektorar i Norsk forvaltning, også kraftsektoren, og 
kraftutbygging er, nest etter, og gjerne i samverknad med veg, den viktigaste årsaka til oppdeling 
av reinens leveområde. Det kviler eit tungt ansvar på OED i å gi NVE dei reiskap som er naudsynte 
for å kunne fylgje miljølovgivinga, i dette tilfelle då særleg Naturmangfaldlova § 10, samt 11 og 12, 
og dessutan i å pålegge dei å bruke dei moglegheitene som finst i tid og rom for å fylgje opp 
økosystemperspektivet.   

 I nokre tilfelle er moglegheita god for å reetablere trekk og skape kryssingspunkt på magasin. 
I mange tilfelle handlar dei moglege avbøtande tiltaka likevel ikkje om fysiske endringar innanfor 
vatnet og elva som er regulert, men om tiltak som gjenskaper trekkruter forbi magasina. Slike 
trekk er ofte forringa av menneskeleg bruk. I prinsippet kan ein nytte den same argumentasjonen 
som nyttast når ein etablerer erstatningsbiotop der inngrep har øydelagt viktige biotopar for t.d. 
fugl. Slike tiltak lyt skje i samarbeid med andre aktørar, men revisjonsprosessane kan setje søkelys 
på desse problemområda (fokusområda), og regulantane kan være aktive partar i å finne løysingar 
som gjenopnar slike tapte trekk. Iblant er det så enkelt som å setje bom på anleggsvegen, i andre 
høve er det komplisert og kostbart, til dømes kan flytting av ei turisthytte være aktuelle tiltak.  

I mange tilfelle vil ein ikkje få auge på alvorsgraden i skadeverknaden frå den einskilde 
reguleringa før ein ser på fleire reguleringar i samanheng.  

Med frimod vil me presentere ei ny og utfordrande tenkemåte som kan løyse ut positive tiltak: 
Ofte kan eit tiltak være ein urimeleg kostnad for den eine regulanten i høve til den direkte effekten 
av akkurat deira regulering. Ein regulant med ei anna regulering som demmer ned trekk, men der 
det ikkje er fysisk mogleg å gjere nokon tiltak, bør då bidra inn i det tiltaket som er mogleg å utføre 
sjølv om det ligg innanfor ein annan konsesjon. Dette er ein tenkemåte som gjer det mogleg å 
forbetre tilhøve som ikkje, innanfor kva som er rimeleg, vil kunne løysast på anna måte. Det vil og 
være rettferdig i høve til belastninga kvar regulering har hatt på miljøet. Om ein skal kunne oppnå 
dette lyt alle revisjonane innanfor kvart villreinområde handsamast innanfor eit samla tidsrom, og 
på bakgrunn av ein overordna vurdering av kraftutbygginga innanfor heile fjellområdet, med 
prioritering av tiltak.  

Det pågår no revisjon for Holsvassdraget, der to store vatn aust i Nordfjella hindrar trekk nord-
sør, dette lyt sjåast i tett samanheng med Hemsilrevisjonen. Samverknad er gjort greie for i NVE 
si saksutgreiing. Desse to sakene, samt Uste- og Hallingdalsvassdraget og Aurlandsvassdraget (sjå 
under) gjeld konsesjonar som tilhøyrer same regulant, noko som fjernar ein del av dei hindringane 
NVE tidlegare har peika på når det gjeld å sjå konsesjonar i ulike vassdrag i samanheng. Det er 
heller ikkje (lengre) stor tidsforskjell på revisjonane på austsida av Nordfjella; trass i at revisjon for 
Hemsilvassdraget kom på høyring i 2013 vart NVE si innstilling til OED oversend først våren 2018. 
For Holsrevisjonen er høyringa gjennomført, men saka er ikkje ferdig handsama av NVE. Heilt 
nyleg vart det avslutta ei høyring på vilkårsrevisjon for Uste–Hallingdalsvassdraget (som ligg på 
grensa mellom Nordfjella og Hardangervidda, og dels inne i Hardangervidda villreinområde). I 
den saka lyt ein og sjå på kraftutbygginga på Hardangervidda. For Aurlandsvassdraget, vest i 
området, er det og opna revisjonssak. Sist ut i løypa er Lærdalsvassdraget, her er det enno ikkje 
opna sak.  

 
Oppsummert:  

 Me bed om ei grundigare realitetsvurdering av det føreslegne tiltaket med landbru over 
Flævatnet, der ein legg til grunn at tiltaket er gjennomførbart m tanke på djupn, dyra har 
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lett tilgang på kryssingspunktet frå nord, perioden då tiltaket vil få størst nytte fell saman 
med periodar med låg aktivitet langs vegen på sørsida, og at trekket vil gi dyra tilgang på 
store areal som i dag er lite nytta.  

 Me bed om at regulanten vert gjeve det fulle ansvaret for avbøtinga av bortfall av 
gjerdeeffekt frå Lauvdøla, inklusive reduksjon av konfliktar skapt av det avbøtande tiltaket.  

 Me understrekar at verdien av resttrekket aust for dammen, og det potensielle restaurerte 
trekket over vatnet, er svært høgt, og vil kunne ha effekt på villreinområdet si bæreevne. 
Det er ikkje rett å redusere trekket/trekka sin verdi i matrisar for nyttevurderingar av 
tiltaket.  

 Det pågåande forskingsprosjektet RenewableReindeer, delfinansiert av NVE, vil kunne 
bidra til å auke kunnskapen om effekten av avbøtande tiltak. Dette gjeld ikkje minst tiltak 
som no er omdiskuterte, og som NVE vegrar seg mot å pålegge mellom anna med grunn-
gjeving i kunnskapsmangel. Både i pågåande revisjonsaker i Setesdalsområda og i 
Nordfjella bør ein vente med å konkludere til forskingsprosjektet er fullført.  

 Me oppmodar OED til å ta sin del av Noreg sitt internasjonale ansvar for villrein og fylgje 
opp Naturmangfaldlova sine §§ 10, 11 og 12, der ein anerkjenner at begrepet «økosystem» 
med tanke på ein villreinbestand omfattar heile leveområdet til bestanden. Av dette fylgjer 
at OED krev frå sitt departement at sakar som har samverkande effekt lyt handsamast 
samla, der avbøtande tiltak kan påleggast for å avhjelpe indirekte skade, då også tiltak i areal 
som ikkje nødvendigvis er fysisk berørt av den aktuelle konsesjonen.  

 
Me bed om at alle revisjonssakene i Nordfjella villreinområde vert underlagt ei samla 

vurdering, med utgangspunkt i lokalkunnskap og forsking.» 
 
E-CO Energi AS uttaler følgende ved brev av 28. mars 2019: 
 

"Vi viser til Olje- og energidepartementets epost datert 7. mars 2019 om høringsinnspill til NVEs 
innstilling til Hemsilreguleringen. Det er kommet fire høringsinnspill som kommenteres i dette 
brevet. 

De vesentlige innspillene som er kommet til OED for Hemsilreguleringen er slik vi ser det 
knyttet til magasinrestriksjoner og villreintrekk og vi har noen kommentarer til dette. 

Innledningsvis vil  vi peke  på  at  Foreningen  til  Hallingdalsvassdragets regulering (FHR) 
v/E-CO 28.06.2013 sendte et brev til NVE med kommentarer til høringsinnspillene som kom etter 
at revisjonsdokumentet var sendt ut på høring av NVE. Vi vil også vise til det hydrologiske 
underlaget i revisjonsrapporten; sidene 25–30. Videre vises det til et nytt notat skrevet av vår 
hydrolog Geir Johne Carlsen om manøvreringen av magasinet Gyrinos–Flævatn, vedlagt dette 
brevet. 

 
Magasinrestriksjoner 

Buskerud fylkeskommune og kommunene Hemsedal og Ål mener det er behov for å innføre 
magasinrestriksjoner i Gyrinos–Flævatn. E-CO er ikke enig i at det vil være noen god løsning i 
denne reguleringen. Interessentene begrunner delvis behovet for magasinrestriksjoner med at vi 
med Hemsil 3 vil kunne manøvrere reguleringen annerledes. Søknaden til NVE om bygging av 
Hemsil 3 er trukket, og bortfaller etter vår mening som grunnlag for magasinrestriksjoner. 

Dagens Hemsil 1 kraftstasjon har maksimal slukeevne på 16 m3/s. Det vil være behov for 
betydelig utvidelse av tunell og mekanisk utstyr for å få noen vesentlig økt slukeevne som kan gi 
E-CO mulighet for å manøvrere Gyrinos–Flævatn annerledes enn det vi gjør i dag. Med maksimal 
kjøring av Hemsil 1 kraftverk er vannforbruket pr. døgn = 1,32 millioner m3 og det vil med et 
normalt tilsig (om sommeren 5–10 cm økning i vannstand pr. dag) bety maks 3–5 cm redusert 
økning pr. døgn. Det må i denne sammenhengen sies at kjøring av kraftverket i juli kun skjer 
unntaksvis og sjelden eller aldri mer enn med en maskin (maks 8 m3/s). 

I sommersesongen er det et stort resttilsig til Eikredammen som sørger for produksjonen i 
Hemsil 2, og E-CO vil ikke bruke Hemsil 1 på en måte som fører til flomtap i Hemsil 2. Frykt for at 
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E-CO skal bruke Hemsil 1 sommerstid er derfor ikke en logisk begrunnelse for å innføre magasin-
restriksjoner på Gyronos–Flævatn. 

Å pålegge E-CO restriksjoner på magasindisponeringen vil også føre til økt risiko for flomtap. 
Tilsiget til magasinet er vist i figur 1 i vedlagte notat, og grafen viser at det er stort tilsig sommer– 
høst som gjør at det er behov for å kunne bruke Hemsil 1 i «fyllingssesongen». Med restriksjoner 
vil det kunne bli flomtap i perioder med mye nedbør. I slike situasjoner er det også stor vannføring 
i Hemsil i Hemsedal, pga. det store restfeltet i Mørkedøla/Grøndøla i Hemsedal. Ytterligere 
vannføring pga. overløp på dam Flævatn til Lauvdøla vil forverre denne situasjonen. 

I gjeldende manøvreringsreglement slås det fast at flomlukene i Gyrinos–Flævatn skal 
manøvreres slik at vannstanden ikke overstiger HRV. Videre sier reglementet at det skal has for 
øye at vassdragets tidligere flomvannføring ikke økes, og at den naturlige lavvannføring nedenfor 
Hemsil 2 ikke forminskes til skade for andres rettigheter. Dette tilsier at man ikke bør innføre 
magasinrestriksjoner som kan medføre risiko for økt flomfare i reguleringen. 

Det er ikke registrert noe problematikk knyttet til erosjon i magasinet. Siden slukeevnen i 
kraftverket er relativt lav vil det ikke endre på erosjonsforholdene selv om E-CO hadde endret på 
driftsmønsteret. 

Buskerud fylkeskommune referer til at økt variasjon i vannstanden sommer–høst kan skape 
vandringsproblemer for fisk opp i gytebekkene. Som omtalt lengre opp i dette kapitlet er Gyrinos–
Flævatn underregulert og utover høsten vil magasinet så nær som alltid komme opp mot HRV. Det 
er ingen kjente utfordringer knyttet til oppvandring i bekkene. Skulle dette vise seg å bli et problem 
en gang i fremtiden, vil det være naturlig å bruke standard naturforvaltningsvilkår som hjemmel 
for å rette opp eventuelle problemer. Gyrinos–Flævatn ble undersøkt i 2017–18 for å få en oppdatert 
status for fiskebestandene. En oppsummering av resultatene er gjengitt nedenfor. 

 
Utvandring av fisk i tunellen 

Temaet ble kommentert i brevet til NVE av 28.06.2013. Det er ikke kommet noen nye fakta i saken, 
og E-CO mener fremdeles dette ikke er et problem. Tap av fisk i inntakstuneller er vanskelig å 
kvantifisere, i og med at fisk som vandrer inn i tunellen også vandrer ut av tunellen. Vannhastig-
heten ved varegrinden er <1 m/s. Varegrinda er montert ca. 130 meter inn i tunellen. For fisk kan 
en slik tunell fremstå som et mulig oppholdssted så lenge det er en vannstrøm inn i tunellen. Når 
Hemsil 1 ikke kjøres vil det vannhastigheten reverseres pga. av vann fra som kommer inn i bekke-
inntakene vil renne ut i Flævatn. Vannstrømmen vil føre med seg næringsdyr etc., og tunellen gir 
skjul mot predatorer. Innover i tunellen (på innsiden av varegrinden) vil vannhastighetene øke, 
men hastighetsøkningen er gradvis og fisk ikke vil ha problemer med å svømme vekk fra/ut av 
denne gradienten. 

Ørret har et godt syn ved lav lysintensitet, men det er sannsynligvis ikke noen fordel å vandre 
for langt inn i tunellen der lyset etter hvert går mot null samtidig som vannhastigheten gradvis 
øker når Hemsil 1 kjøres. Det er i 2017–18 gjennomført et kartleggingsarbeid i dette regulerings-
magasinet (se henvisning under) og tilstanden til fiskebestanden kan karakteriseres som god. 
NVE ser ikke på dette som noe stort problem i sin innstilling (se side 22). 

Følgende er klippet fra omtalen av prosjektet i E-COs miljørapport for 2018: 
 

Gyrinos–Flævatn 

Det er fisket i både 2017 og 2018 i Gyrinos–Flævatn. Fangstene i 2017 var lave, sannsynligvis 
pga. mye nedbør i ukene før det ble prøvefisket. Det ble besluttet å gjennomføre et supplerende 
prøvefiske i 2018 i Gyrinos-delen av magasinet. Høsten 2017 var vannføring i bekkene for høy til 
å gjennomføre el-fiske, og dette ble utsatt til 2018. 

Samlet viser fangstene i 2017 og 2018 en nedgang i ørretbestanden i magasinet. Resultatene 
er sannsynligvis noe påvirket av at gytemoden ørret har vandret opp i tilløpselvene, en teori som 
styrkes av at det ble observert gytemoden ørret i flere av bekkene. 

Kvaliteten på ørret i magasinet er gjennomsnittlig god, med kondisjonsfaktor på ca. 1, men det 
er stor variasjon og det gjelder både mellom de to innsjøene som utgjør magasinet, og mellom utsatt 
og vill ørret. Andelen utsatt ørret var på 41 % i Flævatn og i Gyrinos varierte det mellom 27 % 
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(2017) til 21 % i 2018. Største ørret var 47 cm. Næringsgrunnlaget i reguleringsmagasiner er 
påvirket av reguleringshøyden i ulik grad, og zooplankton er ofte en viktig del av dietten for fisk i 
magasiner. Dersom fiskebestanden er stor vil dette ofte vise seg ved at zooplanktonprøvene 
domineres av små individer. I zooplanktonprøvene fra Gyrinos–Flævatn fant man mye store 
individer og dette indikerer at ørretbestanden ikke er for tett. 

4 gytebekker ble undersøkt i 2018. I de to bekkene med størst potensial (Skarvanstølåni og 
Skålaåni) ble 3 stasjoner undersøkt i hver bekk, mens det kun ble fisket på en stasjon i hver av de 
to andre bekkene. Totalt 9 stasjoner. Rekrutteringen er varierende mellom bekkene og innenfor den 
enkelte bekk, og tetthet lot seg kun beregne på 3 av 9 stasjoner. Estimert tetthet (årsyngel og eldre) 
varierte fra 17–30 ørret pr. 10 m2. 

Vannkvaliteten i bekkene er undersøkt i både 2017 og 2018. Det er tatt vannprøver, og i 2018 
er det også tatt bunndyrprøver for å få et bedre bilde av hvordan den økologiske tilstanden er 
gjennom et helt år. Vannkvaliteten varierer veldig mye mellom de to årene. 

Basert på resultatene fra 2017 ville to av bekkene (Skarvanstølåni og Skålaåni) være i 
moderat–dårlig tilstand, mens de i 2018 er i svært god tilstand. Bunndyrprøvene fra de samme 
bekkene viser enten god eller svært god tilstand. Dette understreker behovet av å ha data av riktig 
kvalitet som kan fange opp reelle endringer. Den store variasjonen i vannkvalitet bør undersøkes 
nøyere av miljømyndighetene, og Fylkesmannen i Buskerud er gjort oppmerksom på dette. 

Grunneierlaget har i lang tid samlet inn fangstrapporter og utviklingen i fangstvolum viser en 
nedgang på ca. 25 % fra 1999–2016 (siste tall som har vært tilgjengelig). I 2016 ble det rapport 
om en fangst på 3300 kg. Det rapporteres ikke på hvor mange garnnetter (innsats) som brukes 
hvert år, og denne nedgangen kan være et utslag av det fiskes mindre nå enn i 1999. Det anbefales 
at man fortsetter utsettingspålegget på samme nivå som før. 
 

Villrein 

Både Buskerud fylkeskommune og Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen tar opp spørsmål 
knyttet til trekkruter for villrein. 

Det er to forhold som er spesielt omtalt. Det ene foreslåtte tiltaket er etablering av en ny 
passasje på tangen mellom Gyrinos og Flævatn (se kart). Det andre tiltaket omhandler gjerdet som 
er satt opp i forbindelse med vassdragsskjønnet nedstrøms dam Flævatn. 

Villreinnemnda skriver at «realismen i landbrua er langt større enn nemnda la til grunn i sin 
uttale». Villreinnemnda viser til en del møter, artikler og seminarer og bruker det som begrunnelse 
for sin endring, men E-CO kan ikke se at noe av det som nemda peker på kan brukes for å støtte 
synet om at realismen er øket. Det er ikke gjennomført noen beregninger av hva en slik landbru 
vil koste, hva effekten kan være, hvilke utfordringer denne vil være for manøvreringen av 
magasinet etc. 

En rask kalkyle viser at en landbru over sundet mellom Gyrinos og Flævann vil måtte være 
minst 1.2 km lang, for å kunne brukes av villrein antar vi at det må være en bredde på minst 
15 meter for å få en funksjonell passasje (selv dette er nok i minste laget). Byggehøyden på 
landbrua vil variere med dybden i magasinet og med en høyde på kun 1 meter over HRV vil deler 
av konstruksjonen bli om lag 15 meter høy. Volumet masser man trenger for å etablere en slik 
konstruksjon vil >180 000 m3 . Siden dette blir en konstruksjon som blir stående inne i magasinet, 
må den bygges tilsvarende en dam, og den bør sikres på tilsvarende måte mot ytre påkjenninger. 
Spesielt vil is-last bli et problem, men også sikkerhet for allmennheten vil bli en utfordring. 
Etablering av et slik anlegg vil være en svært kompleks prosess mht. tillatelser, grunneiere og 
rettighetshavere og anleggsteknisk. 
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Kartet over viser området rundt østre del av Gyrinos–Flævatn magasinet. Brun linje indikerer 
plassering av landbru, røde prikker er bygninger (hytter, seterbuer etc.) En slik konstruksjon vil 
måtte ha en kulvert/tunnel/åpning for å sikre vanngjennomstrømning mellom de to delene av 
magasinet, og det vil erfaringsmessig bli problemer med oppstuving spesielt i snøsmeltingen om 
våren. I perioder med intensiv nedbør vil en slik konstruksjon også kunne føre til økt flom-
vannstand i Gyrinos siden det aller meste av nedbørsfeltet ligger direkte til Gyrinos. Dammen på 
Flævatn er til sammenligning ca. 700 meter lang. 

Buskerud fylkeskommune mener at en slik konstruksjon blir et stort inngrep i fjellet og at 
nytten er usikker (vil villreinen faktisk ta i bruk en slik konstruksjon?). E-CO mener at en slik 
konstruksjon ikke har en positiv nytte og at det er et tiltak med en enorm negativ miljø- og 
økonomisk kostnad; både i anleggsfasen og i driftsfasen. Etablering av landbru innebærer store 
masseforflytninger/steinbrudd som har negativ miljøeffekt. 

Villreinnemnda kommenterer betydningen av å tenke helhetlig rundt spørsmålet om villrein, 
men nevner i liten grad annen bruk av fjellet i sitt høringsinnspill. Annen bruk av det aktuelle 
området spenner fra organisert turisme (eksempelvis Hemsedal skianlegg), til ski–fotturisme, 
bruken av fjellet som rekreasjonssted (hytter), sauedrift i fjellet, transport på veien mellom 
Hemsedal–Ål etc. Fjellet brukes også på nye måter nå, for eksempel ski-kiting, kjøring med 
hundespann etc. Fjellområdene brukes nå også i langt større grad hele året. Dette diskuteres ikke 
av villreinnemnda når de argumenterer for villreinens trekkmuligheter og bruk av ulike 
fjellområder. 

Villreinnemnda mener at verdien av resttrekket øst for dammen og et trekk over magasinet er 
svært verdifullt og vil ha effekt på villreinområdets bæreevne, men det er ikke henvist til noe 
dokumentasjon av dette, f.eks. omfanget og kvaliteten på vinterbeiteressursen i området øst for 
Gyrinos–Flævatn. Kartene som villreinemnda har lagt ved som dokumentasjon baserer seg på 
mange ulike kilder uten noen diskusjon av usikkerheten knyttet til de ulike observasjonene. 
Kartene er etter vår oppfatning ensidig fokusert på vannkraft som påvirkningsfaktor. 
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Kartene over viser det «offisielle» skiløypenettet i området rundt Gyrinos–Flævatn. Sommer og 
høst brukes veiene i området mye, spesielt veien mellom Ål og Hemsedal. Menneskers bruk av 
området sammenfaller veldig godt med det villreinnemnda kaller «le-områder» knyttet til effekten 
av reguleringsmagasinene. 

Gjerdet fra Flævannsdammen og ned til Stilla-området er ca. 2 km langt og er satt opp av Oslo 
Lysverker i forbindelse med vassdragsskjønnet. E-CO mener, som NVE, at det fortsatt er et privat-
rettslig anliggende. 

I vassdragsoverskjønn av 23. mars 1963 for takstnummer 26 (s. 39) heter det: 
 

«Etter omstendighetene finner skjønnsretten at Oslo Lysverker bør pålegges å sette opp gjerde fra 
Flævassdammen til Kvislefoss på de steder buskap kan gå over. Gjerdet skal verne for storfe og sau. 
Vedlikehold påligger de interesserte, da Lauvdøla heller ikke før reguleringen hegnet helt for 
husdyr». 
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Vår oppfatning av forholdet er at våre forpliktelser for gjerdet er avgjort en gang for alle, og at 

FHR/E-CO ikke kan pålegges vilkår som omfatter forholdet. Gjerdet er ikke vårt ansvar. Eventuell 
henvendelse må rettes eierne av gjerdet og ikke FHR/E-CO. 

Til orientering nevner vi at saueholdet i området er knyttet til den kommersielle Flævassdrifta, 
som har satt opp et stort innsamlingskve nordøst for Flævassdammen. Innsamlingskveet er 
delfinansiert av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen i Buskerud. 

Gjerder FHR/E-CO vedlikeholder i området er av hensyn til allmennhetens sikkerhet, jf. vann-
ressurslovens § 5, og er korte og er plassert områder med stup og skrenter ved avløpskanalen fra 
flomlukene. 

 

 
Figuren viser gjerdene nedstrøms Flævassdammen. Orange linje er gjerder som Flævassdrifta 
har satt opp. Lilla linje er gjerder som Oslo Lysverker i sin tid har satt opp. 
 

Villreinnemnda hevder at det er åpnet revisjonssak i Aurland, noe som ikke er korrekt. Det er 
kommet inn krav om åpning, men NVE har per nå ikke vedtatt åpning av vilkårsrevisjon. 

 
Øvrige tema 

NVE har varslet E-CO om mulig innkalling etter § 66 i vannressursloven for Hemsil 2 i brev av 
22.6.2018. E-CO har avgitt kommentarer til dette i brev av 17.8.2018. Dersom NVE mener at 
vannressurslovens krav om at «særlige forhold» skal vurderes for Brekkefoss kraftverk, vil NVE 
kunne varsle E-CO om innkalling til konsesjonsbehandling. 
 
FHR/E-COs oppsummering 

Miljøforholdene i Gyrinos–Flævatn er tilfredsstillende, og FHR/E-CO kan ikke se at det foreligger 
tungtveiende argumenter for å innføre magasinrestriksjoner for magasinet. 

NVE anbefaler ikke slipp av minstevannføring i Lauvdøla eller til magasinrestriksjoner i 
Gyrinos–Flævatn, da fordelene for fisk eller vannmiljø ikke veier opp for reduksjonen i kraft-
produksjon og kostnadene dette ville ha ført med seg. FHR/E-CO er enige i dette. 
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En etablering av landbru over Gyrinos–Flævatn vil ha svært store negative miljøkonsekvenser og 
økonomiske konsekvenser for samfunnet og regulanten. FHR/E-CO er sterkt imot et slikt tiltak. 

FHR/E-CO har ikke noe ansvar for eller eierskap til bufe-/sauegjerde mellom Flævassdammen 
og Kvislefoss. Det kan ikke fastsettes noe vilkår i konsesjonen til FHR om å besørge nedlegging 
av gjerdet e.l. 
Vedlegg:  
Notat om manøvreringen av magasinet Gyrinos–Flævatn 
Utarbeidet av hydrolog Geir Johne Carlsen, E-CO Energi AS 
19.3.2019 

 
Revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringen av Hemsilvassdraget – manøvrering av Gyrinos–Flævatn 

Buskerud fylkeskommune støtter i sin høringsuttalelse av 21.8.2018 kommunene Ål og Hemsedal 
i at et eventuelt nytt Hemsil III vil kunne endre på manøvreringen av Gyrinos–Flævatn. De frykter 
at det vil legge til rette for mer sommertapping fra magasinet. Fylkeskommunen påpeker at det er 
viktig at dagens etablerte manøvreringsregime videreføres. For å sikre det foreslår kommunene 
og fylkeskommunen at det ikke skal kjøres ut mer fra Gyrinos–Flævatn i løpet av tappesesongen 
enn tilsiget til magasinet i fyllingssesongen. Vi mener at det er ingen grunn til bekymring og at 
kravet som framsettes, vil ha minimal effekt. 

I tappesesongen (1. oktober – 30. april) vet vi ikke hva tilsiget vil bli i fyllingssesongen. Vi 
kjenner til en viss grad snømagasinet, men nedbøren fram til fyllingssesongens slutt 30. september 
kjenner vi ikke. Vi kan ikke anta annet enn at nedbøren vil bli som i et normalår. Det som avgjør 
hvor langt ned Gyrinos–Flævatn skal tappes, vil i praksis bli bestemt av snømagasinets størrelse. 
Hvis det er lite snø, vil ikke det forventede sommertilsiget kunne fylle opp Gyrinos–Flævatn og 
magasinet kan ikke tømmes. Hvis det er mye snø, vil vi tømme Gyrinos–Flævatn. Vi har analysert 
de siste ti år for å se hvordan kravet vil fungere i praksis. Spørsmålet er hvor lite snømagasinet må 
være for at vi skal legge igjen vann i Gyrinos–Flævatn, og hvor ofte må det legges igjen vann. 

Snømagasinet og forventet tilsig er beregnet vha. en tilsigsmodell som er mye brukt i 
kraftbransjen (HBV-modellen). Faktisk tilsig er beregnet på grunnlag av magasinvannstand, 
kraftproduksjon og forbitapping/flomtap. Hvis vi skal ha muligheten for å stoppe tappingen av 
Gyrinos–Flævatn i tide, bør vi ikke vente lenger enn til rundt 1. mars med å vurdere snømagasinet 
og forventet sommertilsig. Den 1. mars utgjør snømagasinets bidrag til sommertilsiget normalt ca. 
35 % (gjennomsnitt for 1. mai – 30. september), mens nedbøren mellom 1. mars og 30. september 
utgjør ca. 65 %. Regresjonsanalyse viser at snømagasinets størrelse 1. mars sier lite om hva 
sommertilsiget faktisk vil bli (R-kvadrat=0,18). 

 
 

                         Snømagasin 1. mars       Faktisk sommertilsig 

 (mill. m3) (mill. m3) 

2009 69,9 197,3 

2010 70,5 175,1 

2011 54,6 243,9 

2012 51,6 192,6 

2013 60,8 236,3 

2014 86,9 208,5 

2015 100,7 220,3 

2016 77,0 205,7 

2017 50,9 199,7 

2018 102,6 196,2 

Gj.snitt 72,6 207,6 
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Det faktiske sommertilsiget er i gjennomsnitt på 207,6 Mm3, figur 1. Liten slukeevne i Hemsil I 

og krav om at Gyrinos–Flævatn ikke skal overstige HRV, gjør at vi trenger et buffervolum for å 
kunne hanskes med store nedbørsmengder på ettersommeren/høsten. Vi ønsker derfor ikke å 
fylle magasinet høyere opp enn til HRV–1,0 m. Det tilsvarer et magasinvolum på 187,7 Mm3 . Det 
er kun i ett år (2010) sommertilsiget er mindre enn det, og det i et år med tilnærmet normalt 
snømagasin 1. mars. 

Tilsiget i september og oktober kan være langt over maksimal slukeevne i Hemsil I (15 m3/s), 
figur 2. En buffer på 1 m fylles på litt over fem dager hvis tilsiget er 50 m3/s selv om Hemsil I kjøres 
for fullt. 

Tilsigstallene gir at snømagasinet må være mindre enn ca. 53 Mm3 den 1. mars for at det skal 
legges igjen vann ved tappesesongens slutt. I siste tiårsperiode gjelder det årene 2012 og 2017 hvor 
det ville bli lagt igjen 1–2 Mm3 . 

Vår praksis er å tappe Gyrinos–Flævatn helt tomt hvis mulig fordi sommertilsiget sørger for 
god oppfylling i de fleste år. Analysen viser at kommunenes og fylkeskommunens krav vil endre 
lite på denne praksisen, og enda mindre hvis de varslede klimaendringene med økt tilsig slår til. 
Kravet vil med andre ord ikke bidra til å redusere kommunenes og fylkeskommunens 
bekymringer. 

Det er ingen grunn til å tro at manøvreringen av Gyrinos–Flævatn vil endre seg med et utbygd 
Hemsil III. Vår hovedstrategi i fyllingssesongen er å fylle opp magasinene og manøvrere slik at 
flomtapet minimeres. Vi kan i tillegg tappe fra enkelte magasiner i en eventuell vårknipe. Gyrinos–
Flævatn er ikke blant disse. I dag tapper vi ikke fra Gyrinos–Flævatn gjennom Hemsil I for fylle 
opp ledig kapasitet i Hemsil II. Det vil ikke endres selv om kapasiteten økes med Hemsil III. 

Figur 3 viser magasinutviklingen for hvert av de siste ti årene og gjennomsnittet av årene. Det 
har ikke vært noen endring i disponeringen av vannet fra 1990-tallet til i dag, jf. figuren på side 29 
i revisjonsdokumentet. 
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Statnett har ved brev av 4.6.2021 oversendt innspill til revisjonsakene i Hallingdal gjennom et felles 
innspill for Hemsil, Holsreguleringen og Uste–Hallingdalsvassdraget. Brevet er unntatt offentlighet 
da det inneholder kraftsensitiv informasjon. Innspillet er lagt til grunn i departementets behandling 
av saken.  
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IV.  Om Hemsil 2 er del av revisjonssaken 

I tilknytning til revisjonssaken for Hemsilvassdraget for Hemsil 1 og Gjuva kraftverk er det fra 
Hemsedal, Ål og Gol kommuner også fremmet krav bl.a. om tapperestriksjoner og slipp av 
minstevannføring tilknyttet Eikredammen og nedre del av Hemsilvassdraget. Det er også fremmet 
krav om biotopforbedrende tiltak på strekningen. Disse kravpunktene gjelder Hemsil 2 kraftverk, og 
er omtalt i NVEs brev om åpning av revisjonssak for Hemsilvassdraget (NVE 200700391-13 og 48).  

Kravpunktene ble vurdert i NVEs innstilling om Hemsil 3 kraftverk, som omfatter samme 
vassdragsstrekning som Hemsil 2 kraftverk, se (NVE 201104057-91). Innstillingen om Hemsil 3 ble 
journalført i departementet den 19. desember 2014 (OED 11/1236-5). Søknaden om Hemsil 3 ble 
trukket av HECO i meddelelse til Olje- og energidepartementet den 17.11.2017. 

For å få behandlet disse kravpunktene nå som Hemsil 3 er trukket, har NVE ved vedtak av 
25.04.2019 innkalt Hemsil 2 til konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 66 tredje ledd annet 
punktum.  

HECO påklaget NVEs vedtak ved brev av 16.05.2019 NVEs vedtak, og ba om at Hemsil 2 behandles 
som en del av den pågående revisjonen for regulering av Hemsilvassdraget (Hemsil 1 og Gjuva 
kraftverk), fordi Hemsil 2 etter HECOs oppfatning omfattes av konsesjonen av 25.01.1957.  

NVE uttaler ved brev av 16.04.2020 at det er viktig at Hemsil 2 pålegges slipp av minstevannføring 
og får moderne standard konsesjonsvilkår av hensyn til fisk, annet biologisk mangfold og andre 
allmenne interesser i vassdraget. Det fremgår videre av brevet at NVE i innstillingen for Hemsil 3 har 
behandlet alle kravene fra vilkårsrevisjonen knyttet til nedre del av vassdraget. NVE viser til at 
sammen med innstillingen fra 2014 om Hemsil 3 fulgte også NVEs forslag til konsesjonsvilkår og 
manøvreringsreglement for den delen av vassdraget som ligger nedstrøms Eikredammen. I NVEs 
innstilling angående vilkårsrevisjonen for Hemsil 1 og Gjuva kraftverk fulgte NVEs forslag til reviderte 
konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement for Hemsilvassdraget oppstrøms Eikredammen. NVE 
viser til at de dermed har utarbeidet forslag til vilkår og manøvreringsreglement for hele den berørte 
delen av Hemsilvassdraget. 

NVE mener at det viktigste i saken er at NVEs anbefaling om minstevannføring og innføring av 
standard konsesjonsvilkår blir behandlet og vurdert av Olje- og energidepartementet. Om det skjer i 
en prosess med innkalling etter vannressursloven § 66, eller som en del av den pågående 
vilkårsrevisjonen for Hemsil 1, er etter NVEs syn ikke avgjørende. Med det utgangspunktet mener 
NVE at de relevante krav og ønsker for strekningen nedstrøms Eikredammen kan behandles som en 
del av den pågående vilkårsrevisjonen for Hemsilvassdraget oppstrøms Eikredammen. 

Departementet er enig med NVE at det er argumenter både for og mot at Hemsil 2 omfattes av 
reguleringstillatelsen. Det sentrale er at krav om endringer i vilkårene tas til behandling, enten ved 
revisjon eller innkalling.  

Departementet vil påpeke at det fremgår av sakens forarbeider, se St. prp. nr. 104 (1956), jf. 
Innst. S. nr. 280 (1956), at Hemsil 2 var planlagt bygget samtidig med de øvrige tiltakene som omfattes 
av reguleringstillatelsen for Hemsilvassdraget gitt ved Kronprinsregentens res. av 25.01.1957. 
Kraftverket er omtalt flere steder i forarbeidene og er også nevnt i manøvreringsreglementet. 
Kraftverket avstår konsesjonskraft og avgift for bruk av regulert vann. Departementet har kommet til 
at Hemsil 2 er omfattet av reguleringstillatelsen for Hemsilreguleringen. Departementet har derfor 
valgt å vurdere krav og ønsker for strekningen nedstrøms Eikredammen sammen med vilkårs-
revisjonen for Hemsilvassdraget oppstrøms Eikredammen. Det er etter departementets vurdering en 
fordel at kravene for hele vassdraget vurderes som en helhet, og vurderes samtidig. Departementet 
har derfor i eget vedtak av dags dato tatt HECOs klage på NVEs vedtak om innkalling av Hemsil 2 
kraftverk til konsesjonsbehandling til følge.  

HECO har i brev 25.09.2020 kommentert NVEs oversendelse av 16.04.2020:  
 

"Hafslund ECO Vannkraft AS (HECO) påklaget NVEs vedtak om å kalle inn Hemsil 2 til 
konsesjonsbehandling etter § 66 i vannressursloven. I sitt brev av 16.4.2020 anser NVE det som 
tidsbesparende og formålstjenlig at Hemsil 2 behandles som en del av den pågående vilkårs-
revisjonen for reguleringskonsesjonen («Hemsilreguleringen»). 
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Hafslund ECO Vannkraft AS er enige i at det er riktig å behandle Hemsil 2 som en del av den 
pågående vilkårsrevisjonen for Hemsilreguleringen. Hafslund ECO Vannkraft AS ser ingen grunn 
til å starte en omfattende konsesjonsbehandling etter § 66 for strekningen, idet den er omfattet av 
tillatelsen for den hele utbyggingen av Hemsilvassdraget (Hemsilreguleringen). 

Vi legger derfor til grunn av OED vil behandle den regulerte strekningen ned til samløpet med 
Hallingdalselva innenfor rammene av vilkårsrevisjon; dvs. at strekningen nedstrøms Eikre-
dammen inkludert bekkeinntakene til samløpet også omfattes av vilkårsrevisjonen. 

NVE viser til tidligere oversendte forslag til vilkår for konsesjonssaken for Hemsil 3, og ber 
OED vurdere disse som en del av den pågående vilkårsrevisjonssaken. En rekke krav som omfattet 
Hemsil 2 ble reist av kommunene ifm. vilkårsrevisjon, og dels gjentatt i konsesjonssaken for 
Hemsil 3. Vi anser at NVE har vurdert alle innkomne krav på bakgrunn av vilkårsrevisjonssaken 
og konsesjonsbehandlingen av Hemsil 3. De forholdene som ble vurdert av NVE for Hemsil 3 er 
(jf. Tabell 4 i NVEs innstilling til Hemsilreguleringen og NVEs innstilling til Hemsil 3): 

 
5. Kunstig elveløp/fisketrapp ved Eikredammen 

NVE ser at det ikke er noe behov for å etablere en oppvandringsmulighet for fisk forbi 
Eikredammen, og vil ikke anbefale at dette pålegges. HECO er enig i dette. 

 
6. Terskler nedstrøms Eikredammen 

NVE henviser til post 10 om Terskler mv. og NVE vil etter denne posten kunne pålegge 
konsesjonæren å bygge terskler etter godkjennelse av eventuell terskelplan m.m. HECO viser 
til at det ble utført biotoptiltak i 2008–10, og det planlegges for restaureringstiltak på 
strekningen som følge av flomskader. 

 
8. Manøvreringsreglement for Eikredammen 

NVE mener at konsekvensene for fisk ikke er så store at de kan begrunne restriksjoner på 
pendlingen i vannstanden her. HECO påpeker at Eikredammen ikke er et magasin, og at det 
ikke bør eller kan fastsettes et reglement for et inntaksbasseng. 

 
10. Minstevannføring i Hemsil nedstrøms Eikredammen 

NVE mener at det er et relevant tiltak, og har anbefalt innføring av minstevannføring på 
strekningen. I merknader til manøvreringsreglementet side 45 er det vurdert ulike forslag. Vi 
er enige i at det bør innføres et krav til minstevannføring på strekningen. Se våre kommentarer 
under. 

 
13. Tiltak for å hindre farlige situasjoner ved slipping av vann fra Eikredammen 

NVE har ikke kommentert dette kravet så vidt vi ser, men regulanten mener at oppfølgingen 
av de vanlige reglene for vassdragssikkerhet (damsikkerhetsforskriften) er tilstrekkelige for å 
ivareta hensynet til allmennheten. 

 
NVE mener at det viktigste i saken er «at vår anbefaling om minstevannføring og innføring av 

standard konsesjonsvilkår blir behandlet og vurdert av OED». HECO er enig i at standard 
konsesjonsvilkår bør innføres, og har følgende kommentarer til OEDs behandling og vurdering av 
spørsmålet om minstevannføring: 

 
Kommentarer til NVEs innstilling for minstevannføring og regulantens anbefaling 

NVEs innstilling er laget på bakgrunn av at Hemsil 3 skulle bygges, altså basert på et nytt 
vannføringsregime – endret som følge av økt slukeevne i kraftverket. Det ble forutsatt at 
vassdraget ble fraført vann. Søknaden er trukket og kraftverket vil ikke bygges. Det er dermed 
dagens situasjon som må bedømmes ved valg av nivåer for minstevannføring. HECO vil derfor 
peke på følgende forhold: 
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• 81 % av tilsiget til Eikredammen utnyttes til kraftproduksjon i Hemsil 2. Dersom Hemsil 3 
hadde vært bygd ville 91 % ha blitt utnyttet til produksjon. NVEs forslag til minstevannføring 
er basert på utbygging av Hemsil 3. Behovet for minstevannføring – særlig om sommeren 
– kan justeres ned som følge av at Hemsil 3 ikke realiseres. 

• Det slippes 100 l/s om sommeren og 25 l/s om vinteren frivillig i dag. NVEs forslag til vilkår 
for Hemsil 3 var 500 l/s om sommeren og 150 l/s om vinteren. 

• Om sommeren er det et betydelig resttilsig i vassdraget nedstrøms Eikredammen, og dette 
tilsiget representerer en naturlig variasjon på strekningen. Det er særlig bekkene Vola og 
Gjuva som bidrar med resttilsig til Hemsil på strekningen. 

• Forholdene for naturmiljøet og sårbare arter vil bli bedre med en økning av minstevann-
føringen. 

• Vi erkjenner at det er viktig med noe økt minstevannføring i vassdraget enn i dag for å sikre 
bedre forhold for fisk og fiske." 

 
Vi viser i denne sammenheng til Gol kommunes høringsinnspill i Hemsil 3-saken. Her heter 

det:  
 
"Gol kommune meiner at NVE må pålegge E-CO Energi as ei minstevassføring i Hemsil 
nedstrøms Eikredammen på minimum 0,225 m3/s (225 l/s) heile året, 0,4 m3/s (400 l/s) frå 
mai til september og 0,1 m3/s (100 l/s) frå oktober til april. " 
 
Hele strekningen ligger i Gol kommune.  
På bakgrunn av foreliggende kunnskapsgrunnlag samt vurderingene gitt over anbefaler vi 

OED kvantifiserer et tilpasset krav til minstevannføring fra Eikredammen til:  
 
 400 l/s i perioden 1.5 til 30.9  
 100 l/s i perioden 1.10 til 30.4  
 
Forslaget hensyntar både forbedring for naturmiljøet, landskapet og ivaretar Gol kommunes 

krav." 
 
Departementets vurdering av krav og tiltak for strekningen nedstrøms Hemsil 2 fremgår av kapittel V, 
punkt 4.12.  
 
 
V. Om Brekkefoss kraftverk er en del av revisjonssaken 

Brekkefoss kraftverk utnytter fallet fra Flatsjø i Grøndøla. Kraftverket eies og driftes av HECO som 
resten av kraftverkene i Hemsilvassdraget. Brekkefoss kraftverk er et småkraftverk som ble bygd for 
å levere strøm til anleggsarbeidet under utbyggingen av Hemsilvassdraget, og har installert effekt på 
1,6 MW og årlig produksjon på 11,4 GWh. Grøndøla samløper med Mørkedøla ca. 3 km nedstrøms 
utløpet fra Brekkefoss kraftverk, og fra samløpet kalles elva Hemsil.  

I forbindelse med vilkårsrevisjonen for Hemsilreguleringen krevde Hemsedal fiskeforening 
pålegg om slipp av minstevannføring på elvestrekningen nedstrøms Flatsjø. Kravet var begrunnet i 
hensynet til ørret i nedre del av Grøndøla og i øvre del av Hemsil. Foreningen krevde også pålegg om 
utsetting av ørret, for å kompensere dødelighet pga. sprengning av is med dynamitt på vinteren i 
Grøndøla nedstrøms Brekkefoss kraftverk.  

NVE vedtok den 14.06.2012 å gi konsesjon til en utvidelse av Brekkefoss kraftverk. I konsesjons-
vedtaket ble det pålagt slipp av minstevannføring, og det ble fastsatt HRV og LRV for Flatsjø. Imidlertid 
har konsesjonæren i brev av 20.01.2016 opplyst at de ikke tar i bruk konsesjonen til utvidelsen, og 
konsesjonen har dermed bortfalt. 

NVE uttaler ved brev av 04.12.2020, at NVE i innstillingen til vilkårsrevisjonen av Hemsilvassdraget 
la til grunn at krav tilknyttet Brekkefoss kraftverk falt utenfor revisjonen på lik linje med krav tilknyttet 
Hemsil 2 kraftverk. Ettersom departementet nå anbefaler at krav tilknyttet Hemsil 2 skal vurderes ved 
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vilkårsrevisjonen, mener NVE at også krav tilknyttet Brekkefoss kraftverk bør vurderes i den 
forbindelse. Disse kravene ble fremmet ved vilkårsrevisjonen for Hemsilvassdraget.  

NVE uttaler videre i brevet av 04.12.2020 at NVEs vurdering om slipp av minstevannføring i 
konsesjonsvedtaket av 14.06.2012, i hovedsak kan legges til grunn i vilkårsrevisjonen. Ørreten har 
hittil i svært liten grad kunnet bruke elvestrekningen med fraført vannføring. Dette skyldes at tilsiget 
i deler av året, bl.a. om vinteren, stort sett ligger mellom kraftverkets maksimale og minimale sluke-
evne, noe som medfører at elvestrekningen er tilnærmet tørr. Den tidligere planlagte utvidelsen av 
slukeevnen hadde derfor mindre å si for minstevannføringens størrelse.  

Når det gjelder perioden for sommerslipp og vinterslipp, så mener NVE at dette bør endres til å bli 
den samme som foreslått for slippet fra Eikrebekken (Eikredammen) i NVEs innstilling til Hemsil 3 
kraftverk. Det synes ikke å være noen grunn til å ha lengre periode for sommerslipp fra Flatsjø enn 
fra Eikrebekken. Sommerslippet fra Flatsjø på 0,5 m3/s foreslås følgelig å skje i perioden 15.5–30.9, 
mens vinterslippet på 0,1 m3/s skjer resten av året. Etter NVEs beregning vil dette gi et årlig 
produksjonstap på 0,65 GWh, noe som tilsvarer 5,8 % av produksjonen.  

Vedlagt NVEs brev av 04.12.2020 følger forslag til nytt manøvreringsreglement for Hemsil-
vassdraget. Der er det tatt med reguleringsgrenser for inntaksmagasinene Flatsjø og Eikrebekken, 
selv om disse ikke er reguleringsmagasiner etter vassdragsreguleringsloven. HRV og LRV for Flatsjø 
er fra bortfalte konsesjon for utvidelse av Brekkefoss kraftverk, mens høydene for Eikrebekken er fra 
søknaden til Hemsil 3 kraftverk.  

Departementet viser til at Brekkefoss kraftverk ble bygget som del av Hemsilanleggene, for å 
levere strøm til anleggsarbeidet under utbyggingen. Departementet mener derfor kraftverket i likhet 
med Hemsil kan derfor anses å være en del av den opprinnelige reguleringskonsesjonen. 
Departementet er i tillegg enig med NVE i at når krav knyttet til Hemsil 2 nå skal vurderes ved 
vilkårsrevisjonen, er det naturlig at også krav tilknyttet Brekkefoss kraftverk blir vurdert i den 
forbindelse. Det er etter departementets vurdering en fordel at kravene for hele vassdraget vurderes 
som en helhet, og vurderes samtidig. 
 
 
VI. Departementets bemerkninger 

1. INNLEDNING OG BAKGRUNN 
Etter lovendringen av vassdragsreguleringsloven (vregl.) i 1992, jf. Ot.prp. nr. 50 (1991–92), er det 
åpnet for at vilkårene i tidligere gitte tidsubegrensede konsesjoner uten fastsatt revisjonstidspunkt 
kan revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet, og senest fra 2022. Denne revisjonsadgangen følger 
nå av revidert vassdragsreguleringslov § 8 tredje ledd. 

Revisjonsadgangen gir primært muligheter til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som er 
oppstått som følge av reguleringen, men ved revisjon kan også vilkårene generelt bli modernisert, og 
vilkår som ikke lenger er relevante kan bli fjernet. Rammene for selve konsesjonen, inkludert 
reguleringshøyden, kan ikke endres, og det er bare konsesjonens vilkår som kan revideres. 

I samme vassdrag er det ofte gitt flere konsesjoner over tid med forskjellig revisjonstidspunkt. Det 
kan være hensiktsmessig å forskyve noen revisjoner i tid for å få til en samordnet revisjon for hele 
vassdraget. I tilfelle kraftverk eller vassdragstiltak, som er konsesjonsfrie eller har konsesjon etter 
vassdragsloven, bør ses i sammenheng med de krav som er fremmet i revisjonssaken kan det også 
være aktuelt å vurdere innkalling til konsesjonsbehandling etter vannressursloven (vrl.) § 66, eller 
omgjøring av konsesjonsvedtak etter vrl. § 28. Når en revisjon av vilkårene er foretatt, vil det normalt 
være 30 år til neste revisjonsmulighet. 

Reguleringskonsesjonen for Hemsilvassdraget omfatter først og fremst regulering av Gyrinos–
Flævatn der vannet utnyttes i Hemsil 1 kraftverk og Vavatn der vannet utnyttes i Gjuva kraftverk. 
Hemsil 2 kraftverk omfattes også av denne konsesjonen, jf. St. prp. nr. 104 (1956), jf. Innst. S. nr. 280 
(1956), se egen omtale av Hemsil 2 kraftverk nedenfor. 

Overføringen av Fagerdøla og Dyrgja til inntakstunellen til Hemsil 1 kraftverk er ikke tatt med i 
eksisterende manøvreringsreglement. Nevnte stortingsproposisjon viser at dette var del av 
utbyggingsplanen. Departementet tilrår at disse overføringene vurderes som del av revisjonssaken 
her og tas inn i det nye manøvreringsreglementet. 
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2. NVES INNSTILLING 
NVE har i innstilling 22.06.2018 anbefalt at det innføres nye, moderne standard konsesjonsvilkår for 
reguleringen av Hemsilvassdraget, som gir hjemmel til å pålegge en del avbøtende tiltak. NVE 
anbefaler at konsesjonæren pålegges å betale sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag. NVE 
anbefaler ikke pålegg om slipp av minstevannføring til Lauvdøla eller Dyrgja, eller magasin-
restriksjoner i Gyrinos–Flævatn. NVE vil heller ikke anbefale pålegg om landbru over Gyrinos–
Flævatn for villrein. NVE mener videre at næringsfond og miljøfond ikke skal pålegges. NVE mener 
også at krav tilknyttet mengde og pris på konsesjonskraft ligger utenfor det som skal vurderes i en 
revisjonssak. 

NVE har 23.9.2020 oversendt forslag til vilkår for strekningen nedstrøms Hemsil 2. NVE foreslår 
det slippes en minstevannføring på 500 l/s i sommerperioden og 150 l/s i vinterperioden. NVE mener 
det vil være naturlig å vurdere terskler og ulike biotoptiltak nedstrøms Eikredammen etter at minste-
vannføring er pålagt. NVE anbefaler ikke innføring av tiltak for fiskevandring forbi Eikredammen eller 
magasinrestriksjoner i Eikredammen.  
 
3. VURDERING AV KUNNSKAPSGRUNNLAGET  

3.1 Revisjonsdokumentet  
Buskerud fylkeskommune hevder at alle reguleringene i Hemsilvassdraget burde vært vurdert samlet 
for å sikre bedre, helhetlige løsninger for hele vassdraget. Ifølge Villreinnemnda gjelder dette særlig 
for å synliggjøre konsekvensene av tiltaket for villreinen. Villreinnemnda ber om en grundigere 
vurdering av forslaget om landbru over Flævatn som avbøtende tiltak av hensyn til villreintrekket.  

Departementet vil påpeke at KU-systemet med utredning etter plan- og bygningsloven i utgangs-
punktet ikke gjelder for saker om vilkårsrevisjon. Departementet mener at det i enkelte vilkårs-
revisjoner kan være behov for å vurdere den samlede belastningen som flere vassdragsutbygginger 
har på f.eks. villrein. Et helhetlig perspektiv er også delvis lagt til grunn i villreinrapporten som er 
vedlagt revisjonsdokumentet.  

Villreinnemnda påpeker at det er åpnet sak om vilkårsrevisjon for flere andre vassdrags-
reguleringer i Nordfjella villreinområde, og det vises til vilkårsrevisjonen for Holsreguleringen og 
Aurlandsreguleringen. Villreinnemnda nevner også vilkårsrevisjonen for Uste–Hallingdalsvassdraget, 
som ligger på grensen mellom villreinområdene Nordfjella og Hardangervidda. Villreinnemnda 
fremhever at det er viktig å vurdere disse sakene i sammenheng når det gjelder påvirkningen på 
villrein.  

Departementet mener revisjonsdokumentet fyller de krav til utredning og kunnskapsgrunnlag 
som stilles til slike dokumenter ut fra sakens størrelse og kompleksitet. 
  
3.2 NVE-rapport 49/2013  
Rapporten er en nasjonal gjennomgang og forslag til hvilke vannkraftkonsesjoner som bør prioriteres 
for vannslipp og magasinrestriksjoner. Hemsilvassdraget er plassert i kategori 1.2, som er lavere 
prioritet. Aktuelle tiltak som er skissert i rapporten er:  
 

 Slipp av minstevannføring fra Gyrinos–Flævatn til Lauvdøla av hensyn til rødlistede arter i 
Lauvdøla bekkekløft.  

 Magasinrestriksjoner i Vavatn og Gyrinos–Flævatn av hensyn til landskap og friluftsliv.  
 
3.3 Vannforvaltningsplan 
I vannforvaltningsplanen for Vest-Viken for planperioden 2016–2021, som ble godkjent av Klima- og 
miljødepartementet 04.07.2016, er det ikke satt miljømål for noen del av Hemsilvassdraget som vil 
kunne medføre tap av kraftproduksjon (slipp av minstevannføring eller magasinrestriksjoner). Når 
det gjelder tiltak som ikke vil kunne medføre krafttap nevnes Vavatn, der dagens tilstand er moderat 
økologisk potensial (MØP) og miljømålet er godt økologisk potensial (GØP). Godt økologisk 
potensial defineres som tilstanden som kan oppnås når alle realistiske tiltak er gjennomført.  
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3.4 Samlet vurdering av kunnskapsgrunnlaget  
Kunnskapsgrunnlaget i saken er basert på NVEs innstilling i revisjonssaken samt NVEs innstilling for 
Hemsil 3, revisjonsdokumentet med vedlegg og høringsrunder, NVEs vedtak om innkalling, HECOs 
klage og NVEs brev av 16.4.2020. Departementet mener kunnskapsgrunnlaget oppfyller de krav 
lovgivningen stiller til slike saker.  
 
4. DEPARTEMENTETS VURDERING AV INNKOMNE KRAV 

4.1 Krav utenfor revisjonssaken 
Det er bl.a. fremsatt krav om minstevannføring for Brekkefossen kraftverk.  

Brekkefoss kraftverk med krav om minstevannføring fra inntaksdammen Flatsjø er ikke en del av 
konsesjonen for Hemsilvassdraget. Departementet mener at revisjonssaken gjelder utelukkende 
reguleringskonsesjonen for Hemsil 1 og Hemsil 2 kraftverk. Kravene vedrørende Brekkefoss 
kraftverk faller utenfor saken. Brekkefoss kraftverk kan innkalles til konsesjonsbehandling etter 
vannressursloven § 66.  
 
4.2 Slipp av minstevannføring i Lauvdøla  
Hemsedal fiskeforening ønsker slipp av minstevannføring i Lauvdøla. Hemsil elveeigarlag støtter 
kravet.  

Hverken Hemsedal kommune eller Fylkesmannen i Buskerud støtter kravet i sine hørings-
uttalelser. Fylkesmannen viser til at restfeltet ifølge fiskerapporten opprettholder en viss vannføring i 
Lauvdøla, og at det fortsatt er en ørretstamme i elva selv etter 50 år med regulering. Denne 
ørretstammen antas for øvrig å ha liten betydning for ørretstammen i Hemsila nedstrøms samløpet 
mellom Lauvdøla og Mørkedøla.  

Villreinnemnda for Nordfjella og Fjellheimen, Villreinutvalet i Nordfjella og Grunneigarlaget for 
villreinvald i Ål mener at slipp av minstevannføring i beitesesongen vil være det beste for å sikre 
gjerdeeffekt for dyr på beite langs øvre del av elva, samtidig som det ikke vil hindre villreinen i å 
passere området.  

HECO mener det ikke skal slippes minstevannføring i Lauvdøla, fordi ulempene for samfunnet i 
form av krafttap ikke veies opp av fordeler for fisk i vassdraget og for passering av villrein. HECO 
påpeker at slipp av 200 l/s over året vil gi tapt kraftproduksjon på 7,5 GWh i Hemsil 1 kraftverk. HECO 
hevder at et slikt slipp ikke vil ha nevneverdig betydning for fisk i Lauvdøla pga. begrenset fødetilgang 
og vanskelige vandringsforhold ned mot samløpet med Mørkedøla. For å sikre gjerdeeffekt for 
beitedyr anslår HECO at det trengs et slipp på minst 2–3 m3/s.  

Ifølge NVE er Lauvdøla bekkekløft registrert som viktig bekkekløft med verdien B. Dette skyldes 
bl.a. funn av fuktighetskrevende lav, rødlistede arter som olivenfiltlav (VU) og kort trollskjegg (NT) i 
kløfta. Viktigste påvirkningsfaktorer antas å være husdyr på beite og vassdragsreguleringen. NVE 
finner det sannsynlig at reguleringen har hatt negativ innvirkning på kløftas fuktighetskrevende 
artsmangfold, men omfanget av dette er ukjent. NVE legger til grunn at på strekningen der Lauvdøla 
går i bekkekløfta er elva lite besøkt pga. liten tilgjengelighet. Restfeltet nedstrøms Gyrinos–Flævatn 
og inntaket i Fagerdøla gir en middelvannføring på knapt 0,6 m3/s oppstrøms samløpet med 
Mørkedøla. Restvannføringen bidrar til at Lauvdøla fortsatt opprettholder en liten bestand av ørret på 
tross av over 50 års regulering. NVE legger også til grunn at ørretbestanden i Lauvdøla har liten 
betydning for bestandene i Mørkedøla og i Hemsila lenger nedstrøms. Dette skyldes først og fremst 
fiskevandringshindrene nederst i Lauvdøla og i Rjukandefossen i nedre del av Mørkedøla. Selv om 
fiskeproduksjonen i Lauvdøla muligens kunne økt noe ved slipp av minstevannføring, vil det 
sannsynligvis ha lite å si for ørretbestandene i Mørkedøla og Hemsila.  

Etter departementets vurdering har fraføringen av vann fra bekkekløfta påvirket det fuktighets-
krevende artsmangfoldet i Lauvdøla. En eventuell minstevannføring må etter all sannsynlighet være 
temmelig stor for at fuktighetsforholdene i kløfta skal bli endret tilstrekkelig til at det vil kunne få 
vesentlig betydning for dette artsmangfoldet. Departementet er enig i at slippet av minstevannføring 
i Lauvdøla vil ha begrenset betydning for ørret, fuktighetskrevende moser og lav, friluftsliv og 
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landskap. Fordelene ved tiltaket vil ikke overstige ulempene ved redusert kraftproduksjon. 
Departementet slutter seg til NVEs anbefaling om at kravet om minstevannføring ikke tas til følge. 
 
4.3 Slipp av minstevannføring i Dyrgja  
Hemsedal fiskeforening krever slipp av minstevannføring i Dyrgja. Kravet støttes av Hemsil elve-
eigarlag, mens både Hemsedal kommune og Fylkesmannen i Buskerud går imot kravet.  

Ifølge revisjonsdokumentet gyter ørreten i nederste del av Dyrgja og opp til vandringshinderet.  
NVE påpeker at gytingen og oppveksten av småfisk fungerer bra med dagens vannføring, og at 

slipp av minstevannføring ikke vil medføre større endringer angående dette. Slipp av minstevann-
føring vil for øvrig gi samme produksjonstap som slipp i Lauvdøla, da begge tas inn på inntakstunellen 
til Hemsil 1 kraftverk. NVE kan ikke se at det er sannsynliggjort at slipp av minstevannføring i Dyrgja 
vil ha noen særlig betydning for ørreten i Hemsila, og tilrår at kravet om minstevannføring avslås. 
Departementet slutter seg til NVEs tilrådning. 
 
4.4 Tapperestriksjoner i Gyrinos–Flævatn  
Gyrinos–Flævatnmagasinet er regulert med 12,9 m i Gyrinosvatndelen og 19,9 m i Flævatndelen.  

Buskerud fylkeskommune og kommunene Hemsedal og Ål mener det er behov for å innføre 
magasinrestriksjoner i Gyrinos–Flævatn. Kravet innebærer at man må unngå store vannstands-
variasjoner i perioden hvor fiske etter stamfisk foregår for å hindre erosjon og av hensyn til 
landskapet. Som begrunnelse anføres bl.a. at de opprinnelige forutsetningene om tapping om vinteren 
og oppfylling om sommeren er endret, og at det kan forventes større variasjon i vannstanden framover. 
I høringsuttalelsene fokuseres det på at det ikke skal tappes mer enn tilsiget i fyllingssesongen.  

Fylkesmannen i Buskerud har ikke kommentert dette kravet særskilt, men uttaler generelt at 
vannmiljøet etter over 50 år til en viss grad har blitt tilpasset reguleringseffekter som vannstands-
endringer i reguleringssonene, redusert vannføring og andre forhold. Videre uttaler Fylkesmannen 
at konsesjonæren, med hjemmel i eksisterende vilkår, har blitt pålagt fiskebiologiske undersøkelser 
og utsetting av ørret i Gyrinos–Flævatn.  

HECO påpeker at kommunene og fylkeskommunen delvis begrunner behovet for magasin-
restriksjoner med at HECO med Hemsil 3 vil kunne manøvrere reguleringen annerledes. HECO 
presiserer at søknaden om bygging av Hemsil 3 er trukket, og dermed bortfaller som grunnlag for 
magasinrestriksjoner. Dagens Hemsil 1 kraftstasjon har maksimal slukeevne på 16 m3/s. Det vil være 
behov for betydelig utvidelse av tunell og mekanisk utstyr for å få noen vesentlig økt slukeevne som 
kan gi HECO mulighet for manøvrere Gyrinos–Flævatn annerledes enn det som gjøres i dag. I 
sommersesongen er det et stort resttilsig til Eikredammen som sørger for produksjonen i Hemsil 2, 
og HECO vil ikke bruke Hemsil 1 på en måte som fører til flomtap i Hemsil 2. Frykt for at HECO skal 
bruke Hemsil i sommerstid er ikke en logisk begrunnelse for å innføre magasinrestriksjoner på 
Gyronos–Flævatn. Å pålegge HECO restriksjoner på magasindisponeringen vil også føre til økt risiko 
for flomtap. Det er stort tilsig sommer–høst som gjør at det er behov for kunne bruke Hemsil 1 i 
«fyllingssesongen». Med restriksjoner vil det kunne bli flomtap i perioder med mye nedbør. I slike 
situasjoner er det også stor vannføring i Hemsil i Hemsedal, pga. det store restfeltet i Mørkedøla/ 
Grøndøla i Hemsedal. Ytterligere vannføring pga. overløp på dam Flævatn til Lauvdøla vil forverre 
denne situasjonen. I gjeldende manøvreringsreglement slås det fast at flomlukene i Gyrinos–Flævatn 
skal manøvreres slik at vannstanden ikke overstiger HRV. Videre sier reglementet at det skal has for 
øye at vassdragets tidligere flomvannføring ikke økes, og at den naturlige lavvannføring nedenfor 
Hemsil 2 ikke forminskes til skade for andres rettigheter. Dette tilsier at HECO ikke bør innføre 
magasinrestriksjoner som kan medføre risiko for økt flomfare i reguleringen. Buskerud fylkes-
kommune referer til at økt variasjon i vannstanden sommer–høst kan skape vandringsproblemer for 
fisk opp i gytebekkene. HECO presiserer at Gyrinos–Flævatn er underregulert, og utover høsten vil 
magasinet nesten alltid komme opp mot HRV. Det er ifølge HECO ingen kjente utfordringer knyttet 
til oppvandring i bekkene. Skulle dette vise seg å bli et problem en gang i fremtiden, vil det ifølge 
konsesjonæren være naturlig å bruke standard naturforvaltningsvilkår som hjemmel for å rette opp 
eventuelle problemer. 
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NVE kan ikke se at det er påvist betydelige ulemper med dagens tappepraksis for fiskebestandene 
i Gyrinos–Flævatn. Ifølge revisjonsdokumentet tyder tidligere undersøkelser på at ørretbestanden i 
vesentlig grad er kommet til ved naturlig formering. NVE påpeker også at tapperestriksjoner i 
Gyrinos–Flævatn vil kunne gå ut over fleksibiliteten i kraftproduksjonen. NVE kan ikke se at påpekte 
problemer for fisk, fiske, erosjon eller landskap er så tungtveiende at det kan forsvare innføring pålegg 
av tapperestriksjoner i Gyrinos–Flævatn.  

Departementet vil påpeke at de nye naturforvaltningsvilkårene gir hjemmel til å pålegge fiske-
undersøkelser, utsetting av fisk mv. jf. punkt V «Merknader til nye konsesjonsvilkår» nedenfor. En 
kan ikke se at dagens tappepraksis har resultert i noe problematikk knyttet til erosjon i magasinet. 
Vannkraft med magasiner og reguleringsevne er av vesentlig betydning i det norske kraftsystemet, 
og strengere miljøvilkår og mindre fleksibilitet i reguleringsmulighetene vil på sikt kunne svekke 
forsyningssikkerheten og evnen til flomhåndtering. Departementet er enig i NVEs tilrådning om ikke 
å pålegge tapperestriksjoner i Gyrinos–Flævatn. 
 
4.5 Fiskebiologiske undersøkelser  
Ifølge NVE har Hemsedal kommune frafalt kravet om fiskebiologiske undersøkelser i Hemsil-
vassdraget. Fylkesmannen i Buskerud hevder at slike undersøkelser har blitt pålagt i medhold av 
eksisterende vilkår.  

HECO mener at det ikke er nødvendig med ytterligere tiltak for fisk, og viser til fiskeundersøkelse 
i 2007 og tidligere pålegg om utsetting i Gyrinos–Flævatn.  

NVE viser til at fiskebiologiske undersøkelser og fiskeutsetting har blitt pålagt av Fylkesmannen i 
Buskerud med hjemmel i eksisterende konsesjonsvilkår, og at slike pålegg vil kunne revurderes/ 
fastsettes på nytt i medhold av de nye naturforvaltningsvilkårene. NVE ser ikke noe behov for å 
pålegge ytterligere vilkår eller tiltak om dette. Departementet er enig. 
 
4.6 Tiltak mot utvandring av fisk fra Gyrinos–Flævatn  
Hemsedal og Ål kommuner opprettholder i høringsuttalelser til revisjonsdokumentet kravet om tiltak 
mot utvandring av fisk fra Gyrinos–Flævatn. Fylkesmannen opplyser at det har blitt etablert 
sperregitter, men har ut over det ikke kommentert kravet fra kommunene.  

I revisjonsdokumentet opplyser HECO at det er montert et sperregitter 200 m inn i inntakstunellen 
til Hemsil 1 kraftverket. Gitteret har en lysåpning på 40 mm. Videre opplyses at ved maksimal sluke-
evne er vannhastigheten 0,6 m/s i tunellen og 0,8 m/s ved sperregitteret. HECO mener dette er så 
lite at det ikke er noe problem for fisk å svømme inn og ut av tunellen. Ved eventuell montering av 
varegrind med mindre lysåpning mener HECO at falltapet vil øke, at driftsstans vil kunne skje 
hyppigere og at det vil påføre investeringskostnader. Videre anføres at fisken i Gyrinos–Flævatn ikke 
har noen vandringsmotivasjon nedstrøms Flævatn, og at eventuelle tiltak heller må vurderes i 
tilknytning til de årlige utsettingene og vandring opp i tilsigselvene. 

NVE kan ikke se at det er sannsynliggjort at utvandring fra Gyrinos–Flævatn inn i inntakstunellen 
til Hemsil 1 kraftverk representerer noe vesentlig problem for fiskebestanden i magasinet. Hvis dette 
på et senere tidspunkt skulle vise seg å bli et problem, kan det vurderes tiltak i medhold av 
konsesjonsvilkårene. Departementet slutter seg til NVEs vurdering. 
 
4.7 Rydding av reguleringssonen i Gyrinos–Flævatn  
Opprinnelig krav om rydding av reguleringssonen i Gyrinos–Flævatn er i senere uttalelser frafalt av 
Hemsedal kommune, og ikke opprettholdt av Ål eller Gol kommuner.  

NVE opplyser at HECO i revisjonsdokumentet viser til at reguleringssonene ble ryddet i perioden 
1957–59, og at kravet i eksisterende vilkår dermed er oppfylt. Konsesjonæren mener at ytterligere 
rydding av hensyn til fiske, skade på garn og estetiske forhold ved nedtappet magasin må anses som 
et privatrettslig forhold. HECO viser også til at det i vassdragsskjønn ble fastsatt erstatning til 
grunneiere for skade på fisk og framtidig fiske, og at det stadig utbetales slike erstatninger.  

NVE påpeker at vilkåret om rydding av reguleringssonen videreføres i forslaget til vilkår, og at 
ytterligere rydding om nødvendig kan pålegges av NVE i medhold av dette vilkåret. Departementet 
er enig i NVEs standpunkt. 
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4.8 Tiltak av hensyn til villrein  
I revisjonskravet fremmes to konkrete tiltak for å lette villreinens passering av området ved Gyrinos–
Flævatn; landbru over magasinet og nedlegging av beitegjerdet langs Lauvdøla nedstrøms Flævass-
dammen utenom beitesesongen. Tiltakene har som formål at villreinen igjen skal kunne ta i bruk 
områdene ved Blåbergi og Såta sør og øst for magasinet, som har godt vinterbeite (lav).  

Villreinnemnda krever at man ved avgjørelsen av avbøtende tiltak må se alle kraftutbyggingene i 
Nordfjella i sammenheng, og at man som minimum for Gyrinos–Flævatn må se tiltakene der i 
sammenheng med neddemmingen av villreintrekk i Strandavatn og Stolsvatn (Holsreguleringen). 
Når det gjelder tiltak ved Gyrinos–Flævatn mener villreinnemnda at det beste vil være å fjerne 
beitegjerdet nedstrøms Flævassdammen, og erstatte gjerdet med minstevannføring som er stor nok 
til å fungere som beitegjerder i de 3 månedene dette er nødvendig. For så vidt gjelder etablering av 
en landbru over Gyrinos–Flævatn, var nemnda opprinnelig imot et slikt tiltak i høringsuttalelsen til 
revisjonsdokumentet, fordi inngrepet er et stort inngrep i seg selv og at mulighetene for å få villrein 
til å bruke en slik passasje er svært usikker. Ifølge nemndas uttalelse til NVEs innstilling er den nå 
positiv til etablering av landbru, og viser i den forbindelse bl.a. til seminar med andre nærliggende 
villreinnemnder og møte med NVE og Miljødirektoratet. 

Ifølge HECO ble beitegjerdet pålagt ved vassdragsoverskjønn av 23. mars 1963, som 
kompensasjon for bortfall av Lauvdøla som selvgjerde. HECO mener at spørsmålet om nedlegging av 
gjerdet utenom beitesesongen er et privatrettslig anliggende, og at saken eventuelt må tas opp med 
rettighetshaverne. HECO mener for øvrig at gjerdet ikke har vært til hinder for utviklingen av en 
bærekraftig villreinstamme i Nordfjella.  

HECOs kalkyle viser at en landbru over sundet mellom Gyrinos og Flævatn vil måtte være minst 
1,2 km lang. For å kunne brukes av villrein antas at den må ha en bredde på minst 15 meter for å få 
en funksjonell passasje. Byggehøyden på landbrua vil variere med dybden i magasinet, og med en 
høyde på kun 1 meter over HRV vil deler av konstruksjonen bli om lag 15 meter høy. HECO mener at 
en slik konstruksjon ikke har en positiv nytte, og at det er et tiltak med en enorm negativ miljø- og 
økonomisk kostnad både i anleggs- og driftsfasen. 

NVE mener at tiltak for å avbøte vassdragsreguleringens konsekvenser for villreinens passering 
av Gyrinos–Flævatn ligger innenfor det som kan vurderes ved revisjon av konsesjonsvilkår. Videre 
anser NVE at bestemmelser om beitegjerde langs Lauvdøla fastsatt i tidligere vassdragsskjønn ikke 
representere en begrensning av vassdragsmyndighetens kompetanse til å beslutte avbøtende tiltak 
etter vassdragsreguleringsloven. 

Når det gjelder ønsket om etablering av landbru, er NVE enig i at tiltaket er svært omfattende. 
NVE har merket seg at Gyrinos–Flævatn ligger i utkanten av Nordfjella villreinområde. Brua vil trolig 
måtte konstrueres som en steinfylling i henimot 1 km lengde. Dette vil være et betydelig inngrep i 
landskapet og kreve et omfattende anleggsarbeid. Det er betydelig usikkert om villreinen vil ta brua i 
bruk, og hvilken betydning andre forhold som veier, hytter, støler, turisme osv. vil påvirke reinens 
eventuelle bruk av landbrua.  

På denne bakgrunn har NVE kommet til at HECO ikke skal pålegges avbøtende tiltak i form av 
landbru over Gyrinos–Flævatn.  

NVE mener for øvrig at beitegjerder, i den grad de er avbøtende tiltak for bortfall av Lauvdøla som 
selvgjerde, angår vassdragsmyndighetens forvaltningsområde. NVE mener det er problematisk hvis 
slike gjerder skaper vesentlige problemer for villreinens passering av området. NVE mener derfor at 
bruk av slike gjerder, og eventuelle vilkår knyttet til fjerning i deler av året, må avklares med 
villreinforvaltningen. NVE vil ikke anbefale eget konsesjonsvilkår om at eksisterende beitegjerde 
langs Lauvdøla må fjernes, men heller at konsesjonæren oppfordres til å gå i dialog med villreinnemda, 
grunneiere og kommune for eventuelt å finne en løsning som kan fungere for villreinen, 
beiteinteresser og andre samfunnsinteresser. F.eks. kan det vurderes om mulige tiltak kan begrenses 
til å gjelde gjerdene på kortere strekninger, for å skaffe nødvendige passasjer for villreinen. 

Villreinnemda foretrekker slipp av minstevannføring i Lauvdøla som avbøtende tiltak for bortfall 
av elva som selvgjerde, fordi dette ikke vil hindre villreinen i å ta seg forbi området. NVE mener at 
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slipp av en slik minstevannføring vil medføre et betydelig krafttap, og at bortfall av selvgjerdeeffekten 
må kunne avbøtes på annen måte. 
 
Departementets vurdering av virkninger for villrein 
Villrein er en nasjonal ansvarsart, og Norge har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på villreinen 
og dens leveområder. Norge forvalter de siste rester av vill fjellrein i Vest-Europa. Som følge av global 
tilbakegang på om lag 40 prosent siden 1990, er villreinen regnet som truet (VU/sårbar) på den 
globale rødlisten (IUCN, Red List of Threatened Species). I Norge har den fram til nå vært regnet som 
livskraftig, men bruk av arealer i fjellet og forstyrrelser og ikke minst CWD (skrantesyke) legger 
stadig større press på villreinstammene. Da Artsdatabanken, presenterte forslaget til Norsk rødliste 
for arter våren 2021, ble villreinen kategorisert som «nær truet». Endelig kategorisering vil skje mot 
slutten av 2021. Arealbeslag og fortrengning er sammen med klimaendringer og sykdom den viktigste 
negative faktoren for villrein.  

Det er den samlede effekten av ulike naturinngrep og menneskelig ferdsel som er avgjørende for 
hvordan villreinen bruker leveområdene. Det er derfor nødvendig å vurdere påvirkninger og 
avbøtende tiltak på landskapsnivå. Det er ofte en kombinasjon av ulike typer infrastruktur som 
medfører barrierer for villreinens trekk og arealunnvikelse i viktige funksjonsområder. 
Departementet anbefaler derfor at man i revisjonssaker betrakter hele leveområdet for en villrein-
bestand under ett når man skal vurdere negative effekter av menneskelig påvirkning, og mulighetene 
til å gjennomføre avbøtende tiltak som kan bedre situasjonen.  

I Nordfjella har naturinngrepene delt den opprinnelige villreinbestanden i to ulike delbestander 
fordi det har blitt etablert trekkbarrierer i landskapet. Etableringen av Gyrinos–Flævatnmagasinet 
har, som beskrevet over, medført at trekkrutene har blitt oversvømt. Tilgangen til viktige beite-
områder er dermed redusert. Videre har det som følge av reguleringene blitt bygget anleggsveier som 
medfører menneskelig ferdsel i tidligere urørte områder. Departementet mener det er en klar 
sammenheng mellom vassdragsreguleringen og påvirkningen på villreinen i området.  

Når konsesjonen er gjenstand for revisjon, har myndighetene en mulighet til å sette nye vilkår for 
å rette opp skader og ulemper for allmenne interesser som har oppstått som følge av reguleringene. 
Departementet mener at standardvilkårene i utgangspunktet åpner for å pålegge tiltak og ytterligere 
utredninger, for å reetablere trekkruter for villrein i fremtiden, dersom ny kunnskap tilsier dette. 
Tiltak som kan bidra til at villreinens trekk forbedres er viktig for opprettholde en bærekraftig bestand 
på lang sikt. Det kan være mange ulike tiltak som kan bidra til et slikt resultat, som bl.a. er simulert i 
Ren-Rein prosjektet. Usikkerheten om sammenhengen mellom og virkninger av ulike påvirkninger 
medfører at det ofte ikke er tydelige faglige anbefalinger om hvilke tiltak som har vært aktuelle å 
pålegge i revisjonssaker. 

De konkrete tiltakene som har vært fremmet i revisjonssaken her er landbru over Gyrinos–
Flævatn og fjerne sauegjerdet langs Lauvdøla. Departementet vil her vise til NVEs gjennomgang over, 
som viser at det er eksempel usikkert om bygging av en landbru over Gyrinos–Flævatn vil være et 
godt avbøtende tiltak. Økt minstevannføring for øke selv-gjerdeeffekten til Lauvdøla er et tiltak som 
har større ulemper enn fordeler. Det vil kunne være aktuelt å pålegge tiltak for å løse ulempene knyttet 
til sauegjerdet ved den sørøstre enden av magasinet. Departementet støtter NVEs vurdering av at 
bestemmelsene om beitegjerde langs Lauvdøla, som er fastsatt i tidligere vassdragsskjønn, ikke 
begrenser vassdragsmyndighetenes kompetanse til å fastsette avbøtende tiltak etter vassdrags-
lovgivningen. NVE har anbefalt at konsesjonæren går i dialog med villreinnemda, grunneiere og 
kommune for eventuelt å finne en løsning som kan fungere for villreinen, beiteinteresser og andre 
samfunnsinteresser. Departementet slutter seg til NVEs anbefaling, og vil påpeke at standard-
vilkårene for naturforvaltning kan brukes for å pålegge tiltak av hensyn til villrein, om dette ikke finner 
en frivillig løsning.  

Når det gjelder behov for kunnskap om øvrige tiltak er det slik departementet ser det betydelig 
usikkerhet om hvilke tiltak har best effekt, og hva de ulike tiltakene vil koste. Usikkerhet bør ikke 
medføre at forvaltningen unngår å treffe tiltak av hensyn til arter og naturtyper, jf. naturmangfold-
loven. Etter vassdragsreguleringsloven § 17 kan det settes vilkår om at konsesjonæren yter tilskudd 
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til et fond som skal fremme blant annet fisk, vilt og friluftsliv i kommunen eller andre særskilte formål. 
Tilskuddet kan enten skje ved betaling av et passende engangsbeløp eller ved årlige utbetalinger.  

Departementet mener det i denne saken er nødvendig at det opprettes et villreinfond som kan 
brukes til å finansiere nødvendige utredninger og gjennomføring av prioriterte avbøtende tiltak i hele 
villreinområdet. Departementet foreslår at regulanten betaler et engangsbeløp for ivareta villrein-
bestanden i området. Regulanten pålegges derfor å bidra med 2 mill. kroner. Fondet skal innrettes 
slik at også andre aktører som finansierer tiltak av hensyn til villrein kan bidra inn til samme fond, 
f.eks. midler som tildeles fra Miljødirektoratet o.l. I villreinområder der det finnes flere konsesjoner 
vil andre regulanter som påvirker samme bestand forventes å i fremtiden bidra til et felles fond for 
hele villreinområdet, etter hvert som konsesjonene kommer opp til vilkårsrevisjon. Fondet skal 
forvaltes av en egen styringsgruppe bestående av NVE, miljømyndighetene, regulanten, ev. øvrige 
bidragsytere og de berørte kommunene. Det forutsettes at tiltakene som iverksettes skal komme den 
berørte villreinbestanden til gode. Tiltakene som iverksettes må ses i sammenheng med andre 
prosjekt på villrein i Norge.  

Ved å avsette midler til et fond vil kostnadene for konsesjonæren bli forutsigbare. Departementet 
mener at det ikke vil være rimelig å i tillegg åpne for utstrakt bruk av standardvilkårene for å pålegge 
kostbare undersøkelser og tiltak av hensyn til villrein. Dersom det skal pålegges fysiske tiltak av 
hensyn til villrein i medhold av standardvilkårene bør NVE forelegges forslaget.  
 
4.9 Kulturminnevern og sektoravgift  
I revisjonskravet fremmer kommunene krav om arkeologiske undersøkelser i Gyrinos–Flævatn og 
Vavatn. Kommunene viser til at områdene ikke ble tilstrekkelig undersøkt før reguleringen, fordi 
anleggsarbeidene allerede var igangsatt. Tross dette ble det gjort mange funn, særlig langs 
Gyrinosvatn. Kommunene viser også til at det under senere undersøkelser er registrert mange 
kulturminner fra steinalderen ved Vavatn. Kommunene hevder at det er hjemmel i vassdrags-
reguleringsloven § 20 (før § 12 nr. 17) til å pålegge kulturminneundersøkelser.  

Hemsedal kommune fastholdes det at det bør være mulig å gjennomføre kulturminne-
undersøkelser når Flævatn allikevel er nedtappet, og at det vil være uansvarlig å la det gå 30 nye år 
fram til neste revisjon.  

Buskerud fylkeskommune, Riksantikvaren og Norsk maritimt museum hevder at reguleringen 
omfattes av ordningen med sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag, fordi konsesjonen ble gitt før 
1960. Fylkeskommunen og Norsk maritimt museum hevder at det er stort potensial for å finne 
automatisk fredete kulturminner, ikke minst i reguleringssonen i Flævatn. Området ved Flævatn ble 
ikke undersøkt under registreringen av kulturminner sommeren 1959, fordi dammen var bygget og 
oppdemmingen allerede hadde begynt. Fagfolkene rakk å gjøre en rekke registreringer langs kanten 
av Gyrinosvatn. Mange av funnene gjaldt bosettinger og fangstplasser fra steinalderen. 
Fylkeskommunen mener at det også ved Gyrinosvatn var for knapp tid til å rekke over aktuelle 
lokaliteter.  

HECO viser i revisjonsdokumentet bl.a. til Vinstrasaken, hvor det ble foreslått at sektoravgift ikke 
skal betales i saker der undersøkelsesplikten etter kulturminneloven allerede er oppfylt. HECO 
hevder at det ikke er grunnlag for å pålegge verken konkrete kulturminneundersøkelser eller 
sektoravgift i forbindelse med Hemsilrevisjonen. HECO viser til at undersøkelser ble gjennomført i 
tråd med de krav som gjaldt den gangen. Når det gjelder Gjuva, Grøndøla, Hemsila og senkings-
magasinet Vavatn, hevder HECO at reguleringen ikke kan ha gitt økt risiko for skade på kulturminner, 
og at undersøkelser eller sektoravgift heller ikke kan pålegges for disse berørte delene av vassdraget.  

NVE påpeker at hjemmelen for å pålegge sektoravgift framgår av retningslinjer for bruk av 
sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag fastsatt av Klima- og miljødepartementet (KLD). Ifølge 
KLDs brev av 01.04.2011 er det ikke en forutsetning for pålegg av sektoravgift at det aldri har vært 
gjennomført kulturminneundersøkelser i vassdraget tidligere. NVE påpeker videre at konsesjonen 
ble gitt før 1960, og at eksisterende konsesjonsvilkår ikke har vilkår om kulturminner. NVE tilrår 
derfor at det skal pålegges vilkår om sektoravgift.  

Departementet støtter NVEs forslag om å pålegge sektoravgift om kulturminner, da konsesjonen 
er fra før 1960. Konsesjonæren må forholde seg til de forpliktelser som følger av konsesjonsvilkårene 
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og kulturminnelovgivningen for øvrig. Fagmyndighet her er fylkeskommunen. Departementet har 
ingen ytterligere bemerkninger utover dette. 
 
4.10 Næringsfond og årlig beløp til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv  
I revisjonskravet kreves det både næringsfond og årlig beløp til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv. 
Hemsedal og Ål kommuner opprettholder i høringsuttalelsene til revisjonsdokumentet kravet om 
næringsfond. Kravet er begrunnet med at det bør gis kompensasjon for ulemper for villrein, natur, 
turisme, reiseliv og bygdefolk som utbyggingen har medført. Fondets størrelse bør være i samme 
størrelsesorden som tilsvarende fond ved nye konsesjoner.  

HECO avviser kravene om fond.  
NVE påpeker at konsesjonæren i 1957-konsesjonen ble pålagt å betale kr 150.000,- til fond for 

fremme av jordbruket i Hemsedal og Ål kommuner før reguleringen ble tatt i bruk. NVE presiserer at 
det i revisjonssaken bare vil være aktuelt å pålegge næringsfond når det foreligger helt spesielle 
hensyn, jf. Olje- og energidepartementets retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdrags-
reguleringer av 25.05.2012.  

NVE kjenner ikke til at det i tidligere vannkraftsaker har vært gitt viltfond av hensyn til villrein. 
For å kunne pålegge et viltfond må det være en klar sammenheng mellom vassdragsreguleringen og 
de negative konsekvensene for villreinen og hvilke konkrete avbøtende eller kompenserende tiltak et 
eventuelt fond kan brukes til. I revisjonssaken er det kommet tydelig fram at villreinens ferdsel i 
området ved Gyrinos–Flævatn er hindret av mer enn bare reguleringen. Etter NVEs oppfatning vil det 
være fullt mulig for villrein som kommer fra kjerneområdene i nordvest, å vandre på nordsiden av 
magasinet og videre til vinterbeitene i sørøst. Passasjen øst for Flævassdammen hindres av 
beitegjerder og aktivitet i forbindelse med beitedyr, sommertrafikk langs fjellveien mellom Hemsedal 
og Vats, fot- og skiturisme sommer og vinter, besøk på private hytter og støler, trafikk i forbindelse 
med Flævasshytta mv. NVE mener at det her ikke er en slik sammenheng mellom vassdrags-
reguleringen og ferdselshindringer for villreinen for å pålegge vilkår om viltfond.  

Når det gjelder forholdene for fisk, påpeker NVE at Hemsila fra samløpet mellom Mørkedøla og 
Grøndøla til Eikredammen er regnet som en av Sør-Norges mest attraktive ørretelver for sportsfiskere. 
Fisket skjer ved såkalt «catch and release». Det er ingen høringsparter som har påpekt vesentlige 
problemer knyttet til forholdene for fisk på denne strekningen.  I  Hemsila  er  tilsiget til enhver tid 
60–70 % av det naturlige nedbørsfeltet. Gyrinos–Flævatn har ørret med god kvalitet, og 65 % av fanget 
fisk var fra naturlig rekruttering (villfisk). Den fiskebiologiske undersøkelsen anbefalte ikke å øke 
pålegget om årlig utsettinger.  

For annet vilt enn villrein er det ikke påpekt særskilte konsekvenser av reguleringen. Når det 
gjelder friluftslivet, vil NVE påpeke at Hemsedal er en svært attraktiv destinasjon med en rekke svært 
ulike aktiviteter, og at denne posisjonen har Hemsedal fått etter at utbyggingen ble gjennomført. 

Ved innføring av standard naturforvaltningsvilkår vil det med hjemmel i vilkårene kunne pålegges 
en rekke tiltak og undersøkelser med tanke på planter, fisk, vilt og friluftsliv. NVE kan ikke se at det 
i denne saken foreligger slike spesielle hensyn som eventuelt kan begrunne fond til opphjelp av fisk, 
friluftsliv eller vilt inkludert villrein.  

Departementet slutter seg til NVEs vurdering når det gjelder fond av hensyn til fisk, vilt og 
friluftsliv, men har foreslått et øremerket fond av hensyn til villrein, hjemlet i vassdragsregulerings-
loven § 17 av hensyn til andre særskilte formål. 
 
4.11 Mengde og pris på konsesjonskraft  
I revisjonskravet kreves en revurdering av mengden konsesjonskraft som skal tilgodeses kommunene 
fra angjeldende kraftverk. Videre kreves at prisen på konsesjonskraft fastsettes som OED-pris. 

Departementet vil presisere at økonomiske krav normalt ikke omfattes av revisjon. Det må 
foreligge helt spesielle hensyn før det kan være aktuelt å pålegge næringsfond og andre økonomiske 
vilkår i revisjonssaker. Dette gjelder også økonomisk kompensasjon for miljøulemper. Selv om 
avståelse av konsesjonskraft kan anses som en naturalytelse, bærer konsesjonskraften i dag preg av 
å være et økonomisk vilkår. Departementet foreslår derfor å ikke endre vilkår når det gjelder mengde 
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og pris på konsesjonskraft, men har foreslått en språklig oppdatering av prisordlyden, så den 
reflekterer dagens praksis, jf. merknadene til vilkårene 
 
4.12 Virkninger av Hemsil 2 kraftverk 
Hemsil 2 kraftverk har inntak i Eikredammen og utløp i Hallingdalselva ca. 2 km nedstrøms samløpet 
med Hemsila. Logga, som er sideelv til Hemsila, og Ruståni, som er sideelv til Hallingdalselva øst for 
Hemsila, tas også inn på inntakstunellen til Hemsil 2 kraftverk. 

Hemsila nedstrøms Eikredammen er viktig både for fiske, som landskapselement, og som 
trivselsfaktor for fastboende og fritidsbrukere langs elva. Hemsila oppstrøms Eikredammen er kjent 
som en av landets beste ørretelver, og tiltrekker seg mange sportsfiskere. Videre er Hemsedal en 
svært viktig turistdestinasjon både sommer og vinter, med mange ulike fritidsaktiviteter. Dette har 
medført at også Hemsila nedstrøms Eikredammen blir mer brukt, hvor det også er opprettet egen 
fiskeforening (Nedre Hemsil fiskeforening). I tillegg er betydelige strekninger av Hemsila nedstrøms 
Eikredammen lett synlig for trafikanter langs riksvei 52 og for beboere langs elva. 
 
Krav 
Det er i dag intet pålegg om slipp av minstevannføring fra Eikredammen. HECO har praktisert et 
selvpålagt slipp på 100 l/s om sommeren og 25 l/s om vinteren siden 2010.  

Gol kommune krevde slipp av minstevannføring på 400 l/s sommer og 100 l/s vinter, og 
fiskepassasje forbi Eikredammen ifm. søknaden for Hemsil 3. Hemsedal kommune krevde slipp av 
minstevannføring fra Eikredammen på 1 m3/s sommer og 0,5 m3/s vinter. Kommunen krevde også 
fiskepassasje forbi Eikredammen. 

Gol og Hemsedal kommuner, Fylkesmannen og Hemsedal fiskeforening krevde i tillegg bygging 
av terskler samt biotopforbedrende tiltak i Hemsila nedstrøms Eikredammen av hensyn til ørreten.   
 
Minstevannføring 
I søknaden for Hemsil 3 foreslo HECO å øke minstevannføringen til 200 l/s sommer og 50 l/s vinter. 
NVE anbefalte i innstillingen for Hemsil 3 en minstevannføring på 500 l/s i sommerperioden og 150 l/s 
i vinterperioden.  

I brev av 25.09.2020 har HECO justert forslaget til minstevannføring fra Eikredammen. De 
erkjenner at det er viktig med noe økt minstevannføring for å sikre bedre forhold for fisk og fiske. 
HECO viser til Gol kommunes høringsuttalelse til Hemsil 3 søknaden, der Gol kommune krevde en 
minstevannføring på 400 l/s sommer og 100 l/s vinter, og fiskepassasje forbi Eikredammen. HECO 
anbefaler en minstevannføring i tråd med dette. HECO påpeker at hele strekningen ligger i Gol 
kommune og viser til at forslaget hensyntar både forbedring for naturmiljøet, landskapet og ivaretar 
Gol kommunes krav. De peker på at NVEs forslag i innstillingen for Hemsil 3 var knyttet til at det ville 
bli en større fraføring av vann på strekningen (91 % sammenlignet med dagens 81 %). De viser til at 
det er et betydelig resttilsig på strekningen om sommeren, spesielt fra bekkene Vola og Gjuva.  

Departementet vil påpeke at behovet for slipp av minstevannføring er særlig viktig i perioder med 
lite restvannføring. Minstevannføringen har særlig betydning like nedstrøms Eikredammen, men 
også ned mot Gol sentrum. Det er svært lite vann i elva i lange perioder på året når det ikke er overløp 
på Eikredammen, gjennomsnittlig ca. 59 dager i året. Vassdraget nedstrøms Eikredammen har stor 
verdi for fisk, landskap og friluftsliv. Kommunene har alle krevd minstevannføring, og prioritert 
minstevann på denne strekningen fremfor andre aktuelle strekninger der de også kunne krevd 
minstevannslipp. HECOs forslag på 400 l/s sommer og 100 l/s vinter medfører, i likhet med NVEs 
forslag, en økning sammenlignet med dagens frivillige vannslipp. Både HECOs og NVEs forslag er 
imidlertid lavere enn det høyeste kravet og lavere enn 5-percentilen. HECO argumenterer med at 
NVEs vannslipp var knyttet til utbygging av Hemsil 3 som ville ha medført en større fraføring av vann. 
Departementet mener det sentrale er å vurdere hvilken minstevannføring som kan bidra til å bedre 
forholdene for ørretbestanden samt ha positive virkninger for landskap og friluftsliv, uten å ha for 
store kostnader for kraftproduksjon. Dagens utbygging medfører at 81 % av vannføringen er fraført på 
en strekning med store verdier for fisk, landskap og friluftsliv. NVEs forslag til minstevannføring 
vurderes å ivareta disse verdiene bedre enn HECOs forslag. NVEs forslag til minstevannslipp vil 
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medføre et tap i forventet kraftproduksjon på 6 GWh/år. Departementet har grovt anslått at HECOs 
forslag vil medføre et tap på om lag 4-5 GWh/år. På denne bakgrunn anbefaler departementet at 
minstevannføringen bør fastsettes i tråd med NVEs forslag. Departementet finner at fordelene ved 
forslaget er større enn ulempene. 
   
Terskler og biotoptiltak 
Det har vært fremmet krav om å bygge terskler og gjennomføre biotoptiltak på strekningen nedstrøms 
Eikredammen. NVE peker på at dette vil være naturlig å vurdere etter at minstevannføring er pålagt, 
og peker på at tiltak kan pålegges i medhold av vilkårene.  

HECO viser til at det ble utført biotoptiltak i 2008–2010 og det planlegges for restaureringstiltak 
på strekningen som følge av flomskader.  

Departementet vil påpeke viktigheten av at de planlagte restaureringstiltakene ses i sammenheng 
med kravene til ytterligere tiltak som er fremmet i forbindelse med revisjonen, slik at de også vil være 
til nytte for å rette opp skader som skyldes reguleringen. Slike tiltak kan pålegges både medhold av 
vilkår om terskler og vilkår om naturforvaltning. Godkjenningen av tiltak bør samordnes mellom NVE 
og Miljødirektoratet. Pålegg om tiltak må være knyttet til skader forårsaket av utbyggingen, og 
kostnadene ved pålegget må stå i rimelig forhold til tiltakets skadevirkninger og til nytten av pålegget. 
 
Vandringsmulighet for fisk forbi Eikredammen 
Både Gol og Hemsedal kommuner, Hemsedal fiskeforening og Nedre Hemsil fiskeforening krever at 
det etableres fiskepassasje forbi Eikredammen. Statsforvalteren mener at det bør vurderes om det er 
mulig å legge en fiskepassasje i tilknytning til slipp av minstevannføring. NVE mener det ikke er behov 
for å etablere dette i dagens situasjon, og viser til vurderingene i innstillingen for Hemsil 3 kraftverk.  

Ifølge KU-rapporten for fisk og ferskvannsbiologi slipper det seg ørret ned over Eikredammen ved 
flomoverløp, noe som medfører at stor fisk tidvis kan fanges også nedenfor Eikredammen. Det anføres 
samme sted at det ikke er noen spesielle fordeler ved å få tilbakevandring av bestanden opp forbi 
Eikredammen, verken av hensyn til bestanden i dammen eller til bestanden i nedre del av Hemsil. 
Ved pålegg om minstevannføring forventes det at fisk overlever og at den vil kunne vandre videre 
nedover vassdraget, og gi grunnlag for et attraktivt fiske i Hemsil nedenfor Eikredammen.  

I KU-rapporten pekes det på at minstevannføring fra Eikredammen bør etableres i et flomoverløp 
i form av et kunstig elveleie. Med dagens vannstandsvariasjon i Eikredammen vil en konvensjonell 
fisketrapp trolig ikke kunne fungere, og bygging av tradisjonell fisketrapp frarådes av NORCE 
v/Laboratorium for ferskvannsøkologi og innlandsfiske. 

HECO mener at nytten av fiskepassasje forbi Eikredammen er liten, og at andre avbøtende tiltak 
vil gi bedre kost-nytteforhold. Dette begrunnes blant annet i dokumentasjon på at ørretstammen i 
Hemsil er relativ stasjonær/ikke utpreget vandrende, at "nedvandret fisk" nok må antas å være skylt 
ned av flommer (ikke vandret av egen motivasjon), at det vil være komplisert og kostnadskrevende å 
bygge en anordning for minstevannføring som kan fungere som en kunstig bekk for tilbakevandring 
(i og med at vannstanden i Eikredammen varierer over døgnet), og at det av hensyn til bestanden i 
Ekredammen og Øvre Hemsil (som har tilstrekkelig høy tetthet av fisk) ikke er noen fordel med 
tilbakevandring av fisk fra nedre Hemsil. Disse innvendingene er tatt til følge i NVEs innstilling.  

Departementet vurderer at det vil være teknisk komplisert og kostnadskrevende å bygge en 
fisketrapp ved Eikredammen, gitt de betydelige vannstandsvariasjonene i inntaksmagasinet. Det kan 
imidlertid finnes alternative løsninger som vil kunne gi en tilfredsstillende vandringsløsning i 
forbindelse med flomepisoder, som for eksempel naturlig omløpskanal som plasseres ved siden av 
selve dammen, jf. NORCE tiltakshåndbok for bedre fysisk vannmiljø. En slik kanal krever mer plass 
og det vil være nødvendig å vurdere om forholdene ligger til rette for en slik løsning ved 
Eikredammen. Departementet mener det derfor vil være hensiktsmessig at konsesjonæren utreder 
en vandringsløsning for fisk forbi Eikredammen. Dersom en slik utredning viser at kostnadene ved 
en vandringsløsning står i rimelig forhold til utbyggingens skadevirkninger og til nytten av pålegget 
kan bygging av en slik vandringsløsning pålegges av NVE i medhold av standardvilkårene. For 
nærmere detaljer, se merknad til vilkårene.  

Departementet slutter seg til NVEs vurdering. 
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Magasinrestriksjoner i Eikredammen 
Restriksjoner på pendlingen av vannstanden i Eikredammen er krevd bl.a. av Hemsedal og Gol 
kommuner. NVE finner ikke grunnlag for å innføre magasinrestriksjoner i Eikredammen, og viser til 
vurderingen i innstillingen for Hemsil 3 kraftverk. NVE påpeke at det har vært foreslått å etablere en 
terskel i Eikredammen utenfor innløpsosen til Eikrebekken. Dette kan eventuelt vurderes pålagt som 
del av en terskelplan for vassdraget.  

HECO påpeker at Eikredammen ikke er et magasin og at det ikke bør eller kan fastsettes et 
reglement for et inntaksbasseng.  

Departementet forutsetter at muligheter for en terskel ved Eikrebekken ev. vurderes som del av 
en terskelplan.  
 
4.13 Virkninger av Brekkefoss kraftverk 
I forbindelse med vilkårsrevisjonen for Hemsilreguleringen krevde Hemsedal fiskeforening pålegg 
om slipp av minstevannføring på elvestrekningen nedstrøms Flatsjø. Kravet var begrunnet i hensynet 
til ørret i nedre del av Grøndøla og i øvre del av Hemsil. Departementet mener i likhet med NVEs 
vurdering om slipp av minstevannføring i konsesjonsvedtaket av 14.06.2012, i hovedsak kan legges til 
grunn i vilkårsrevisjonen. Ørreten har hittil i svært liten grad kunnet bruke elvestrekningen med 
fraført vannføring. Dette skyldes at tilsiget i deler av året, bl.a. om vinteren, stort sett ligger mellom 
kraftverkets maksimale og minimale slukeevne, noe som medfører at elvestrekningen er tilnærmet 
tørr. 

Når det gjelder perioden for sommerslipp og vinterslipp, bør dette etter departementets vurdering 
endres til å bli den samme som foreslått for slippet fra Eikrebekken (Eikredammen) i NVEs innstilling 
til Hemsil 3 kraftverk. NVEs innstilling er både 1.5. og 15.5. foreslått som start av sommerslipp. I KU-
rapporten for fisk er 1.5. foreslått. Departementet har på bakgrunn av dette kommet til at perioden for 
sommerslipp både fra Flatsjø og Eikredammen bør settes i tråd med den fiskefaglige anbefalingen. 
Sommerslippet fra Flatsjø på 0,5 m3/s foreslås følgelig å skje i perioden 1.5–30.9, mens vinterslippet 
på 0,1 m3/s skjer resten av året. Etter NVEs beregning vil dette gi et årlig produksjonstap på 
0,65 GWh, som tilsvarer 5,8 % av produksjonen. 
  
5. DEPARTEMENTETS OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
På basis av krav fra Hemsedal, Gol og Ål kommuner åpnet NVE sak om revisjon av konsesjonsvilkår 
for reguleringen av Hemsilvassdraget oppstrøms Eikredammen. Departementet er kommet til at også 
strekningen nedstrøms Eikredammen og Brekkefoss kraftverk, skal behandles som del av samme 
konsesjon og vurderes i revisjonssaken. 

Kravene angår bl.a. slipp av minstevannføring, magasinrestriksjoner og trekkmulighet for villrein 
forbi reguleringsmagasin.   

Departementet vil ikke anbefale hverken slipp av minstevannføring i Lauvdøla eller Dyrgja, 
tapperestriksjoner i Gyrinos–Flævatn, etablering av passasje for villrein over Gyrinos–Flævatn, vilkår 
om næringsfond eller årlig beløp til opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv til kommunene. Departementet 
foreslår at det betales 2 mill. kroner til et villreinfond, som kan brukes til kunnskapsinnhenting og ev. 
tiltak av hensyn til villreinbestanden i området.   

Departementet anbefaler slipp av minstevannføring fra Eikredammen og Flatsjø i tråd med NVEs 
anbefaling. Dette vil gi et samlet krafttap på om lag 7 GWh årlig, som tilsvarer en nåverdi på om lag 
42 mill. kroner.  

Departementet tilrår at konsesjonæren pålegges å betale sektoravgift til kulturminnevern i 
vassdrag i tråd med retningslinjer og praksis i lignende saker.  

Det foreslås innført moderne standard naturforvaltningsvilkår. Med hjemmel i det foreslåtte 
konsesjonsvilkåret kan det på et senere tidspunkt pålegges fiskeundersøkelser, tiltak mot utvandring 
av fisk og opprydding av reguleringssoner, hvis det skulle være behov for det.  

Økonomiske vilkår foreslås ikke endret, men det gjøres en endring i ordlyden for konsesjons-
kraftprisen så den er i tråd med praksis. 
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Det er enighet mellom partene om at kravet tilknyttet erosjon ved Skarvanstølen er løst ved tiltak 
som konsesjonæren allerede har gjennomført.  

Departementet tilrår at det fastsettes reviderte vilkår for HECOs konsesjon til regulering av 
Hemsilvassdraget i tråd med NVEs innstilling og NVEs reviderte forslag til vilkår, jf. brev av 
04.12.2020. Det vises til Tabell 5.1 nedenfor og departementets merknader til vilkårene nedenfor 
under punkt V. 
 
Tabell 5.1 Oversikt over kravpunkter og departementets tilrådning. 

Kravpunkter  Departementets tilrådning i saken 

Minstevannføring i Lauvdøla  Ikke anbefalt  

Minstevannføring i Dyrgja  Ikke anbefalt  

Minstevannføring nedstrøms Eikredammen Anbefalt 

Tapperestriksjon i Gyrinos–Flævatn  Ikke anbefalt  

Fiskebiologiske undersøkelser  Hjemlet i vilkårene  

Terskler i Hemsila nedstrøms Eikredammen Hjemlet i vilkårene 

Tiltak for å hindre utvandring av fisk  Hjemlet i vilkårene  

Rydde reguleringssonen i Gyrinos–Flævatn  Hjemlet i vilkårene  

Passasje for villrein – over Gyrinos–Flævatn  Ikke anbefalt  

Passasje for villrein – nedstrøms Flævassdammen  Ikke anbefalt  

Kulturminneundersøkelser  Sektoravgift  

Innføring av moderne naturforvaltningsvilkår  Ja (Innføres i alle revisjonssaker)  

Næringsfond  Ikke anbefalt  

Fond for opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv  Ikke anbefalt, men øremerket fond for 
villrein anbefales. 

Mengden og pris på konsesjonskraft  Ikke anbefalt  

 
 
V. Merknader til nye konsesjonsvilkår  

Generelt  
Gjeldende konsesjonsvilkår ble fastsatt ved kgl.res. av 25.01.1957. Departementet tilrår at vilkårene 
generelt oppdateres i tråd med standardvilkår for nye konsesjoner fastsatt i medhold av vassdrags-
reguleringsloven § 8, jf. §§ 14-20, slik loven nå lyder etter lovrevisjonen av 21. juni 2017 med ikraft-
tredelse 1. januar 2018.   

Departementet vil presisere at vilkårene også gjelder strekningen nedstrøms Flatsjø og 
Eikredammen ettersom Brekkefoss og Hemsil 2 kraftverk er del av konsesjonen og revisjonssaken.  
 
Post 1 Konsesjonstid og revisjon   

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 
30 år. 
 
Post 2 Konsesjonsavgifter   

Konsesjonsvilkåret foreslås oppdatert i tråd med moderne standardvilkår.  
Økonomiske vilkår omfattes normalt ikke av en vilkårsrevisjon, og konsesjonsavgiftene foreslås 

videreført med kr 0,50 pr. nat.hk. til staten og kr 2,75 pr. nat.hk. til kommunen, i tråd med vilkårene 
vedtatt ved kgl.res. 25.01.1957. Satsene er for tiden på henholdsvis kr 6,87 til staten (pr. 01.01.2018) 
og kr 38,79 til kommunen (pr. 01.01.2018). Oppjustering av årlige konsesjonsavgifter skjer etter de til 
enhver tid gjeldende regler.  
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For vassdraget nedenfor Hemsil 2 beregnes økningen på grunnlag av den økning av lavvann-
føringen som reguleringen og overføringen antas å ville medføre utover den vannføring som har 
kunnet påregnes år om annet med den tidligere bestående regulering.  
 
Post 3 Konsesjonskraft   

Teksten i tidligere post 21 foreslås oppdatert i tråd med moderne standardvilkår med følgende unntak:   
Det foreslås å beholde bestemmelsen (tidligere post 21 femte avsnitt) om at konsesjonskraften fra 

kraftverkene Gjuva, Hemsil 1 og Hemsil 2 skal leveres til samme pris og på samme vilkår som staten 
til enhver tid fastsetter for sine kraftleveringer i Østlandsområdet.   

NVE påpeker at kommunene etter någjeldende praksis betaler en pris på konsesjonskraften basert 
på selvkostprinsippet, men at de i forbindelse med tidligere planlagt utvidelse av Hemsil 2 kraftverk 
(Hemsil 3 kraftverk, se NVE 201104057) krevde OED-pris. NVE mener at fjerning av ovennevnte 
vilkårsbestemmelser vil kunne endre kommunenes stilling hva gjelder rettighetene de har etter 
någjeldende vilkår, og vil ikke foreslå det. Dagens praksis er at kommunene betaler selvkost for 
konsesjonskraften, basert på standard beregningsmetode for konsesjoner gitt før lovendringen i 1959. 
Departementet mener prisbestemmelsens ordlyd i vilkåret bør formuleres så den er i overens-
stemmelse med praksis, og har derfor foreslått en ren språklig oppdatering. Endringen vil ikke 
medføre noen realitetsendring.  

Det foreslås å beholde bestemmelsen om at oppsagt kraft ikke senere kan forlanges avgitt.   
Videre foreslås å beholde bestemmelsen om at staten kan kreve tildelt inntil 5 % av kraften, som er 

i tråd med moderne standardvilkår.  
NVE har i innstillingen foreslått å beholde bestemmelsen (tidligere post 21 annet avsnitt) om at 

berørte kommuner 30 år etter at opprinnelig konsesjon ble gitt, og etter Kongens beslutning, kan få 
ytterligere konsesjonskraft til dekning av kommunenes behov. NVE har senere gjennomgått hvordan 
30 års regelen ble endret ifm. lovendringer i 1959 og 1990, og viser til at 20 års bestemmelsen er en 
erstatning for den tidligere 30-års bestemmelsen. Departementet anbefaler på denne bakgrunn å 
fjerne 30 års bestemmelsen og innføre 20 års bestemmelsen.  
 
Post 5 Fond 

Det foreslås etablering av et fond øremerket villreinbestanden i området. Andre aktører kan også bidra 
med midler for å sikre nødvendig finansiering av tiltakene. Fondet skal forvaltes av en styringsgruppe 
der NVE, miljøforvaltningen, regulanten, berørte kommuner og ev. andre bidragsytere deltar. NVE 
og Miljødirektoratet skal i fellesskap utarbeide et utkast til mandat for styringsgruppen og ta utgangs-
punkt i erfaringer fra forvaltningen av krypsivfondet i Otra. Mandatet skal godkjennes av Olje- og 
energidepartementet.  
 
Post 6 Byggefrister mv.   

Det foreslås at standard byggefrister innføres.  
 
Post 8 Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.   

Myndighet for godkjennelse av planer og tilsyn mv. er tillagt NVE i tråd med moderne standardvilkår.   
Konsesjonæren skal utrede hvordan en vandringsløsning for fisk forbi Eikredammen kan løses 

ved flomoverløp. Dersom kostnadene ved en slik vandringsløsning står i rimelig forhold til 
utbyggingens skadevirkninger og til nytten av tiltaket kan bygging av en slik vandringsløsning 
pålegges av NVE etter innspill fra Miljødirektoratet. Utforming av vandringsløsningen vil måtte 
beskrives i en egen detaljplan, som godkjennes av NVE. Utforming av vandringsløsningen bør ses i 
sammenheng med krav om minstevannslipp fra Eikredammen. 
 
Post 9 Naturforvaltning  

Det foreslås innført moderne standardvilkår om naturforvaltning. Vilkåret gir Miljødirektoratet/ 
Statsforvalteren hjemmel til å pålegge konsesjonæren å gjennomføre undersøkelser og enkelte tiltak 
av hensyn til fisk, plante- og dyreliv og friluftsliv.  
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Tidligere bestemmelse om slipp av nødvendig vann til eventuelle fisketrapper etter nærmere 
bestemmelse av vedkommende departement, foreslås tatt inn i manøvreringsreglementet.  

Det foreslås inntatt en bestemmelse om å ta vare på og om nødvendig gjøre kompenserende tiltak 
for friluftsliv. Bestemmelsen er ny og er i tråd med moderne standardvilkår.  

Pålegg i medhold av naturforvaltningsvilkåret må være knyttet til skader forårsaket av 
utbyggingen, og kostnadene ved pålegget må stå i rimelig forhold til tiltakets skadevirkninger og til 
nytten av pålegget. Utkast til pålegg om fysiske tiltak av hensyn til villrein bør forelegges NVE.    
 
Post 10 Automatisk fredete kulturminner  

Det foreslås inntatt bestemmelser om automatisk fredete kulturminner, og herunder krav om 
innbetaling av engangsbeløp til kulturminnevern i vassdrag (sektoravgift). Det vises til «Retningslinjer 
for bruk av sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag» fastsatt av Miljøverndepartementet 08.06.2010.  

Opprinnelig reguleringskonsesjon ble gitt før 1960 og er tidsubegrenset. Den er uten vilkår om 
kulturminner og omfattes av punkt 2 i retningslinjene.  

NVE vil beregne den endelige avgiften når vilkårene er revidert. 
  
Post 11 Forurensning mv.   

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår.   
 
Post 13 Terskler mv.  

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår. 
NVE vil etter denne posten i vilkårene kunne pålegge konsesjonæren å bygge slike terskler etter 

godkjennelse av eventuell terskelplan for berørt del av vassdraget. Forslag om biotopjusterende tiltak 
som pålegges av hensyn til fisk mv. bør forelegges Miljødirektoratet før de fastsettes av NVE.   
 
Post 14 Rydding av reguleringssonen   

Gjeldende vilkår suppleres og konkretiseres ytterligere. NVE gis myndighet til å gi pålegg etter 
bestemmelsen, alt i tråd med moderne standardvilkår.  
 
Post 15 Manøvreringsreglement mv.   

Medfører vilkår om vannslipp og vannstandsendringer skadelige virkninger av omfang for allmenne 
interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet, jf. reglementet post 4. Regelen er 
lovfestet i vassdragsreguleringsloven § 16 tredje ledd.  

Manøvreringsreglementet kan endres av Kongen eller departementet etter søknad fra 
vassdragsanleggets eier, jf. vregl. § 9. 
 
Post 18 Etterundersøkelser  

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår.   
 
Post 20 Luftovermetning  

Bestemmelsen er ny og foreslås inntatt i tråd med moderne standardvilkår.  
 
Post 22 Tinglysing 

All tinglysing foretas sentralt av Statens Kartverk, og ikke lenger av de ulike rettskretser.  
For øvrig slutter Olje- og energidepartementet seg til NVEs merknader til konsesjonsvilkårene. 
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Merknader til nytt manøvreringsreglement  
Det fastsettes et felles manøvreringsreglement for hele Hemsilvassdraget, inkludert strekningen 
nedstrøms Hemsil 2 og Brekkefoss kraftverk. 
 
Post 1  

Det foreslås at det under «Overføringer» tas med at Fagerdøla og Dyrgja er tatt inn på inntakstunellen 
til Hemsil 1 kraftverk.  

Forøvrig videreføres posten i hovedsak som tidligere, bortsett fra at henvisningen til «Hovedstyret 
for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet» erstattes med «det offentlige», som er i tråd med moderne 
standardvilkår.  

Ifølge HECO er høydene i gjeldende manøvreringsreglement referert til lokalt høydesystem. 
HECO har opplyst at de vil foreta innmåling av reguleringshøydene etter NN 2000. Ifølge NVEs brev 
4.12.2020 refererer høydene seg nå til Kartverkets høydesystem (NN 2000). 
 
Post 2  

Det foreslås å beholde tidligere bestemmelse om at den naturlige lavvannføring nedstrøms utløpet til 
Hemsil 2 ikke forminskes til skade for andres rettigheter.  

Tidspunktet for slipp av minstevannføring sommer fra Eikredammen og Flatsjø settes til 1.5–30.9, 
i tråd med anbefalingene i NVEs innstilling og KU-rapporten for fisk og ferskvannsbiologi. 
 
Post 4  

Tidligere poster 5 og 6 samles i ny post 4.  
 
Øvrige merknader  

Privatrettslige spørsmål  

Privatrettslige spørsmål som angår de enkelte eiendommer eller rettigheter som ble berørt av 
reguleringen, ble løst ved tidligere inngåtte minnelige avtaler og offentlig skjønn. Eventuelle 
ytterligere spørsmål av privatrettslig art må løses direkte mellom konsesjonæren og de respektive 
grunneierne, via minnelige avtaler eller rettslig prosess.  
 
 

Olje- og energidepartementet 
 

t i l r å r: 
 

Reviderte vilkår for tillatelser meddelt Hafslund E-CO Vannkraft AS for regulering av 
Hemsilvassdraget mv. fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.  
 
 
Vedlegg 1 
 

Spesifikasjon av tillatelsene 
 
1. I medhold av vassdragsreguleringsloven 21. juni 2017 nr. 101 § 8 fastsettes reviderte vilkår for 

tillatelse til Hafslund E-CO Vannkraft AS for regulering Hemsilvassdraget mv. (Hemsil 1 kraftverk, 
Hemsil 2 kraftverk, Brekkefoss kraftverk og Gjuva kraftverk) i Gol, Ål og Hemsedal kommuner, 
jf. Vedlegg 2. 

2. Det fastsettes revidert manøvreringsreglement for regulering av Hemsilvassdraget mv. i Gol, Ål 
og Hemsedal kommuner, jf. Vedlegg 3.  
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Vedlegg 2 
 

Vilkår 
for reguleringen av Hemsilvassdraget i Hemsedal, Gol og Ål kommuner, Viken fylke 

(Fastsatt ved kgl.res. 23.6.2021. Erstatter tidligere vilkår gitt ved kronprinsregentens resolusjon 
25.01.1957)  

  
1.  

(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid.  
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir 

revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 3 måneder etter at han har fått 
underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første ledd.  

Anleggene må ikke nedlegges uten Kongens eller Stortingets samtykke, jf. vassdragsregulerings-
loven § 10 annet ledd.   

Reguleringskonsesjonen, reguleringsanleggene eller andeler i reguleringsanleggene kan bare 
overdras i forbindelse med samtidig overdragelse av vannfall i samme vassdrag nedenfor anlegget. 
Det samme gjelder ved andre disposisjoner over konsesjonen, anleggene eller andeler i anleggene, 
herunder pantsettelse, arrest eller utlegg.  

  
2.  

(Konsesjonsavgifter)  

Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 0,50 pr. nat.hk. og de kommuner og fylkeskommuner 
som Kongen bestemmer på kr 2,75 pr. nat.hk. Satsene refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt 
ved kronprinsregentens resolusjon 25.01.1957.  

Avgiften til fylkeskommunene og kommunene, fordeles mellom disse innbyrdes etter 
bestemmelse av NVE. Skjer det endringer i reguleringer, overføringer, kommunegrenser eller annet 
som i vesentlig grad kan påvirke delingsresultatet, kan ny fordeling foretas. Avgiften avsettes særskilt 
for hver kommune til et fond, som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller kommunestyret. 
Fondets midler skal fortrinnsvis anvendes til utbygging av næringslivet i distriktet.   

Satsen for konsesjonsavgifter skal justeres hvert 5. år i tråd med gjeldende regler.   
Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven 

§ 3 første ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.  
Avgiften beregnes etter den økning av vassdragets lavvannføring som reguleringen antas å 

medføre utover den vannføringen som har vært påregnelig år om annet 350 dager i året. Ved 
beregningen legges det til grunn at magasinet utnyttes slik at vannføringen i lavvannsperioden blir så 
jevn som mulig.  

For vassdraget nedenfor Hemsil 2 beregnes økningen på grunnlag av den økning av lavvann-
føringen som reguleringen og overføringen antas å ville medføre utover den vannføring som har 
kunnet påregnes år om annet med den tidligere bestående regulering.  

Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE.  
Gis konsesjon både etter vannfallrettighetsloven og vassdragsreguleringsloven, samordnes 

beregningen av konsesjonsavgifter etter de to lovene.  
Avgiften skal betales av de enkelte vannfalls- eller brukseiere som utnytter den regulerte 

vannføringen. Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som den regulerte vannføringen tas i 
bruk.  
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3.  

(Konsesjonskraft)   

Det skal avstås til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av den 
for hvert vannfall innvunne økning av vannkraften beregnet etter reglene i § 14 annet ledd, jf. § 3 fjerde 
ledd. Avståelse og fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommunens behov til den alminnelige 
elektrisitetsforsyning. Avgitt kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn.  

Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 5 prosent av kraften til staten beregnet som i 
første ledd. Staten rår fritt over tildelt kraft.  

Plikten til å avstå kraft påhviler de enkelte vannfalls- eller brukseiere. Plikten til å avstå kraft inntrer 
etter hvert som den regulerte vannføringen tas i bruk.    

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.   
Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens 

ledninger med brukstid ned til 5.000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften tas 
ut fra andres ledninger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og 
overføring av kraften ved uttak andre steder enn kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger 
betales av den som tar ut kraften.   

De enkelte vannfalls- eller brukseiere har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft 
uttas. Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og 
brukstidens fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen 
som ikke skyldes force majeure, må ikke skje uten departementets samtykke. Oppsagt kraft kan ikke 
senere forlanges avgitt.  

Kraften leveres etter en maksimalpris beregnet på å dekke produksjonsomkostningene – deri 
innbefattet 6 pst. rente av anleggskapitalene – med tillegg av 20 pst. Hvis prisen beregnet på denne 
måten vil bli uforholdsmessig høy, fordi bare en mindre del av den kraft vannfallet kan gi er tatt i bruk, 
kan dog kraften i stedet forlanges avgitt etter en maksimalpris som svarer til den gjengse pris ved 
bortleie av kraft i distriktet. Maksimalprisen fastsettes ved overenskomst mellom vedkommende 
departement og konsesjonæren eller i mangel av overenskomst ved skjønn. Denne fastsettelsen kan 
så vel av departementet som konsesjonæren forlanges revidert hvert 5. år. Hvis eieren leier ut kraft 
og kraften til kommune eller stat kan uttas fra kraftledning til noen av leietakerne, kan kommunen 
eller staten i ethvert tilfelle forlange kraften avgitt til samme pris på samme vilkår som leierne av 
lignende kraftmengder under samme forhold. 

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny vurdering etter 20 år.  
 

4.  

(Kontroll med betaling av avgift mv.)  

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med 
vannforbruket, samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan med bindende virkning 
fastsettes av Olje- og energidepartementet.  
 

5. 

(Fond) 

Konsesjonæren pålegges å avsette et engangsbeløp på 2 mill. kroner til et øremerket fond til 
undersøkelser og tiltak for å bedre forholdene for villreinbestanden som blir berørt av reguleringen. 
Fondet skal forvaltes av en egen styringsgruppe bestående av NVE, miljøforvaltningen, regulanten, 
ev. øvrige bidragsytere og de berørte kommunene. Midlene skal forvaltes til beste for villrein-
bestanden. 
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6.  

(Byggefrister)  

Arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble gitt og 
fullføres innen ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene medregnes ikke den tid som 
på grunn av ekstraordinære forhold (force majeure) har vært umulig å utnytte.  

  
7. 

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift)  

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet 
og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, 
kulturminner mv., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av 
områdenes naturskjønnhet eller egenart.   
  

8.  

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.)  

Konsesjonæren plikter å legge fram detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og 
kostnadsoverslag for anleggene. Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold 
og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette 
dekkes av konsesjonæren.  

Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig 
skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.  

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det 
økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.  

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering 
av overskuddsmasser.   

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å 
gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.  

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må 
være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.  

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom 
det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.  

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.  
NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.  

  
9.  

(Naturforvaltning)  

I  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet  
  

a. å sørge for at forholdene i Gyrinos–Flævatn, Vavatn og berørte deler av Hemsilvassdraget er slik 
at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og 
produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- 
og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,  

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,  
c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes 

slik at tap av fisk reduseres,  
d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.  
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II  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for 
plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst 
mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.  
  

III  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste 
naturvitenskapelige undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være 
arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større 
undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen.  

   
IV  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at friluftslivets 
bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og 
regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og 
tilretteleggingstiltak.  

  
V  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste friluftslivs-
undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta 
i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte 
berøres av reguleringen.  

  
VI  

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i 
anleggstiden.  

  
VII  

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg 
gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.  

  
10. 

(Automatisk fredete kulturminner)  

Når reviderte vilkår er fastsatt, skal konsesjonæren innen rimelig frist betale et engangsbeløp på 7000,- 
(2006-kroner) per GWh magasinkapasitet til kulturminnevern i vassdrag. Det innbetalte beløpet skal 
dekke utgifter til registreringer, undersøkelser, utgravinger, konservering og sikringstiltak, og 
omfatter alle automatisk fredete kulturminner innenfor områder som berøres av reguleringen.  

Arkeologiske arbeider skal foretas i den tiden magasinene likevel er nedtappet eller når 
vannstanden av andre årsaker er lav. Konsesjonæren må avtale med kulturminneforvaltningen 
(fylkeskommunen og eventuelt Sametinget) i god tid før en nedtapping av magasinene. 
Konsesjonæren skal også varsle kulturminneforvaltningen dersom det av andre årsaker er lav 
vannstand i magasinene slik at arkeologisk arbeid kan gjennomføres.  

Konsesjonæren skal ved fysiske tiltak i vann og på land, som for eksempel etablering av terskler 
og anleggsarbeid mv. i god tid på forhånd få undersøkt om tiltaket berører automatisk fredete 
kulturminner etter kulturminneloven §§ 3 og 9.  

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at tiltaket kan virke inn på automatisk fredete kultur-
minner, skal melding sendes kulturminneforvaltningen og arbeidet stanses, jf. kulturminneloven § 8 
andre ledd.  
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11.  

(Forurensning)  

Konsesjonæren plikter etter Fylkesmannens nærmere bestemmelse:  
  
a. å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med anlegget er påkrevet av hensyn til 

forurensningsforholdene i vassdraget.  
b. å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i berørte vassdragsavsnitt.  
  

12.  

(Veier, ferdsel mv.)  

Konsesjonæren plikter helt eller delvis å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av 
offentlige veier, broer og kaier, hvor disse utgifter antas å bli særlig øket ved anleggsarbeidet. Veier, 
broer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre NVE 
vedtar noe annet.   

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig 
bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige.  

  
13. 

(Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring)  

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller 
vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, 
elvekorreksjoner, opprenskinger mv. for å redusere skadevirkninger.  

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker 
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste 
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.  

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.  
Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan som ivaretar både private og allmenne interesser i 

vassdraget. Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold, er tillagt NVE. 
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.  

  
14.  

(Rydding av reguleringssonen)  

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder 
at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm høye. Ryddingen må utføres på 
snøbar mark. Avfallet fjernes.  

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker 
som er over 0,5 m høye. I rimelig grad kan NVE pålegge ytterligere rydding. Dersom vegetasjon over 
HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er 
angitt i denne posten.  

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført før første neddemming og bør så vidt mulig 
unngås lagt til yngletiden for viltet i området.  

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med 
dette dekkes av konsesjonæren.  

  
15.  

(Manøvreringsreglement)  

Det er fastsatt et manøvreringsreglement som setter grenser for vannstand og vannslipping, med 
bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av magasin skal skje.  
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16.  

(Hydrologiske observasjoner)  

Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige 
for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.  

  
17. 

(Registrering av minstevannføring, vannstand i reguleringsmagasin, krav om skilting og merking) 

Det skal etableres en måleanordning for registrering og dokumentasjon av minstevannføring. 
Løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på en 
sikker måte i hele anleggets levetid.   

Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt 
med opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan dette kan kontrolleres. NVE skal 
godkjenne skiltenes utforming og plassering.  

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av utbyggingen 
må markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres.  

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av 
hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene.  

  
18.  

(Etterundersøkelser)  

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for 
berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det 
offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem 
som skal utføre dem.  

  
19.  

(Militære foranstaltninger)  

Ved damanlegget kan det treffes militære foranstaltninger for sprenging i krigstilfelle, uten at eieren 
har krav på erstatning for de ulemper eller rådighetsbegrensninger dette medfører. Konsesjonæren 
må uten godtgjørelse finne seg i den innskrenkning eller benyttelse av anleggene som er nødvendig 
og den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed.  

  
20.  

(Luftovermetning)  

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning 
i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise 
seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren 
etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere 
problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken.  

  
21.  

(Kontroll og sanksjoner)  

Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i 
medhold av vilkårene som NVE finner nødvendig. Utgifter med kontrollen kan kreves dekket av 
konsesjonæren.  

NVE kan kreve at konsesjonæren skal rette forhold som er i strid med loven eller vedtak fattet i 
medhold av loven.   

NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at en plikt som følger av loven eller vedtak i 
medhold av loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et 
engangsbeløp. Tvangsmulkten tilfaller statskassen.  
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Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte over-
tredelser av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft), 6 (Byggefrister), 15 (Manøvrerings-
reglement) og 21 (Kontroll og sanksjoner). Ved gjentatte eller fortsatte overtredelser av spesielle 
konsesjonsbetingelser for de enkelte deltagere i reguleringen, mister vedkommende vannfalls- eller 
brukseiers retten til å bruke driftsvannet som er innvunnet ved reguleringen.  

NVE kan ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker 
til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av vassdragsreguleringsloven.  

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt overskrider 
konsesjonen eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med hjemmel i vassdrags-
reguleringsloven.  

  
22.  

(Tinglysing)  

Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses etter tinglysingsloven.   
Departementet kan ved enkeltvedtak bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som en 

heftelse på eiendommer hvor konsesjonen kan medføre en forpliktelse. 
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Vedlegg 3 
 

Manøvreringsreglement  
for regulering av Hemsilvassdraget mv. i Hemsedal, Gol og Ål kommuner, Viken fylke  

(Fastsatt ved kgl.res. 23.6.2021. Erstatter tidligere reglement gitt ved kronprinsregentens resolusjon 
av 25. januar 1957)  

 
1. 

Reguleringer 

 Naturlig        Reg.grenser   Reg. 
Magasin   vannst.  Øvre  Nedre  Oppd.  Senkn.  høyde  
    kote  kote  kote  m  m  m  
Vavatn  …………...……. 1 124,3  1 124,45  1 116,45  0  8,0  8,0  
Gyrinosvatn  ...................   1 095,6   1 108,77    1 095,87  12,9       0  12,9  
Flævatn  ..........................   1 088,6   1 108,77    1 088,87  19,9       0  19,9  
Flatsjø*  ..........................    697,97    697,67      0,3  
Eikrebekken*  ...............    566,25    560,92      5,33  

*Flatsjø og Eikrebekken er inntaksmagasiner.  
  
Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem (NN 2000).  

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige 
godkjenner.  

Flomlukene i Gyrinos–Flævatn-dammen skal manøvreres slik at vannstanden ikke overstiger kote 
1 108,77, og dimensjoneres slik at de tar største påregnelige flom.  
  

Overføring  

Fagerdøla og Dyrgja er tatt inn på inntakstunellen til Hemsil 1 kraftverk.  
  

2.  

Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene 
og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes, og at den naturlige lavvannføring nedstrøms utløpet til 
Hemsil 2 ikke forminskes til skade for andres rettigheter.  

I perioden 1.5.–30.9 skal det slippes 0,5 m3/s fra Flatsjø til Grøndøla, og 0,1 m3/s resten av året. I 
perioden 1.5–30.9 skal det slippes 0,5 m3/s fra Eikrebekken til Hemsil, og 0,15 m3/s resten av året. 
Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket 
skal i slike tilfeller ikke være i drift.  

Det skal avgis nødvendig vann til eventuelle fisketrapper etter nærmere bestemmelse av 
vedkommende departement.  

Det skal videre ved tappingen has for øye at isforholdene i vassdraget så vidt mulig ikke skal 
forverres.  

For øvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.  
 

3.  

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende, og at reguleringsanleggene til 
enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. 
Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige 
for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.  
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4. 

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang 
for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten 
erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for 
tredjemann.  

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
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19. Statkraft Energi AS  
 
(Revisjon av konsesjonsvilkår for Aurareguleringene – Sunndal, Lesja og Molde kommuner) 
 
Kongelig resolusjon 23. juni 2021.  
 
 
I. Innledning 

Det er fremmet krav om revisjon av konsesjonsvilkårene for Aurareguleringene i Sunndal, Lesja og 
Molde kommuner.  

I henhold til vassdragsreguleringsloven § 8 kan tidligere gitte tidsubegrensede konsesjoner 
revideres 50 år etter de ble gitt. Revisjonsadgangen gir innenfor bestemte rammer mulighet for å sette 
nye vilkår for å rette opp skader og ulemper for allmenne interesser som har oppstått som følge av 
vassdragsreguleringen. Det kan foretas en generell modernisering av de opprinnelige konsesjons-
vilkårene og vilkår som i dag er uaktuelle, kan slettes.  

Denne revisjonssaken omfatter reguleringskonsesjoner gitt i 1953 (Aurautbyggingen) og 1959 
(takrenneoverføringen) som berører Eira/Aura vassdraget, Litledalsvassdraget og Raumavassdraget. 
Ettersom opprinnelig konsesjon til regulering av er gitt ved kongelig resolusjon fastsettes også 
endring av vilkår ved kongelig resolusjon. 

De berørte kommunene har stilt krav om en rekke tiltak for å redusere ulempene for miljø og 
allmenne interesser i vassdraget, bl.a. krav om minstevannføring i Aura/Eira og fysiske tiltak for å 
lette fiskens vandring i vassdraget. Kommunene har også stilt krav om endrede økonomiske vilkår. 
Statkraft Energi AS har utarbeidet revisjonsdokument med en rekke tilhørende fagrapporter. 
Revisjonsdokumentet har vært på høring, NVE har pålagt tilleggsundersøkelser og utarbeidet en 
innstilling.  

NVE oversendte innstilling til departementet den 19.12.2018 der de anbefaler innføring av 
moderne standardvilkår med vilkår om naturforvaltning som vil kunne innfri flere av revisjonskravene 
og bidra til noe miljøforbedring. NVE anbefaler ikke slipp av minstevannføring i Aura og heller ikke 
innføring av magasinrestriksjoner i Aursjømagasinet og Osbumagasinet. NVE anbefaler heller ikke 
villreinpassasje over Aursjømagasinet. NVE mener fordelene ved disse tiltakene er mindre enn 
ulempene.  

Olje- og energidepartementet har sendt NVEs innstilling på høring til berørte kommuner og 
fylkeskommuner. Departementet tilrår at vilkårene revideres i tråd med NVEs innstilling og foreslår 
at det ikke innføres krav om minstevannføring eller magasinrestriksjoner. Departementet foreslår at 
det innføres moderne standardvilkår, som gir miljømyndighetene hjemmel til bl.a. å pålegge habitat-
forbedrende tiltak. Departementet anbefaler videre at regulanten skal betale 10 mill. kroner i et fond 
øremerket villrein.  

Departementet anbefaler at det fastsettes reviderte vilkår og revidert manøvreringsreglement for 
Aurareguleringen, jf. vassdragsreguleringsloven § 8, i tråd med vedlagte forslag.  

NVEs innstilling er gjengitt i kapittel II, merknader til NVEs innstilling er gjengitt i kapittel III og 
departementets bemerkninger i kapittel IV.  
 
 
II.  NVEs innstilling 

I NVEs innstilling av 19.12.2018 heter det bl.a.:  
 

Vilkårsrevisjonen omfatter reguleringskonsesjonene fra 1953 (Aurautbyggingen) og 1959 (takrenne-
overføringen) med senere endringer. Nesset, Sunndal og Lesja er vertskommuner for reguleringene. 
NVE anbefaler innføring av moderne standardvilkår med vilkår om naturforvaltning som vil kunne 
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innfri flere av revisjonskravene og bidra til noe miljøforbedring. Vi anbefaler ikke slipp av minste-
vannføring i Aura med formål å reetablere laksestammen. Vi mener et nødvendig vannslipp vil gi så 
store krafttap at det ikke veies opp av mulige positive virkninger. Det er videre betydelig usikkerhet 
knyttet til om aktuelle vannslipp vil ha ønsket effekt, selv i kombinasjon med fysiske tiltak. I vår 
avveining har vi også lagt vekt på at Eira/Aura ikke har status som nasjonalt laksevassdrag. Vi ser 
likevel et potensial i fysisk tilrettelegging på deler av elvestrekningen i Aura, spesielt med tanke på 
oppvandring for sjøørret og smålaks, og anbefaler at det utarbeides en helhetlig plan som grunnlag for 
pålegg om konkrete tiltak. NVE foreslår ikke innføring av magasinrestriksjoner i Aursjømagasinet og 
Osbumagasinet. Slike restriksjoner vil gi mindre fleksibilitet i kraftproduksjonen og øke flomfaren, 
samtidig som den økologiske effekten forventes å være begrenset. Vi mener biotopforbedrende tiltak i 
gytebekker ved Aursjømagasinet vil kunne øke fiskeproduksjonen og den naturlige rekrutteringen i 
dette magasinet. Vi mener videre det ikke finnes tilstrekkelig faglig grunnlag for å anbefale en 
villreinpassasje over Aursjømagasinet for å gjenskape en tidligere trekkrute. Nyere kunnskap viser at 
en villreinpassasje i form av en terskel vil ha stor risiko for å mislykkes. NVEs forslag til nye vilkår er 
vedlagt innstillingen. 

 
Sammendrag 

Aurareguleringene   

Aurareguleringene, med konsesjoner gitt i 1953 (Aurautbyggingen) og 1959 (takrenneover-
føringen), har berørt Eira/Aura vassdraget, Litledalsvassdraget og Raumavassdraget. Aura som i 
dag renner fra Aursjømagasinet (som tidligere var tre separate innsjøer: Aursjøen, Grynningen og 
Gautsjøen), drenerte opprinnelig til Aura, men ble ved reguleringen overført til Osbumagasinet. 
Vannet fra dette magasinet nyttes i Osbu kraftverk før det havner i Holbuvatnet. Litledalselva som 
tidligere kom fra Osbuvatnet, er tatt inn i kraftverkssystemet i Holbuvatnet som er inntaksmagasin 
for Aura kraftverk på Sunndalsøra og som har utløp i Sunndalsfjorden. Aurareguleringenes midlere 
årsproduksjon (1981–2010) er 1852 GWh, som tilsvarer omtrent 8 % av årlig kraftproduksjon i Midt-
Norge. 

Ved takrenneoverføringen ble dessuten elvene Løypåa, Breimegå, Høvla og noen mindre 
bekker i Auravassdraget overført til Aursjømagasinet. Tillatelsen til takrenneoverføringen 
inkluderte en overføring av øvre del av Bøvra i Raumavassdraget til Aursjømagasinet. Denne 
overføringen ble gjennomført så sent som i 1999.  

Fra Eikesdalsvatnet ned til fjorden heter elva Eira. I tillegg til Aurautbyggingen og takrenne-
overføringen er Eira også påvirket av Gryttenutbyggingen, som ble ferdigstilt i februar 1975. Da 
ble Mardøla og Bruåa overført til Raumavassdraget. 

Reguleringen av sjøene med store vannstandsvariasjoner har ført til betydelige regulerings-
soner langs strendene, og dette sammen med reguleringsanlegg, veier og tipper mv. har satt spor 
i landskapet. Reguleringene har videre påvirket vannlevende organismer og livsgrunnlaget for fisk. 
I de eksisterende konsesjonsvilkårene er det hjemmel for pålegg om fiskeutsetting som avbøtende 
tiltak. Utsetting av ørret har pågått siden 1956.  

Videre antas de store magasinene i Aurautbyggingen å utgjøre en barriere for trekk mellom de 
to villreinstammene i Snøhetta villreinområde øst og vest for magasinene.  

Reguleringene har ført til en sterk reduksjon av vannføringen i Aura og i Eira. Det er ikke krav 
om slipp av minstevannføringer på noen elvestrekninger i eksisterende manøvreringsreglement. 
Elvene får likevel tilført noe vann fra de uregulerte restfeltene.  

Laks og sjøørret gikk opprinnelig opp i Eira, gjennom Eikesdalsvatnet og videre opp i Aura til 
Aurstaupet, knapt 9 km ovenfor Litlevatnet. I dag stopper laksen vanligvis ca. 2 km oppe i Aura på 
grunn av for liten vannføring og fysiske vandringshindere. Verdien av vassdraget for fiske er derfor 
sterkt redusert sammenlignet med den opprinnelige tilstanden.  

 
Revisjonskrav  

I samsvar med likelydende vedtak i Lesja og Nesset kommunestyrer 18.11.2004, og Sunndal 
kommunestyre 25.11.2004, fremmet den interkommunale styringsgruppen for vilkårsrevisjon av 
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Aurareguleringene krav om vilkårsrevisjon av reguleringskonsesjonene fra 1953 og 1959. Til 
sammen er det fremmet ca. 60 enkeltkrav. 

Et av hovedkravene omfatter minstevannføring i Aura for å avbøte de negative konsekvensene 
som reguleringene har ført til for laks og sjøørret, med tilhørende fiske og lokal verdiskaping. 
Andre hovedkrav gjelder magasinrestriksjoner i Aursjømagasinet, herunder raskere oppfylling og 
høyere vannstand i Gautsjøen, samt magasinrestriksjoner i Osbumagasinet. Kravene er begrunnet 
i hensynet til fisk, landskap og friluftsliv. Videre er det stilt krav om tiltak for å bedre livsvilkåene 
for villreinen, bl.a. ved å reetablere en tidligere trekkrute mellom de østlige og vestlige delene av 
Snøhetta villreinområde. Det mest aktuelle tiltaket som har vært vurdert er å bygge en 
villreinpassasje (terskel) over Aursjømagasinet ved Gåsbuosen.  

Det er videre fremmet krav om økonomisk kompensasjon i form av næringsfond og midler til 
opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv.  

I tillegg er det stilt en rekke krav, bl.a. knyttet til ferdsel, sikkerhet, bygging av terskler, 
biotoptiltak og fiskeundersøkelser. Dette er krav som vil kunne dekkes av dagens standardvilkår 
som gis ved nye konsesjoner. 

 
Statkrafts kommentarer til kravene 

Stakraft har ikke innvendinger mot innføring av nye moderne standardvilkår som omfatter vilkår 
om naturforvaltning.  

De går imot å slippe vann til Auravassdraget, da det vil føre til store krafttap, men er positive til 
å gjennomføre fysiske tiltak. De mener at bygging av terskler, graving av groper eller djupåler og 
andre biotopforbedringer vil kunne bedre forholdene for fisk i vassdraget.  

Statkraft kan ikke støtte tiltak som skal gi høyere vannstand i Aursjømagasinet da de mener 
dagens praksis medfører at naturlig vannstand blir nådd i fiskens gyteperiode de fleste årene. En 
raskere oppfylling av Osbumagasinet vil gi begrensninger i produksjonskapasiteten som de ikke 
kan akseptere. Statkraft mener en innføring av magasinrestriksjoner, i tillegg til krafttapet, vil 
redusere anleggets fleksibilitet og verdi som tørrårsreserve, samt i vesentlig grad øke sannsynlig-
heten for skadeflommer.  

Statkraft har tidligere vært positive til reetablering av villreintrekk over Aursjømagasinet på 
visse vilkår, men går nå imot dette. De viser til nyere undersøkelser hvor det fremgår at en 
villreinpassasje i form av en terskel vil ha stor risiko for å mislykkes.  

Alle økonomiske krav, herunder krav om næringsfond avvises.  
 

Kunnskapsgrunnlaget 

Sentrale informasjonskilder i revisjonsprosessen knyttet til Aurareguleringene er innkomne 
revisjonskrav, Statkrafts revisjonsdokument og mottatte høringsuttalelser i saken.  

Det foreligger i tillegg mye dokumentasjon om reguleringenes virkninger, effekten av 
avbøtende tiltak og potensialet for miljøforbedringer ved gjennomføring av nye tiltak. 
Dokumentasjonen foreligger i form av etterundersøkelser, utredninger og forskningsrapporter, 
tekniske og økonomiske analyser mv.  

Andre informasjonskilder er den nasjonale gjennomgangen av vilkårsrevisjoner (NVE-rapport 
49/2013) og den regionale vannforvaltningsplanen for Møre og Romsdal for planperioden 2016–
2021.  

Det er også benyttet informasjon fra nasjonale databaser som f.eks. NVE Atlas, Lakseregisteret, 
Naturbase og Vann-Nett.  

Gjennom høringsprosessen ble det påpekt behov for å styrke kunnskapsgrunnlaget knyttet til 
tiltaksvurderinger for laks og villrein. NVE ba derfor Statkraft om å få utredet disse temaene. 
Utredningene ble sendt på høring til de som hadde avgitt uttalelse til revisjonsdokumentet. 
Statkraft har i tillegg utredet mulighetene for bygging av et kraftverk i Eikesdalen for utnyttelse 
av en eventuell minstevannføring, dersom dette skulle bli pålagt av hensyn til laksebestanden i 
Aura.  
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Det har siden 1987 blitt gjennomført flere fiskebiologiske undersøkelser i Eira/Aura. Det er 
også gjennomført flere undersøkelser i Aursjømagasinet. Nyere oppdatert kunnskap om 
villreinens adferd og trekkmønster i området har fremkommet gjennom et FoU-prosjekt for 
kartlegging av villreinens arealbruk ved hjelp av GPS-sendere.  

NVE mener at det samlet sett foreligger et omfattende og oppdatert kunnskapsgrunnlag som 
innfrir kravene i naturmangfoldloven og som er tilstrekkelig for å kunne avgi innstilling etter 
vassdragsreguleringsloven.  

 
NVEs vurdering og anbefaling 

NVE har vurdert de enkelte revisjonskravene på bakgrunn av det foreliggende kunnskapsgrunn-
laget. I vurderingene har vi lagt til grunn OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for 
vassdragsreguleringer (2012). Av retningslinjene fremgår det at revisjonsadgangen primært gir 
muligheter til å sette nye vilkår for å rette opp miljøskader som er oppstått som følge av 
utbyggingen. Ved revisjon kan også vilkårene generelt bli modernisert og uaktuelle vilkår kan bli 
slettet. Økonomiske krav omfattes normalt ikke av vilkårsrevisjoner med unntak av dersom det 
foreligger spesielle hensyn. Vi har videre lagt til grunn de føringer og signaler for revisjons-
adgangen som er gitt i politikkdokumenter fra Stortinget og Regjeringen.  

Kravene er vurdert ut fra en kost-nytte avveining. Når det gjelder krav om minstevannføringer 
og magasinrestriksjoner er det gjort en avveining av nytten for miljø og brukerinteresser i forhold 
til påvirkningen på kraftproduksjon, forsyningssikkerhet og flomforhold.  

Vi har lagt vekt på at vannkraftverk med magasiner og reguleringsevne er viktig for det norske 
kraftsystemet. Magasiner med stor magasinkapasitet og god reguleringsevne, slik tilfellet er i 
Aurautbyggingen, er særlig verdifulle for forsyningssikkerheten.  

NVE registrerer at Aurareguleringene har ført til betydelige miljøskader og ulemper for viktige 
brukerinteresser. Revisjonskravene og innkomne høringsinnspill vektlegger spesielt de negative 
påvirkningene på laksestammen i Eira/Aura, fiskebestandene i magasinene og trekkmulighetene 
for villreinen i Snøhetta villreinområde. I tillegg har reguleringene påvirket landskap og 
opplevelsesverdier for friluftsliv, båtbruk og fiske, samt en del andre forhold.  

NVE mener innføring av moderne standardvilkår, herunder vilkår om naturforvaltning, vil 
kunne innfri flere av kravene og bidra til noe miljøforbedring. Vi går derfor inn for at det fastsettes 
nye og moderniserte vilkår for de to konsesjonene, tilsvarende som for nye konsesjoner i dag. 
Dagens standardvilkår gir bl.a. forvaltningen hjemmel til å pålegge regulanten å gjennomføre 
biotopjusterende tiltak og/eller utsetting av fisk, tiltak for vilt, kompenserende tiltak for friluftsliv 
og naturvitenskaplige undersøkelser eller friluftslivsundersøkelser.  

Vi foreslår at det i tråd med standardvilkårene innføres vilkår om automatisk fredete kultur-
minner. For 1953-konsesjonen anbefaler vi at det stilles krav om innbetaling av sektoravgift til 
kulturminnevern i vassdrag i henhold til gjeldende retningslinjer. Avgiften vil bli beregnet av NVE 
etter at nye vilkår er trådt i kraft. Vi mener konsesjonen fra 1959 ikke omfattes av ordningen om 
sektoravgift, da denne konsesjonen har vilkår om kulturminneregistreringer. 1959-konsesjonen 
gjelder dessuten en overføring uten magasiner og gir derved ikke grunnlag for beregning av 
sektoravgift. 

Økonomiske krav, herunder krav om næringsfond, omfattes normalt ikke av vilkårsrevisjon. 
NVE kan ikke se at det i denne saken foreligger spesielle hensyn som gjør det aktuelt å pålegge 
tildeling av næringsfond eller annen økonomisk kompensasjon ut over de fondsmidlene som ble 
tildelt på konsesjonstidspunktet og som var engangsutbetalinger.  

NVE anbefaler ikke vilkår om slipp av minstevannføring i Aura. Vi mener det er stor usikkerhet 
knyttet til hvor mye vann som må slippes for å oppnå en vesentlig forbedring av forholdende for 
anadrom fisk i Aura, spesielt i vinterperioden, som representerer den største flaskehalsen. De 
vurderte vannslippalternativene tyder på at dersom det skal slippes nok vann for å være sikker på 
at forholdene for anadrom fisk bedres vesentlig, vil krafttapet bli høyt, sannsynligvis betydelig mer 
enn 55 GWh/år som er laveste estimat for de alternativene som Statkraft har fått utredet. I tillegg 
er det utfordringer knyttet til de fysiske tiltakene, særlig på den ca. 1 km lange strekningen med 
permeabel elvebunn, der vi frykter det kan oppstå problemer med tiltakenes funksjonalitet over 
tid og som trolig vil kreve omfattende vedlikehold. Gjennomføring, sikring og vedlikehold av de 
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fysiske tiltakene, etablering av tappeanordning i Aursjødammen, og eventuell utsetting av fisk/ 
yngel/rogn for å skape vandringsmotiverte individer, vil dessuten medføre høye kostnader. I vår 
samlede vurdering har vi også lagt vekt på at Eira/Aura ikke har status som nasjonalt 
laksevassdrag.  

Vi ser likevel et potensial for å forbedre forholdene for anadrom fisk ved fysisk tilrettelegging 
på deler av elvestrekningen fra Eikesdalsvatnet og opp til et stykke ovenfor Litlevatnet, spesielt 
med tanke på oppvandring for sjøørret og smålaks. Ved gjennomføring av kun fysiske tiltak, vil det 
imidlertid fortsatt kunne forekomme perioder om vinteren der lave vannføringer vil påvirke 
overlevelsen hos fisken, og det kan ikke påregnes årlig rekruttering av laks på denne strekningen.  

NVE anbefaler at Statkraft i samråd med Miljødirektoratet og NVE pålegges å utarbeide en 
helhetlig plan for fysiske tiltak for å lette fiskevandring i Aura. Aktuelle fysiske tiltak i henhold til 
planen kan pålegges av NVE i medhold i vilkår om terskler mv.   

NVE anbefaler ikke innføring av magasinrestriksjoner i Aursjømagasinet, raskere oppfylling og 
høyere vannstand i Gautsjøen, samt magasinrestriksjoner i Osbumagasinet. Kravene er fremmet 
primært for å styrke fiskebestandene, men også av hensyn til landskap og friluftsliv. I Aursjø-
magasinet vil eksempelvis en «myk» magasinrestriksjon på HRV -2 m i sommer- og høstperioden 
medføre et krafttap på ca. 33 GWh/år, gi mindre fleksibilitet i kraftproduksjonen og redusere 
muligheten til å utnytte hele reguleringshøyden. Samtidig forventes den økologiske effekten av 
magasinrestriksjoner å være begrenset. Krav om høyere magasinvannstand utover høsten i fiskens 
gyteperiode vil også kunne øke flomrisikoen. En prioritering av oppfylling av Gautsjøen som har 
spesielt gode gytebekker, vil gå på bekostning av oppfylling av de øvrige delene av Aursjø-
magasinet hvor det finnes viktige interesser knyttet til friluftsliv og reiseliv. Vi registrerer at fysisk 
tilrettelegging og biotopforbedrende tiltak i gytebekkene rundt Aursjømagasinet likevel kan bidra 
til å øke produksjonen av ørret i betydelig grad i dette magasinet. Dette er enkle tiltak som kan 
pålegges i medhold av vilkår om terskler mv., eventuelt vilkår om naturforvaltning. Ellers gir 
vilkårene mulighet for å kunne pålegge fiskeutsetting etter behov, slik tilfellet også er i dag. 

Videre mener vi det ikke finnes tilstrekkelig faglig grunnlag for anbefale en terskel over 
Aursjømagasinet ved Gåsbuosen for å reetablere en tidligere trekkrute for villrein mellom de 
østlige og vestlige delene av Snøhetta villreinområde. Ifølge nyere undersøkelser, vil en terskel i 
dette området ha stor risiko for å mislykkes. Reetablering av villreintrekk innen regulerings-
områdene vil kreve at det gjennomføres flere ulike tiltak samlet for å redusere unnvikelses- og 
barrierevirkninger, noe som ligger utenfor rammen av vilkårsrevisjonen. 

NVEs forslag til nye vilkår er vedlagt innstillingen. 
 

Innledning 
Revisjonsbestemmelser kom inn i vassdragsreguleringsloven og industrikonsesjonsloven først i 
1959, og revisjonstiden ble satt til 50 år for tidsubegrensede konsesjoner. Det er derfor bare 
konsesjoner som er gitt i 1959 og senere som har bestemmelser om revisjon (etter 50 år) i 
vilkårene. 

I 1992 ble vassdragsreguleringsloven endret på flere vesentlige punkter. Blant annet ble 
revisjonsintervallet endret til 30 år, og fastsatt til å gjelde både for tidsbegrensede og tids-
ubegrensede konsesjoner. Dette har imidlertid bare virkning for konsesjoner gitt etter at 
lovendringen trådte i kraft (1992). 

Følgende overgangsregel ble også vedtatt (1992-06-19 nr. 62: Lov om endringer i vassdrags-
reguleringsloven m.fl.): 

 
Tidligere gitte tidsubegrensede konsesjoner kan revideres 50 år etter konsesjonstidspunktet. 
Revisjon kan for alle konsesjoner i alle tilfeller skje 30 år etter denne lovs ikrafttreden. Tidligere 
gitte konsesjoner etter vassdragsloven omfattes likevel ikke. For øvrig gjelder loven også for gitte 
konsesjoner.  
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Ot.prp. nr. 50 (1991–92) angir rammene for revisjon av reguleringskonsesjoner. Videre er det 
utarbeidet retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer (OED 2012). 
Retningslinjene skal legges til grunn for behandlingen av revisjonssaker. 

Revisjonsadgangen er ment å innebære en modernisering eller ajourføring av konsesjons-
vilkårene. Såkalte standard naturforvaltningsvilkår vil bli innført ved alle vilkårsrevisjoner, og 
vilkår som ikke lenger er aktuelle vil bli slettet. Det er bare konsesjonsvilkårene som kan tas opp 
til revisjon. Høyeste- og laveste regulerte vannstand (HRV og LRV) er en del av selve konsesjonen 
og kan derfor ikke endres. 

I samme vassdrag er det ofte gitt flere konsesjoner over tid med forskjellig revisjonstidspunkt. 
Det kan være hensiktsmessig å forskyve noen revisjoner utover i tid for få til en samlet revisjon for 
hele vassdraget. Når revisjon av vilkårene er foretatt, vil det normalt være 30 år til neste revisjon. 

 
Bakgrunn for revisjonen 
Revisjonsprosessen i forbindelse med Aurareguleringene startet med at kommunene Nesset og 
Sunndal kommuner i Møre og Romsdal fylke og Lesja kommune i Oppland fylke i brev av 
29.10.2003 varslet NVE om at et krav om revisjon ville komme. I samsvar med likelydende vedtak 
i Lesja og Nesset kommunestyrer 18.11.2004, og Sunndal kommunestyre 25.11.2004, fremmet den 
interkommunale styringsgruppen for vilkårsrevisjon av Aurareguleringene krav om vilkårs-
revisjon av reguleringskonsesjonene fra henholdsvis 1953 og 1959.  

Den interkommunale styringsgruppen pekte på flere konkrete miljømessige virkninger av 
utbyggingen, spesielt i forhold til fisk (med fokus på laks og sjøørret), villrein, landskap, friluftsliv 
og reiseliv. En del virkninger av reguleringen vil være mulig å avbøte gjennom innføring av 
gjeldende standardvilkår som nyttes for reguleringskonsesjoner i dag.  

NVE mente at de miljømessige virkningene som ble påpekt var relevante sett i forhold til 
formålet med revisjonsadgangen. Videre mente NVE at en revisjon vil være et egnet virkemiddel 
for å vurdere virkningene på miljøet og de ulempene som utbyggingen har medført. I brev av 
22.6.2005, vedtok derfor NVE å åpne for revisjon av vilkårene i Aurareguleringene. Selv om 
vilkårene for konsesjonen av 1959 formelt ikke kunne revideres før i 2009, mente NVE på det 
tidspunkt at det var hensiktsmessig med en samlet gjennomgang av de aktuelle konsesjonene i 
vassdraget, siden disse lå så nær hverandre i tid. Det ble derfor bestemt å ta begge konsesjonene 
opp til revisjon samtidig.  

 
Dagens forhold i vassdraget og gitte konsesjoner 
Auravassdraget har sine kilder i fjellområdet mellom Sunndalen og Lesja i Møre og Romsdal, og 
munner ut innerst i Eresfjorden, den østligste armen av Romsdalsfjorden. Vassdragets nedbørfelt 
er på 1119 km2.  

Utbyggingen av Aura kraftverk ble startet i 1913 av A/S Aura som hadde ervervet fallrettig-
hetene. Etter en kort arbeidsstans ved utbruddet av første verdenskrig i 1914, ble arbeidet 
gjenopptatt med redusert arbeidsstyrke inntil det ble full stopp i 1919. Under siste verdenskrig 
gjenopptok tyskerne utbyggingen, men måtte gi opp i 1943. Staten ervervet utbyggingsrettig-
hetene i 1946. Stortinget vedtok i 1947 å starte utbyggingen av kraftverket. 

Hovedkonsesjonen for Statsregulering av Aura og Lilledalsvassdraget (Aurautbyggingen) ble 
gitt i 1953. I 1959 ble det gitt konsesjon til yttereligere overføringer (takrenneoverføringen). En 
oversikt over gjeldende konsesjoner er vist i tabellen på neste side.  

Aurareguleringene har berørt Eira/Auravassdraget, Litledalsvassdraget og Raumavassdraget. 
Aura som i dag renner fra Aursjømagasinet (som tidligere var tre separate innsjøer: Aursjøen, 
Grynningen og Gautsjøen), drenerte opprinnelig til Auravassdraget, men ble ved reguleringen 
overført til Osbumagasinet. Vannet fra dette magasinet nyttes i Osbu kraftverk før det havner i 
Holbuvatnet. Litledalselva som tidligere kom fra Osbuvatnet, er tatt inn i kraftverkssystemet i 
Holbuvatnet som er inntaksmagasin for Aura kraftverk på Sunndalsøra og som har utløp i 
Sunndalsfjorden.   
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Ved takrenneoverføringen ble bekkene Løypåa og Breimegå og Høvla og noen mindre bekker 
i Auravassdraget overført til Aursjømagasinet. Tillatelsen til takrenneoverføringen inkluderte en 
overføring av øvre del av Bøvra i Raumavassdraget til Aursjømagasinet. Denne overføringen ble 
gjennomført så sent som i 1999.  

Fra Eikesdalsvatnet ned til fjorden heter elva Eira. I tillegg til Aurautbyggingen og takrenne-
overføringen er Eira også påvirket av Gryttenutbyggingen, som ble ferdigstilt i februar 1975. Da 
ble Mardøla og Bruåa overført til Raumavassdraget. 

Områdene som er påvirket av reguleringene er mye brukt til friluftsliv. I reguleringsområdet 
til Auraanleggene ligger også DNTs merkede sommer- og vinterruter og hyttenett. Veien fra 
Litledalen via Aursjøen til Eikesdalen (Aursjøvegen) er en populær turistvei.   

Reguleringene av sjøene med store vannstandsvariasjoner har ført til betydelige regulerings-
soner langs strendene, og dette sammen med reguleringsanlegg, veier og tipper mv. har satt spor 
i landskapet.  

Reguleringene av magasinene har videre påvirket vannlevende organismer og livsgrunnlaget 
for fisk. I de eksisterende konsesjonsvilkårene er det hjemmel for pålegg om fiskeutsetting som 
avbøtende tiltak. Utsetting av ørret har pågått siden 1956.  

Videre antas de store magasinene i Aurautbyggingen å utgjøre en barriere for trekk mellom de 
to villreinstammene i Snøhetta villreinområde øst og vest for magasinene.  

Reguleringene har ført til en sterk reduksjon av vannføringen i Aura og i Eira. Det er ikke krav 
om slipp av minstevannføringer på noen elvestrekninger i eksisterende manøvreringsreglement. 
Elvene får likevel tilført noe vann fra de uregulerte restfeltene.  

Laks og sjøørret gikk opprinnelig opp i Eira, gjennom Eikesdalsvatnet og videre opp i Aura til 
Aurstaupet, knapt 9 km ovenfor Litlevatnet. I dag stopper laksen vanligvis ca. 2 km oppe i Aura på 
grunn av for liten vannføring og fysiske vandringshindere. Verdien av vassdraget for fiske er derfor 
sterkt redusert i forhold til den opprinnelige tilstanden.  

Følgende konsesjoner er gitt til Statkraft Energi AS: 
 
Dato for 
konsesjon 

KDB-nr.   Omhandler 

22.12.1913 1645 Erverv og regulering av Aura, Mardøla, Lilledalsvassdraget 
10.9.1918 1630 Fristforlengelse for reg. i Aura, Mardøla og Lilledalsvassdraget 
14.6.1918 1601 Fornyelse av reg.kons. i Aura, Mardøla og Lilledalsvassdraget 
28.9.1923 1554 Ytt. fristforlengelse, Aura, Mardøla, Lilledalsvassdraget 
27.6.1930 1504 Ytt. fristforlengelse vedr. Aura, Mardøla og Lilledalsvassdraget 
30.5.1952 1927 Manøvreringsreglement for statsreg. av Aura Lilledalsvassdraget 
31.7.1953   831 Statsregulering av Aura og Lilledalsvassdraget mv. 
4.7.1958   453 Statsregulering av Aura og Lilledalsvassdr. Endring av vilkår vedr. 

rydding av trær 

10.7.1959   463 Overføring av Leipåna, Breimega, Bøvra, Høvla til Aursjø og Lilledalsvatn 
14.10.1966  Planendring. Endret regulering Holbuvatn 
10.8.1982   726 Frafall av reguleringstillatelse for Torbuvatn i Lilledalselva 

 
Hovedkonsesjonene omfatter: 

 
1. Kgl.res. av 31.7.1953 for statsregulering av Aura og Lilledalsvassdraget mv. 

Hovedmagasinene er Aursjømagasinet og Osbumagasinet. Reinsvatnet er et mindre 
magasin. Elvene Kløvåna, Stordalsåna, Skarvdalsåna og Langdøla tas inn ved hjelp av 
bekkeinntak. Skarvdalsåa føres gjennom en 850 m lang tunnel over til en dalsenkning mot 
Langvatn, som er en del av Osbumagasinet. Osbu kraftverk nytter fallet fra Osbumagasinet 
til Holbuvatnet, som er inntaksmagasin for Aura kraftverk. Vannet går deretter i tunnel 
16 km nordover før det fordeles på rør i sjakter ned til syv turbiner i Aura kraftverk på 
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Sjølseng. Reinselva og Langdøla føres inn i driftstunnelen. Den siste av turbinene i Aura 
kraftverk ble satt i drift i 1956. 

2. Kgl.res. av 10.7.1959 for overføring av Leipåna, Breimega, Bøvra og Høvla til Aursjø og 
Litledalsvassdraget. 

I 1958 vedtok Stortinget det såkalte takrenneprosjektet. Konsesjonen ble gitt til å overføre 
elvene Leipåna, Breimega, Bøvra og Høvla samt noen mindre bekker til Aursjø og Litledals-
vassdraget. Med unntak av Bøvra ble bekkeinntakene for å samle vann til takrenne-
overføringen bygget ferdig i 1966. 

 
Endringer i konsesjoner i ettertid:  

Ved kgl.res. 4.7.1958 (jf. vedlegg) ble post 9 i reguleringsbestemmelsene endret. Post 9 omhandler 
ryddevilkår (trær og busker) i magasinene. 

Den 12.11.1960 søkte NVE–Statkraftverkene (senere Statkraft) om å utsette overføringen av 
Bøvra til Aursjø- og Litledalsvassdraget. Begrunnelsen var at det var overskudd av sommerkraft 
og de kalkulerte utbyggingskostnadene ved Bøvraoverføringen var så høye i 1960 at det medførte 
direkte tap for kraftverket. Bøvra ble tatt inn så sent som i 1999 ved å bygge en sperredam ved 
Ettare Bøvervatn og overføringstunnel til Breimega (Breimegå). 

NVE–Statkraftverkene kunngjorde 28.10.1977 at en planla økt oppdemming av Aursjø-
magasinet med inntil 9 m knyttet til en ombygging av dammen. Planene ble lagt til side i 1981 da 
økonomien i prosjektet var usikker. I forbindelse med planene ble det utført en rekke 
vitenskapelige undersøkelser. 

Kgl.res. av 31.7.1953 omfattet også reguleringstillatelse for Torbuvatn, men denne ble opphevd 
av OED i brev datert 18.10.1982. Begrunnelsen var at det ikke hadde blitt foretatt annen regulering 
enn en liten senkning siden anlegget sto ferdig, og Torbuvatn var det eneste vatnet i området som 
ikke var vesentlig berørt av vannkraftutbyggingen. Dessuten var Torbuvatn et godt fiskevatn og 
det var bygd flere hytter rundt vatnet i den senere tid. Frafall av reguleringen ble dermed gjort ut 
i fra frilufts- og naturvernmessige hensyn.  

Konsesjonstiden ble satt til 50 år for de private falleierne regnet fra 8.7.1954, mens de offentlige 
falleierne ikke fikk tidsbegrensning. Ved departementets brev av 19.5.1995 fikk også de private 
eierne tidsubegrenset konsesjon. 

 
NVEs vurdering av krav knyttet til manøvreringsreglementet 
NVE har lagt til grunn krav og innspill i kommunenes kravdokument, samt innspill og merknader 
som er kommet inn gjennom høringen av revisjonsdokumentet og i forbindelse med fagut-
redningene mv. En samlet oversikt over kravene og innspillene finnes i tabellform, se vedlegg bak 
i innstillingen. Det vi oppfatter som hovedkrav, herunder tiltak som gjelder slipp av minstevann-
føring og magasinrestriksjoner, vil kreve endringer i manøvreringsreglementet. NVEs vurderinger 
og anbefalinger knyttet til de enkelte kravene fremgår av delkapitlene under.  

 
Minstevannføring og tiltak i Aura  

Krav og innspill og regulantens kommentarer 

Minstevannføring i Auravassdraget er ønsket av flere parter: kommunene, Møre og Romsdal fylke 
(fylkeskommunen og Fylkesmannen), Miljødirektoratet, Eikesdal sameige, Eikesdal grunneierlag, 
Eikesdal bygdelag, Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN) og Nesset fjellstyre. Begrunnelsen 
for å innføre krav om vannslipp til Aura er i all hovedsak å avbøte de negative konsekvensene som 
reguleringene har ført til for laks og sjøørret, med tilhørende fiske og lokal verdiskaping. 
Kommunene mener at strekningen fra Finnset og nedover er viktigst med tanke på vannslipp. 
Andre argumenter for vannslipp er positive effekter for landskapsopplevelse, friluftsliv, resipient-
kapasitet og generelt vassdragsmiljø. Høringspartene har pekt på at et eventuelt vannslipp bør sees 
i sammenheng med fysiske tiltak i elva.  
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Statkraft er negative til å slippe vann til Auravassdraget, da det vil føre til store krafttap. De har 
beregnet at et vannslipp på 1 m3/s hele året tilsvarer ca. 58 GWh/år, noe som viser at energi-
ekvivalenten i systemet er svært høy. Statkraft er positive til å gjennomføre fysiske tiltak. De mener 
at bygging av terskler, graving av groper eller djupåler og andre biotopforbedringer vil kunne 
bedre forholdene i vassdraget.  

 
Beskrivelse av vassdraget 

Om lag 8 km nedenfor Aursjødammen renner elva over Aurstaupet i fritt fall ca. 100 høydemeter, 
og ca. 1,5 km lenger ned renner elva over et mindre stup som kalles Per-Nilsespranget 
(Nilsspranget). Ved Finnset er dalen åpen og dalbunnen bred, og elva har et nokså jevnt fall. Ca. 
5,5 km nedstrøms Finnset renner elva inn i Litlevatnet. Vannet er ca. 1,8 km langt og ligger på 
139 moh. 
 

 
Figur. Kart over Auravassdraget fra Aursjøen (nederst til høyre) ned til Eikesdalsvatnet (øverst 

til venstre). Inntak, vannveier og magasiner er markert (atlas.nve.no).  
 
 
Reguleringenes virkninger 

Vannføring 

I Litlevatnet ble det etablert en målestasjon (VM 104.1.0 Lille Eikesdalsvatn) allerede i 1906. Denne 
driftes i dag av NVE. Uregulert årsmiddelvannføring i Aura i perioden 1907–1950 var 24,9 m3/s. I 
perioden 1967–1974 ble årsmiddelvannføringen redusert til 26 % av uregulert årsmiddel på grunn 
av reguleringene. Vannføringen i Eira ble ytterligere redusert etter Grytten-utbyggingen 
(overføringen av Mardøla), men vannføringen i Aura er ikke påvirket av denne overføringen. 
Grafen nedenfor viser månedsmiddelverdier for vannføringen i Aura før og etter utbygging. 
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Figur. Månedsmiddelverdier for vannføring i Aura, før (blå) og etter regulering (grønn og rød) 

(Statkraft, 2006). 
 

 
Innenfor en måned kan vannføringen variere mye, noe som kommer fram av figuren nedenfor, 

som viser døgnverdier fra perioden 1960–2017, representert ved median (50-persentil), 75- og 25-
persentil.  

 

 
Figur. Median (50-persentil), 75- og 25-persentil for døgnverdiene i perioden 1960–2017 

(det mangler målinger fra 2012). Dataene er hentet fra NVEs database Hydra II.  
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De hydrologiske dataene viser at det generelt er lave vannføringer i perioden januar–mars, 
medianverdien for denne perioden ligger under 1 m3/s. Desember er også en måned med svært 
lave vannføringer. Under snøsmeltingen, som vanligvis pågår i perioden mai–juli, er det vanlig med 
høyere vannføringer i Aura. Hvordan vannføringen i Aura utvikler seg gjennom året, avhenger 
naturlig nok av snømengdene i feltet, lufttemperatur og nedbør, noe som varierer fra år til år. Den 
laveste verdien for månedsmiddel i datasettet for perioden 1960–2017 er fra februar 2010, da 
månedsmiddelverdien var nede 0,12 m3/s. Døgnverdier fra den samme perioden viser at 
vannføringen kan komme ned i enda lavere verdier enn 0,12 m3/s. Minimum døgnverdier fra 
perioden 1960–2017 er nærmest lik null i månedsskiftet februar–mars. De hydrologiske dataene 
fra Aura viser altså at vannføringen kan bli svært lav og at vassdraget kan bli nærmest tørrlagt i 
perioder om vinteren. Usikkerheten i dataene er imidlertid større jo lavere vannføring det er i 
vassdraget. Påliteligheten til data fra vintervannføring er derfor lavere enn for resten av året.  

 
Laks og sjøørret 

Eira/Aura har tidligere vært en av landets mest kjente lakseelver, ikke på grunn av stort utbytte, 
men på grunn av den storvokste laksestammen. Gjennomsnittlig vekt på laksen i Aura var 10–14 kg 
i de siste årene før reguleringene. Laksen kunne opprinnelig gå helt opp til Aurstaupet dersom 
forholdene lå til rette for det. Store mengder sjøørret gikk også opp. Kun et mindretall fisk gikk 
imidlertid opp i den øvre delen av vassdraget (NINA-rapport 100/2005).  

Vanndekt areal i vassdraget er blitt betydelig redusert som følge av utbyggingene, spesielt i 
Aura, men også i Eira. Smoltproduksjonen har gått drastisk ned. Lave vintervannføringer har trolig 
vært den mest begrensende faktoren. Også før vassdragsreguleringene ble gjennomført, kunne 
lave vintervannføringer føre til dårlig overlevelse gjennom vinteren. Denne flaskehalsen er 
forsterket etter at reguleringene ble gjennomført. Redusert flom i smoltens utvandringstid kan 
også ha bidratt til dårligere overlevelse. Gradvis lavere gjenfangster av merket smolt utover 1960- 
og 1970-tallet kan tyde på dette. I tillegg har predasjonen økt som følge av mindre vann i elva. En 
del sjøørret går fremdeles opp i Litlevatn. Laksen gyter sporadisk i nedre del av Aura, men 
tetthetene av laksunger er i dag svært lave (NINA-rapport 1437/2017).  

Det ble satt i gang fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget i 1987. Den naturlige 
produksjonen av laksesmolt har ligget mellom 14 000 og 21 000 siden undersøkelsene startet, men 
var oppe i 30 000 smolt i 2007. I 2017 var produksjonen nesten 18 000 smolt (NINA-rapport 
1437/2017). Regulanten har i dag pålegg om utsetting av 50 000 laksesmolt og 2500 ørretsmolt. I 
Eira er det gjennomført forsøk med harving av elvebunnen for å skape bedre skjul for ungfisk som 
ser ut til å gi positive resultater. 

Bestandstilstanden for laks i Eira er karakterisert som «svært dårlig», mens sjøørretbestanden 
er «redusert». Lakselus og vannkraftutbygginger er registrert som viktigste påvirkninger 
(lakseregisteret.no). Fangstdata er registrert siden 1998. Antallet fanget laks har variert mellom 
46 og 124, og antall sjøørret har variert mellom 47 og 1086. De senere årene har det vært fanget 
relativt mye laks, mens for sjøørreten er situasjonen motsatt – de senere årene har fangstene vært 
svært lave sammenliknet med tidligere år.  

I forbindelse med revisjonssaken er det gjennomført en habitatdiagnose som viser at 
produksjonspotensialet for laks i Auravassdraget er godt, det ligger på mellom 6000–10000 
smolt/år (NINA-rapport 1324/2017). Dette forutsetter at gytefisk får fri tilgang til hele vassdraget 
(i praksis opp til øverste vandringshinder, som i dag anses å være Per-Nilsespranget). 
Smoltproduksjonen i Aura er i dag ca. 2000–3000 smolt i året.  

Potensiell oppvandringssesong i Aura er anslått til perioden fra ca. 10. juli og ut august måned, 
kanskje også et stykke ut i september. Før reguleringene var median vannføring i Aura ca. 60 m3/s 
i midten av juli og 30–40 m3/s i første halvdel av august, med stor variasjon fra år til år. Etter 
reguleringene har median vannføring vært lavere enn 12 m3/s for hele oppvandringsperioden. Det 
er ikke kjent at det har vandret laks opp i de øvre delen av Aura etter reguleringene, noe som trolig 
henger sammen med at det ikke finnes individer som har motivasjon til å vandre, i tillegg til at det 
nedstrøms Litlevatnet er et bratt parti som fungerer som vandringshinder på lave og moderate 
vannføringer. 
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Tiltak for å bedre forholdene for anadrom fisk i Aura 

Gjennom revisjonssaken er det vurdert tiltak for å bedre forholdene for laks i Aura – slipp av vann 
til vassdraget, fysiske tiltak og fiskeutsetting. Vurderingene er gjort med tanke på å løse de 
viktigste flaskehalsene som har oppstått på grunn av reguleringene; oppvandring og overlevelse 
på lave vintervannføringer.  

 
Fysiske tiltak 

Omtrent halvveis mellom Eikesdalsvatnet og Litlevatnet er det en bratt og storsteinet strekning 
som er ca. 100 meter lang. Strekningen er vanskelig for laks å passere på lave og moderate 
vannføringer og anses som den største begrensningen for oppvandring under dagens vannførings-
forhold. 

Fysisk tilrettelegging for oppvandring på denne strekningen er vurdert i SWECO-notat 
N01/2018. Det er foreslått en kombinasjon av kanalisering, terskler og hvilegroper for å etablere 
en så naturlig fisketrapp som mulig. Adkomsten i området er utfordrende, men det er flere 
alternativer for adkomst og SWECO mener at tiltaket kan gjennomføres uten at det vil medføre 
større varige skader i terrenget.  

Litt nedenfor utløpet av Litlevatnet er det et kortere parti av elva som er trangt og bratt, som 
trolig også bidrar til at oppvandring er vanskelig. Her er det foreslått justeringer av elva for å lette 
oppvandring. Det er også identifisert to grunne områder i Aura som fisk kan vegre seg for å 
passere; ett område ca. 2 km oppstrøms Litlevatnet, og ett område ved utløpet i Eikesdalsvatnet. I 
disse områdene er det foreslått å etablere ordinære elv-i-elv-løsninger der vannstrømmen 
konsentreres slik at fisk lettere kan passere på lave vannføringer. 

Ca. 4 km oppstrøms Litlevatnet, ved Finnset, er det en strekning på ca. 1 km med permeabel 
elvebunn (se figur på neste side). Målinger har vist at ca. 2 m3/s av vannet på denne strekningen 
forsvinner ned i substratet (SINTEF Årsrapport 2008 for prosjektet Regulerte vassdrag som mister 
vann til grunnen). Det innebærer at når vannføringen her er under ca. 2 m3/s, er denne 
strekningen tilnærmet eller helt tørrlagt. 

Det er utredet to alternativer for fysiske tiltak på denne tørrleggingsstrekningen; elv-i-elv og 
hengende elv-i-elv. Førstnevnte går ut på å grave ut et smalere løp ned til tettere masser. Den 
hengende varianten går ut på å bygge opp et nytt, smalere elveløp med et tetningssjikt som skal 
holde vannstanden hevet. Alternativene er beskrevet i SWECO-notat N01/2018. Adkomsten i 
området er enkel, men det er en lang strekning som må utbedres og det må forventes behov for 
sikringsarbeider og vedlikehold. Det foregår fortsatt erosjon og hydromorfologiske endringer på 
grunn av flommer og isskuring i dette området.  

Samlet kostnad for alle foreslåtte fysiske tiltak er beregnet til om lag 20–45 mill. kr, avhengig 
av hvilke løsninger som velges. Kostnadene for tiltak på tørrleggingsstrekningen varierer fra ca. 
10 til ca. 35 mill. kr, avhengig av løsning. Dette er engangskostnader, og kostnader til løpende 
vedlikehold og eventuelle utbedringer kommer i tillegg.  

 
Vannslipp 

I 2006 ba NVE Statkraft om å utrede hvor stor vannføring som er nødvendig for å få fisken til å 
vandre opp og gyte i Aura. Resultatene av utredningen er presentert i NINA-Rapport 275/2007. Det 
ble gjort en vurdering av behovet for vannslipp både med og uten gjennomføring av fysiske tiltak. 
Dersom fysiske tiltak ikke gjennomføres, mente NINA at minstevannføringen bør være ca. 2 m3/s. 
I tillegg mente de at det må slippes vann til oppvandring i hele oppvandringsperioden. 
Vannføringsbehovet for oppvandring ble anslått til 25–35 m3/s. I tillegg ble det anbefalt å slippe 
vann til smoltutvandring om våren i størrelsesorden ca. 15 m3/s. Dersom fysiske tiltak gjennom-
føres, mente NINA at minstevannføringen kan ligge på ca. 1 m3/s, vannslipp til oppvandring på ca. 
15–20 m3/s, og vannslipp til smoltutvandring på ca. 15 m3/s.  
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Figur.   Venstre: Kart over strekningen mellom Litlevatnet og Eikesdalsvatnet med vandrings-
hinderet markert med lilla farge.  
Høyre: Kart over strekningen fra Litlevatnet og opp forbi tørrleggingsstrekningen. De 
gule punktene med tall markerer elvesegmenter brukt i habitatdiagnose (NINA-rapport 
1324/2017).   

 
 

I Rapport 1324/2017 har NINA utredet nye alternativer på oppdrag fra Statkraft. Oppgaven gikk 
ut på å anslå effektene av ulike alternativer for vannslipp, med forutsetning om at fysiske tiltak ble 
gjennomført. Utforming av de fysiske tiltakene ble også nærmere vurdert. Med tanke på å løse 
flaskehalsen oppvandring, kom NINA fram til at ca. 10 m3/s kan være tilstrekkelig, over en periode 
på ca. seks uker i oppvandringssesongen fra medio juli og ut august måned. Eksakt hvilken 
vannføring som må til er imidlertid usikker – det er ikke mulig å teste effekten av fysiske tiltak i 
kombinasjon med ulike vannføringer i praksis. Vurderingene er basert på kunnskap om vassdraget 
og generell kunnskap om laks, mens konklusjonen er basert på teoretiske vurderinger. I de 
følgende avsnitt presenteres et utvalg av de vannslippalternativene som NINA har vurdert.  

A 220 (Q95): Alternativet som er kalt A 220 er basert på at det slippes 0,91 m3/s om vinteren 
(1.10–31.5) og 6,37 m3/s om sommeren (1.6–30.9) forbi  Aursjødammen.  Dette  tilsvarer  Q 95  
(«5-persentilen») for de feltene som naturlig drenerer til Aura ved Aursjø dam. Etter NINAs 
beregninger vil alternativ A 220 gi 50 dager med vannføring over 10 m3/s i oppvandringsperioden 
for laks, noe som tilsvarer 60 % av hele oppvandringssesongen. Samtidig vil et slikt vannslipp gi en 
smoltgevinst på om lag 141 %. Smoltgevinst betyr her økningen av potensialet for produksjonen av 
antall smolt sammenliknet med dagens potensial. Vannslippalternativ A 220 tilsvarer et årlig 
krafttap på ca. 163 GWh ifølge NVEs beregninger. 

A 202/A 202b: Dette alternativet innebærer at det slippes 3,0 m3/s i juni–september og 0,5 m3/s 
resten av året forbi Aursjødammen. Et slikt vannslipp vil etter NINAs beregninger gi gjennom-
snittlig 28 dager med vannføring over 10 m3/s i oppvandringsperioden for laks, samt øke 
produksjonen av smolt i Aura med mellom ca. 5 500 og 9 700 smolt (89 %). Vannslippalternativ 
A 202 tilsvarer et årlig krafttap på ca. 80 GWh. NINA har vurdert en variant – A 202b, som går ut 
på å utsette sommervannslippet til 25. juni. Det reduserte vannslippet mellom 1. og 25. juni, 
sammenliknet med alternativ A 202, utgjør et vannvolum på 4,32 mill. m3. Denne vannmengden er 
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foreslått oppspart i en såkalt vannbank som kan brukes etter behov for å sikre tilstrekkelig antall 
vandringsdager med minst 10 m3/s i normale og tørre somre. Vannforbruket i våte år vil bli 
redusert sammenliknet med A 202, og oppvandringsforholdene i normale og tørre år vil bli bedre, 
uten at det går på bekostning av smoltproduksjonen. Krafttapet vil bli redusert i våte år 
sammenlignet med A 202. 

A 290: Alternativet er basert på at vannslippet fra Aursjødammen til enhver tid tilpasses 
vannføringen i Litlevatnet (adaptivt slipp). Forslaget er at vannføringen i Litlevatnet skal være 
minimum 1,13 m3/s om vinteren og minimum 7,71 m3/s om sommeren, noe som tilsvarer Q 95 
ved målestasjonen i Litlevatnet. Antall dager med vannføring over 10 m3/s i oppvandringsperioden 
vil ikke endres med dette vannslippet. Smoltgevinsten kan potensielt øke med ca. 50 % dersom 
laksen kommer seg forbi vanskelige passasjer og opp til gyteområdene som i dag ikke blir 
benyttet. Vannslippalternativ A 290 tilsvarer et årlig krafttap på ca. 55 GWh (Statkrafts estimat). 
 
Andre foreslåtte tiltak 

Fiskeutsettinger: Et alternativ til å reetablere naturlig rekruttering i Aura er å bruke fiske-
utsettinger til å utnytte vassdragets produksjonskapasitet. I senere år har pålegg om utsetting av 
smolt blitt erstattet med utsetting av øyerogn i en rekke regulerte vassdrag. Forutsatt at man får 
tak i nok stamfisk, er det ifølge NINA-rapport 1324/2017 både enkelt og rimelig å produsere 
øyerogn i kultiveringsanlegg. Utlegging av øyerogn må imidlertid foregå i løpet av senvinteren og 
våren, noe som kan være problematisk i vassdrag med isdekke, slik som i Aura. Et alternativ er 
utsetting av plommesekkyngel om våren, men det er mindre dokumentasjon av effekten på dette 
stadiet. NINA har estimert rognbehov og tilhørende antall stamfiskhunner for ulike vannslipp-
alternativer. Kombinert med tiltak for å lette oppvandringen, vil de forskjellige alternativene for 
vannslipp i ulik grad gi naturlig rekruttering som kan redusere behovet for utsettinger. En vet ikke 
om laksen i Aura var genetisk forskjellig fra laksen i Eira, men NINA har vurdert at det uansett vil 
være best å bruke Eira-laks som utgangspunkt for kultivering i Aura. Uten tilstrekkelig vannslipp 
til Aura vil det være fare for innfrysing av utsatt fisk vinterstid.  

Transport forbi vandringshindere: Ved hjelp av en fangstfelle for oppvandrende voksenfisk kan 
fisken transporteres opp med bil for naturlig gyting oppstrøms vandringshinderne. Et slikt tiltak 
vil kreve hyppig røkting av fella og gode transportløsninger. Slike transportløsninger benyttes flere 
steder, men erfaringer tilsier at dette blir erstattet av fysiske vandringsløsninger på sikt (NINA-
Rapport 1324/2017). 

 
NVEs vurdering og anbefaling 

Samlet vurdering 

Basert på revisjonskravene og de høringsinnspillene NVE har mottatt gjennom saksbehandlingen, 
oppfatter vi det slik at hovedformålet med en minstevannføring i Aura er å avbøte negative 
konsekvenser på fiskebestandene og fisket i Aura, med særlig vekt på laks og sjøørret. Eventuelle 
effekter for vassdragsmiljøet for øvrig, samt landskap og friluftsliv kommer i tillegg.  

NINAs habitatdiagnose viser at Aura har potensielt gode habitater for laks. Utfordringen i Aura 
er at det ikke er nok vann, og at dette hindrer fisken i å vandre forbi vanskelige passasjer. Etter 
flere tiår med sterkt redusert vannføring er laksebestanden nesten borte. Med tanke på å avbøte 
konsekvenser for laks i Aura, er behovet for vannslipp først og fremst knyttet til de to flaskehalsene 
vinteroverlevelse og oppvandring. Samtidig må behovet for vann til smoltutvandring også tas med 
i helhetsvurderingen. I tillegg kommer vurdering av hvilke fysiske tiltak som kan gjennomføres 
og hvilken effekt disse kan antas å gi. Faktorene må sees i sammenheng – alle viktige flaskehalser 
må løses dersom reetablering av laksestammen/naturlig rekruttering i Aura er et mål.  

Det vurderte vannslippalternativet A 220 innebærer et vannslipp forbi Aursjødammen 
tilsvarende 0,91 m3/s om vinteren (1.10–31.5) og 6,37 m3/s om sommeren (1.6–30.9). NVE 
registrerer at det er lang avstand fra slippstedet (Aursjødammen) til de områdene i Aura der 
vannslippet er ment å ha effekt for laks. Eksempelvis er det over 8 km i luftlinje fra Aursjødammen 
til øverste vandringsgrense ved Aurstaupet og ca. 11 km ned til Finnset. Fra Finnset til utløpet i 
Eikesdalsvatnet er det ca. 10 km. Det vil derfor være betydelig usikkerhet knyttet til om et såpass 
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lavt vintervannslipp vil være tilstrekkelig for å unngå at mye av vannet, spesielt i de kaldeste 
periodene, fryser på veien. Tilsig fra det uregulerte restfeltet vil bidra noe, men i tørre og kalde 
perioder er restvannføringen svært liten. Alternativet omfatter ikke krav om høyere vannslipp om 
våren for å trigge smoltutvandring i mai måned.  

Alternativ A 202b, som er blitt anbefalt av NINA, vil trolig kunne gi gode effekter på 
oppvandringen, men et forutsatt vintervannslipp på 0,5 m3/s, som er enda lavere enn for alternativ 
A 220, vil øke risikoen ytterligere for at mye av vannet fryser på veien. En ordning med fleksibelt 
slipp av vann fra en såkalt vannbank bør være mulig å operasjonalisere, men vil kreve tett 
oppfølging og en skjønnsvurdering hvert år for hvor stort vannslipp som må til for å sikre 
tilstrekkelig antall vandringsdager for laksen.  

Alternativ A 290 er basert på at vannføringskravet på 7,71 m3/s i sommerperioden og 1,13 m3/s 
i vinterperioden refereres til målestasjonen i Litlevatnet. Strekningen fra slippstedet (Aursjø-
dammen) til målestedet er lang, over 17 km i luftlinje. Dette generer en del utfordringer, fordi det 
er vanskelig å forutse hva restfeltet vil bidra med, i tillegg til at en må ta høyde for at mye av vannet 
fryser om vinteren, før det når frem til målestedet. Dette kan føre til at regulanten må «overslippe», 
dvs. slippe mer vann enn det kravet tilsier, for å forsikre seg om at tilstrekkelige vannmengder når 
frem til målestedet. Erfaringer fra andre vassdrag der målepunktet er langt nedstrøms slippstedet, 
tilsier at mye vann som kunne ha vært utnyttet i kraftproduksjonen «går tapt» på denne måten. Vi 
registrerer ellers at vannføringen i sommerperioden forbi målestasjonen i Litlevatnet vil være 
lavere enn i alternativene som er omtalt ovenfor.  

Ifølge NINA vil det selv etter tilretteleggende tiltak for vandring i Aura være begrensede 
vandringsmuligheter for laks under de vannføringsforholdene som har vært vurdert i de ulike 
alternativene.  

NVE har i tillegg til de slippalternativene som har vært vurdert av NINA, sett på muligheten for 
å slippe vann forbi bekkeinntakene i Løypåa og Breimegå, da begge disse har årssikker vannføring. 
Alternativet med slipp forbi bekkeinntakene baserer seg på at alt tilgjengelig tilsig opptil en 
bestemt verdi kan slippes forbi hvert av bekkeinntakene ved hjelp av relativt enkle konstruksjoner. 
Vi har regnet på et eksempel der den øvre grensen i hvert bekkeinntak settes til 0,5 m3/s, altså 
maksimalt vannslipp på 1 m3/s til sammen for de to bekkeinntakene. Vannslippet vil være styrt av 
tilsiget til bekkeinntakene og vil dermed variere gjennom året og fra år til år. Alternativet med slipp 
fra de to bekkeinntakene vil kunne bedre oppvandringsflaskehalsen noe, men bidrar ikke nok til å 
løse flaskehalsen med lave vintervannføringer i tørre år, dvs. i de mest kritiske periodene. Samtidig 
vil alternativet gi et ikke ubetydelig krafttap i Auraanleggene, anslagsvis ca. 47 GWh i et år med 
gjennomsnittlig tilsig. 

Dersom flaskehalsene for laks i Aura skal løses på en slik måte at en med stor grad av sikkerhet 
kan forvente vesentlige forbedringer, mener vi at det må slippes mer enn 1 m3/s i vintermånedene, 
en lokkeflom for smolt på minimum 10 m3/s over en periode på noen uker i mai, og en 
oppvandringsflom på minimum 10 m3/s i en periode på minimum seks uker i juli og august. Det 
uregulerte restfeltet nedenfor Aursjødammen er ikke stort, men det bidrar med en del vannføring 
deler av året. En teoretisk mulig løsning for vannslipp til Aura er å sette et krav om en minste 
vannføring ved målestasjonen i Litlevatnet, og justere slippet fra Aursjødammen deretter, slik som 
foreslått i alternativ A 290. Kravet til minstevannføring måtte etter vår vurdering vært en god del 
høyere enn for alternativ A 290, og krafttapet ville dermed vært betydelig mer enn 55 GWh/år. 
Krafttapet ville i tillegg variert fra år til år, avhengig av restfeltets bidrag, slik at det ville vært 
uforutsigbart hvor stort krafttap en kunne forvente hvert år. Det er også en del praktiske 
utfordringer knyttet til en slik løsning. Vinterstid må det forventes at mye av vannet som slippes 
fra Aursjødammen ikke når frem til de områdene som er viktige for laks, fordi det fryser til is. Noe 
av vannet vil også drenere til grunnen. Det må også forventes at regulanten må «overslippe», for å 
ikke risikere å bryte vilkåret, slik at krafttapet blir større i praksis enn det et krav om vannslipp 
tilsier.  

Alle vannføringsbehovene vi har vurdert forutsetter gjennomføring av fysiske tiltak. Det er 
usikkerheter knyttet til om de fysiske tiltakene vil fungere som ønsket, og det må påregnes 
vedlikehold og utbedringer, noe som vil medføre kostnader i tillegg til selve etableringen. I tillegg 
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til fysiske tiltak må det i en periode settes ut rogn/yngel for å fremskaffe individer av laks med 
motivasjon til å vandre oppover i vassdraget.  

Vi har vurdert om gjennomføring av kun fysiske vil kunne ha effekt, særlig med tanke på 
oppvandring, slik at områdene opp til og et stykke ovenfor Litlevatnet kan tas i bruk av laksen. 
Med den vannføringen som er i vassdraget i dag (fra restfeltet), er det i snitt 19 dager med 
vannføring over 10 m3/s i løpet av oppvandringsperioden. Dersom det gjøres fysiske tiltak i 
vassdraget for å lette oppvandringen, mener vi det vil være gode muligheter for at oppvandring vil 
skje på dagens vannføringer i en del år. Men spesielt på grunn av lave vintervannføringer, kan det 
ikke påregnes årlig rekruttering av laks.   

Tiltak på «tørrleggingsstrekningen», der vann i dag forsvinner i grunnen, vil etter vår vurdering 
være forbundet med høy grad av usikkerhet. Det må gjennomføres omfattende fysiske tiltak på en 
lang elvestrekning som vil kreve behov for sikringsarbeider og løpende vedlikehold. Kostnadene 
vil være betydelige, spesielt i det foretrukne alternativet. Uten fysiske tiltak i kombinasjon med 
betydelige mengder vannslipp på «tørrleggingsstrekningen», er det lite trolig at vassdraget kan 
blir tilgjengelig for anadrom fisk ovenfor denne strekningen. Vi registrerer at Nesset kommune i 
sin uttalelse har pekt på at elvestrekningen nedenfor Finnset er viktigst med tanke på å legge bedre 
til rette for laks. NVE er enig i at denne strekningen bør prioriteres, fremfor å iverksette 
omfattende og kostbare tiltak og hvor effekten på laksens vandringsmuligheter lenger opp i 
vassdraget er svært usikker.   

Med gjennomføring av kun fysiske tiltak kan det ikke forventes oppvandring av laks til den øvre 
delen av vassdraget. Vi mener likevel at fysiske tiltak opp forbi Litlevatnet vil kunne legge til rette 
for enklere oppvandring slik at en lengre strekning av Aura tidvis kan benyttes av anadrom fisk og 
slik at Litlevatnet kan fungere som oppholdssted for fisken. I tillegg vil enkelte nye gyte- og 
skjulområder bli tilgjengelige. Dette gjelder særlig for sjøørreten, men også smålaks, som har 
lavere krav til vannføring og gyteforhold enn det stor laks har.  

Også utsetting av rogn/yngel i Aura bør vurderes nærmere når nye vilkår er trådt i kraft. En 
bør da være spesielt oppmerksom på «tørrleggingsstrekningen», slik at det ikke legges til rette for 
oppvekst av fisk her.  

Det er et alternativ å transportere oppvandrende fisk forbi vanskelige oppvandringsstrekninger, 
men vi mener dette er lite hensiktsmessig over tid.  

NVE vurderer at gjennomføring av fysiske tiltak/biotopforbedrende tiltak vil bidra til å forbedre 
miljøtilstanden i nedre del av Aura. Det er likevel usikkert om fysiske tiltak alene vil være 
tilstrekkelig for å oppnå miljømålet godt økologisk potensial, dvs. et fungerende akvatisk 
økosystem. For vannforekomstene i midtre og øvre deler av Aura er det mindre sannsynlig at 
miljømålet vil kunne oppnås uten at det slippes vann i tillegg. Ny miljøtilstand i en vannforekomst 
kan fastsettes først etter at tiltakene er gjennomført og effekten kan vurderes. Revurdering av 
miljøtilstand vil skje på bakgrunn av oppdatert karakterisering og påfølgende ny tilstands-
vurdering.     

 
Oppsummering og anbefaling 

NVE mener det er stor usikkerhet knyttet til hvor mye vann som må slippes for å oppnå en 
vesentlig forbedring av forholdende for anadrom fisk i Aura, spesielt i vinterperioden, som 
representerer den største flaskehalsen. De vurderte vannslippalternativene tyder på at dersom det 
skal slippes nok vann for å være sikker på at forholdene for anadrom fisk bedres vesentlig, vil 
krafttapet bli høyt, sannsynligvis betydelig mer enn 55 GWh/år som er laveste estimat for de 
alternativene som har vært vurdert. I tillegg er det utfordringer knyttet til de fysiske tiltakene, 
særlig på «tørrleggingsstrekningen», der vi frykter det kan oppstå problemer med tiltakenes 
funksjonalitet over tid og som trolig vil kreve omfattende vedlikehold. Gjennomføring, sikring og 
vedlikehold av de fysiske tiltakene, etablering av tappeanordning i Aursjødammen, og eventuell 
utsetting av fisk/yngel/rogn for å skape vandringsmotiverte individer, vil dessuten medføre høye 
kostnader.  

NVE vil på bakgrunn av ovenstående vurderinger ikke anbefale slipp av minstevannføring i 
Aura. Vi mener et nødvendig vannslipp til Aura vil gi så store krafttap hvert år, at det ikke veies 
opp av mulige positive virkninger for anadrom fisk som er det primære formålet. Det er videre 
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betydelig usikkerhet knyttet til om aktuelle vannslipp vil ha ønsket effekt for anadrom fisk, selv i 
kombinasjon med fysiske tiltak. I vår avveining har vi også lagt vekt på at Aura ikke har status som 
nasjonalt laksevassdrag.  

Vi ser likevel et potensial for å forbedre forholdene for anadrom fisk ved fysisk tilrettelegging 
på deler av elvestrekningen fra Eikesdalsvatnet og opp til et stykke ovenfor Litlevatnet, spesielt 
med tanke på oppvandring for sjøørret og smålaks. Ved gjennomføring av kun fysiske tiltak, vil det 
imidlertid fortsatt kunne forekomme perioder om vinteren der lave vannføringer vil påvirke 
overlevelsen hos fisken, og det kan ikke påregnes årlig rekruttering av laks på denne strekningen.  

NVE anbefaler at Statkraft i samråd med Miljødirektoratet og NVE pålegges å utarbeide en 
helhetlig plan for fysiske tiltak for å lette fiskevandring i Aura. Aktuelle fysiske tiltak i henhold til 
planen kan pålegges av NVE i medhold i vilkår om terskler mv.   

 
Magasinrestriksjoner og tiltak i Aursjømagasinet  

Krav og innspill og regulantens kommentarer 

Kommunene krever raskest mulig oppfylling og høyest mulig vannstand i Aursjømagasinet utover 
høsten i fiskens gyteperiode for å styrke den naturlige rekrutteringen. Kravet er begrunnet i sterkt 
reduserte gyteområder som følge av reguleringene, mislykket klekking av ørretrogn som gytes i 
reguleringssonen, og sterk tilbakegang i virkningene av årlige fiskeutsettinger. Bestemmelser om 
tidlig oppfylling og høyere vannstand i kombinasjon med biotopjusterende tiltak forventes å lette 
fiskens tilgang til gytebekkene og øke produksjonen av næringsdyr.  

En høyere vannstand kan også være positivt med hensyn på utøvelse av fiske. Fisket skjer i dag 
hovedsakelig fra båt, men den store reguleringshøyden vanskeliggjør båthold. Garnfiske er den 
mest benyttede fangstmetoden og er forbeholdt innenbygdsboende, mens sportsfiske er åpent for 
alle ved kjøp av fiskekort. Kommunene viser også til at høy vannstand i større deler av året vil ha 
positiv landskapsestetisk virkning. 

Det er videre stilt et separat krav om endret tappebegrensning i Gautsjøen med formål å oppnå 
raskere oppfylling og høyere og lengre stabilt vannivå for å øke Gautsjøens produksjonspotensial 
for næringsdyr og ørret, bedre forholdene for gytevandring til sjøens sidebekker, samt å bedre det 
visuelle inntrykket av sjøen. For å muliggjøre en endret tappebegrensning må det bygges en 
høyere terskel mellom Gautsjøen og Grynningen. En terskel i samme område er også foreslått 
med formål å reetablere et tidligere villreintrekk over Aursjømagasinet mellom de vestlige og 
østlige delene av Snøhetta villreinområde, jf. kapittel om tiltak av hensyn til villrein. Kommunene 
ser derfor en dobbel grunn til å etablere en terskel som beskrevet.  

Det foreslås et 5-årig fleksibelt prøvereglement for å teste ut aktuelle magasinrestriksjoner, 
samt etterundersøkelser av bunndyrfaunaen. 

Kravene om magasinrestriksjoner og tappebegrensninger støttes av flere av hørings-
instansene.  

Statkraft kommenterer at de kan ikke støtte tiltak som skal gi høyere vannstand i Aursjø-
magasinet da dagens praksis medfører at naturlig vannstand blir nådd i gyteperioden de fleste 
årene. Magasinrestriksjoner har store konsekvenser for kraftproduksjonen og kan begrense 
muligheten for utnyttelse av konsesjonen. 

 
Regulering og manøvrering av Aursjømagasinet 

Aursjømagasinet ble etablert gjennom en oppdemming av innsjøene Gautsjøen, Grynningen og 
Aursjøen. Høyeste regulerte vannstand (HRV) er 856,0 moh., mens laveste regulerte vannstand 
(LRV) varierer mellom 827,3 moh. for Aursjøen, 837,5 moh. for Grynningen og 843,5 moh. for 
Gautsjøen. Dette gir reguleringshøyder på hhv. 28,7 m, 18,5 m og 12,5 m. Gautsjøen blir regulert 
ved hjelp av en luke i tappetunnelen mellom Gautsjøen og Grynningen. De årene Gautsjøen er blitt 
tappet ned, er luka blitt åpnet på ettervinteren. Vannspeilet i Grynningen/Aursjøen må under kote 
851 for å få regulert luka. 

Statkrafts magasinkurver for Aursjømagasinet for periodene 1996–2005 og 2000–2017 viser at 
vannstanden i snitt har ligget på et relativt høyt nivå i sommerperioden, og at det ikke har skjedd 
noen større endringer i manøvreringen over tid. Magasinkurvene for perioden 2000–2017 viser at 
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magasinet normalt fylles fra begynnelsen av mai frem til midten av juli. Median vannstand i denne 
perioden har ligget på omkring kote 854 (2 m under HRV) fra siste halvdel av juli til ut september, 
og deretter avtagende til kote 852 i slutten av oktober.  

Magasinkurvene viser at det likevel har vært betydelige variasjoner mellom ulike år. Statkraft 
påpeker at som følge av rehabilitering av dammene var vannstanden i magasinet ekstraordinært 
lav i 2003 og 2006, og den var også lav i enkelte andre år som følge av normale driftsmessige 
årsaker. I årene 2000–2015 var det overløp fra Aursjømagasinet i fire år. Det var også overløp i 
1995, 1997 og 1998. Overløpet i 2007 kan ha sammenheng med stans i Aura kraftverk. 

Statkraft mener dagens manøvrering bidrar til god oppfylling av Gautsjøen om våren de fleste 
årene. Sjøen blir bare tappet under naturlig vannstand i år med særlig behov av hensyn til kraft-
forsyningen. Erfaringsmessig skjer dette i ca. ett av tre år.  

En heving av dagens naturlige terskel mellom Gautsjøen og Grynningen vil muliggjøre en 
raskere oppfylling av Gautsjøen på våren og forsommeren og høyere vannstand enn naturlig 
vannstand ved at terskelen «holder tilbake» en større andel av tilsiget til Gautsjøen. Statkrafts 
beregninger viser at ved å heve terskelen med to meter fra kote 851 til 853, vil en i Gautsjøen kunne 
nå kote 853 ca. tre uker tidligere enn det som er tilfelle i dag. Gautsjøen vil da i år uten nedtapping 
holde seg høyere, og i år med nedtapping vil den stige raskere opp over kote 851 på forsommeren. 
Vannstanden i Gautsjøen vil da også ligge høyere om høsten. En høyere terskel i Gautsjøen vil 
imidlertid føre til at oppfyllingen av de andre delene av Aursjømagasinet vil ta lengre tid med de 
konsekvenser det måtte ha for interessene i disse områdene.  

 
Reguleringenes virkninger og kompenserende tiltak 

Reguleringenes virkninger på fisken i Aursjømagasinet ble utredet i forbindelse med utarbeidelse 
av revisjonsdokumentet (NINA-rapport 100/2005). Magasinet ble prøvefisket i 2002. Det foreligger 
også en omfattende kartlegging av gytebekker rundt Aursjøen, samt studier av fiskens ressurs- og 
habitatbruk i Aursjøen på 1990-tallet. Etter år 2000 er det gjennomført flere fiskeribiologiske 
undersøkelser, samt en utredning om naturlig rekruttering i Aursjøen og en biologisk evaluering 
av biotopforbedrende tiltak som ble gjennomført i 2007 og 2009 i magasinets tilløpsbekker (LFI-
rapport 20/2012).    

Registrerte fiskebestander i magasinet er ørret og harr. Aursjøen, Grynningen, Gautsjøen og 
elvestrekningene mellom de tidligere sjøene var tidligere landskjent for sitt gode ørretfiske. Før 
utbyggingen ble det antatt at sjøene hadde en årlig potensiell avkastning på nærmere 4000 kg 
ørret. Ut fra garnfangstdata ser det ut til at ørretbestanden og harrbestanden er omtrent like store. 
I gjennomsnitt for perioden 1985–1989 lå totalt uttak av fisk på ca. 1600 kg. Det er således liten tvil 
om at reguleringene har ført til et betydelig tap når det gjelder ørretfiske. Nedgangen i 
ørretbestanden skyldes bl.a. at tilgjengelige gytearealer ble redusert med 70–80 %. I tillegg førte 
reguleringene til utarming av bunndyrfaunaen og derved redusert næringstilgang for fisken, noe 
en ofte ser i reguleringsmagasiner. 

For å kompensere for rekrutteringstapet ble det gitt pålegg om utsetting av fisk. Det har vært 
flere forsøksperioder med ulik utsettingspraksis. Det er nå pålegg om årlig utsetting av 10 000 
toårige ørret som produseres ved Statkrafts settefiskeanlegg i Eikesdalen. Statkraft viser til at det 
fra lokalt hold er blitt hevdet at det er blitt en mindre fiskebestand i Aursjømagasinet i de senere 
årene. Statkraft mener dette kan skyldes at det i perioden 2010–2013 ikke ble satt ut fisk som følge 
av ombygging og uhell på settefiskeanlegget i Eikesdalen. Fra og med 2015 har det vært satt ut 
20 % mer settefisk enn utsettingspålegget, og ifølge Statkraft vil denne praksisen fortsette inntil 
videre.  

Konklusjonen i flere oppfølgende undersøkelser er at utsettingen av fisk har hatt relativt liten 
effekt på avkastningen, og at en større andel av ørret enn forventet blir rekruttert naturlig. 
Biotopforbedrende tiltak i gytebekkene har derfor vært vurdert som et aktuelt for å øke den 
naturlige rekrutteringen. Før reguleringene var elvene mellom de opprinnelige sjøene 
sannsynligvis de viktigste gyteområdene for ørreten, men undersøkelser tyder på at de ikke lenger 
fungerer som reproduksjonsområder. Gytingen foregår nå i magasinets tilløpsbekker. Det er 
gjennomført grundige registreringer av bekkene omkring Aursjømagasinet for å kartlegge 
ørretens rekrutteringsforhold og for å vurdere mulige tiltak som vil øke ørretens naturlige 
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rekruttering. Totalt er produksjonen av årsyngel av ørret i bekkene estimert til om lag 21 500, mens 
forventet produksjon etter biotopforbedrende tiltak er estimert til om lag 33 300. I Gautsjøen er det 
mange flere bekker og tilsvarende mye høyere tetthet av fisk, sammenlignet med de vestre delene 
av magasinet. I år med lave magasinvannstander om høsten kan det imidlertid være vanskelig for 
fisken å komme opp i bekkene for å gyte.  

Statkraft opplyser at det i 1992 ble vurdert om erosjon i strandsonen hindret oppvandring til 
tilløpsbekker, og om det var potensial for å bedre habitatet i 40 tilløpsbekker til Aursjømagasinet. 
I 12 av tilløpsbekkene ble det vurdert at det kunne ha positiv verdi å gjennomføre biotoptiltak. 
Tiltak ble gjennomført i fire tilløpsbekker i den sørlige delen av Aursjøen i 2007 og 2009, med plan 
om å gjøre tiltak også i en femte bekk. Tiltakene omfattet utlegging av gytegrus og bedring av 
oppgangsmulighetene. På grunnlag av den biologiske evalueringen av tiltakene i 2011 fant man ut 
at det var brukt feil grus i alle bekkene hvor det var lagt ut gytegrus. Det var for liten kornstørrelse 
på grusen, det var for små volumer, og det var brukt for homogene blandinger. Biotoptiltakene i 
gytebekkene har derfor hatt begrenset effekt. Det ble likevel observert flere positive forbedringer 
og forsøk på å bedre oppvandringen. Evalueringen peker på at utgraving av kulper som gir bedre 
dybde eller plassering av større stein som kan gi en viss terskeleffekt kan hjelpe fisken til å forsere 
små fosser o.l. Med utgangspunkt i de gytegroper som er dokumentert i innløpsbekker i 2011 
anbefales oppfølgende undersøkelser når det gjelder rognoverlevelse og utvandringstidspunkt for 
ørretunger fra bekk til innsjø. 

Statkraft kommenterer at de fiskeribiologiske undersøkelsene i Aursjømagasinet utført i 2002, 
2007, 2009 og 2011 viser at de undersøkte bekkene har både årsyngel av ørret og eldre ørretunger, 
noe som kan tyde på at det ikke har vært problemer med oppvandring av gytefisk i de to–tre siste 
årene før undersøkelsene. Ifølge Statkraft har dette trolig sammenheng med at magasinet nesten 
har vært fullt, dvs. vannstand over kote 855, i om lag halvparten av årene i oppvandringsperioden 
i september.  

Den siste fiskeribiologiske undersøkelsen i Aursjømagasinet ble gjennomført i august 2017 
etter samme mønster som tidligere undersøkelser (UiO-Naturhistorisk museum, rapport nr. 71/2018). 
Totalt ble det på åtte bunngarnserier fanget 84 ørret med en samlet vekt på ca. 14,1 kg. På flytegarn 
og bunngarn ble det til sammen fanget 42 ørret som stammet fra utsettinger. Andel utsatt fisk i 
2017 var derfor 42,8 %. Andelen settefisk i fangstene var 7,6 % i 2009, 16 % i 2007 og 10,5 % i 2002. 
Det har derfor vært en betydelig økning i settefiskandelen.  

Aldersfordelingen av ørret viser en betydelig forskjell mellom vill og utsatt fisk. Utsatt fisk er 
totalt dominert av fisk med to vekstsesonger i anlegg (88 % av materialet av utsatt fisk), mens kun 
12 % hadde overlevd mer enn første vinter etter utsetting. 

Tilbakeberegnet vekst og kondisjon for vill ørret har vært påfallende stabil ved prøvefiske i 
2002, 2007, 2009 og nå 2017, mens det har vært stor variasjon i alderssammensetningen. Dette 
tyder på at det er stor variasjon i den naturlige rekrutteringen uten at dette kan forklares fullt ut, 
men en sannsynlig viktig faktor er at rekrutteringen skjer i små bekker med ustabil vannføring. 

Antall hunnfisk i prøvefiskematerialet som skulle gyte høsten 2017 var påfallende lavt. 
Beskatning med garn med maskevidde 35 mm kan derfor være en faktor som reduserer antall 
gytemodne hunner for mye. Fra lokalt hold kan det vurderes om minste tillatte maskevidde bør 
økes for nettopp å redusere fangsttrykket på gytemoden eller nær gytemoden hunnfisk og for å 
utnytte ørretens vekstpotensial. 

Ifølge den fiskeribiologiske rapporten anses de tidligere utførte habitattiltakene som ikke 
sluttført, og inntil så er gjort, og at økt rekruttering er dokumentert, så anbefales det å opprettholde 
dagens utsettingspålegg på 10 000 stk. 2-årig settefisk. 

Videre anbefales det å bedre utlegging av gytesubstrat med optimal kornfordeling og 
plassering i bekkene, samt å tilstrebe å holde en høy vannstand opp mot HRV i tiden ørreten går 
på gytebekkene (i september og oktober). 
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Konsekvenser for kraftproduksjonen og kostnader av foreslåtte tiltak 

Statkraft har simulert virkningen på kraftproduksjonen av en magasinrestriksjon i Aursjø-
magasinet der det er forutsatt et absolutt fyllingskrav på 2 m under HRV (kote 854) i sommer-
perioden 15. juni til 30. september. En slik restriksjon vil ifølge Statkraft i praksis innebære en 
heving av LRV til kote 852, mens LRV i henhold til konsesjonen er på kote 827. Statkrafts analyser 
viser at dette vil gi et tap i årlig middelproduksjon på om lag 220 GWh og redusere tilgjengelig 
magasinkapasitet med om lag 70 %. NVEs kontrollberegninger gir samme krafttap for et absolutt 
fyllingskrav som Statkraft har lagt til grunn. Dersom en pålegger en «myk» magasinrestriksjon i 
perioden 1. mai til 30. september (dvs. at alt tilsig fra vårflommens begynnelse skal gå til oppfylling 
av magasinet til 2 m under HRV), blir krafttapet ifølge NVEs beregninger redusert til ca. 33 GWh/år. 
En slik restriksjon vil også medføre flytting fra vinterproduksjon til sommerproduksjon 
(vinterproduksjonen vil reduseres med ca. 80 GWh). I tillegg vil det begrense muligheten til å 
utnytte hele reguleringshøyden. I revisjonsdokumentet oppga Statkraft et mulig inntektstap på 
38 mill. kr i ugunstige år ved innføring av magasinrestriksjoner i Aursjømagasinet. Det var da lagt 
til grunn en forutsetning om at vannstanden ikke skal gå under kote 854 i hele august og 
september. Det foreligger ikke oppdaterte kostnadstall.   

Statkraft kommenterer at en innføring av magasinrestriksjoner, i tillegg til krafttapet, også vil 
redusere anleggets fleksibilitet og verdi som tørrårsreserve, samt i vesentlig grad øke sannsynlig-
heten for skadeflommer. Dersom vannstanden i Aursjømagasinet skal være høyere sommerstid 
enn den er i dag vil det være nødvendig å legge restriksjoner på kjøringen av Osbu og Aura 
kraftverker vinterstid.  

Statkraft viser videre til at Midt-Norge er den regionen i Norge med størst kraftunderskudd i 
dagens situasjon. Ca. 35 % av strømforbruket må i et normalår dekkes av import. Det er få 
vannkraftverk med store magasiner i regionen. Magasinrestriksjoner som medfører krafttap og 
mindre fleksibilitet i kraftanleggene vil derfor bidra ytterligere til denne underskuddssituasjonen. 
Auraanleggene har i dag mulighet til å justere produksjonen på kort varsel, samt levere system− 
og balansetjenester når markedet har behov.   

Kostnadene for å bygge en terskel mellom Gautsjøen og Grynningen for å muliggjøre endrede 
tappebegrensninger er i revisjonsdokumentet angitt til 2,5–3,0 mill. kr. Kostnadsoverslaget er 
senere ikke oppdatert.  

 
NVEs vurdering og anbefaling 

NVE oppfatter at hovedformålet med kravet om magasinrestriksjoner i Aursjømagasinet er å 
avbøte skader av reguleringene på fiskebestandene og fisket. Det vil også kunne gi positive 
effekter på landskap og friluftsliv.  

Vi registrerer at vannstanden i magasinet i mange år har vært god i gyteperioden for ørret, men 
at den også av ulike årsaker har vært ekstraordinært lav i enkelte år. Vi legger til grunn at det ikke 
vil være mulig å gjenopprette de gamle elveleiene mellom de opprinnelige sjøene som sannsynlig-
vis var de viktigste reproduksjonsområdene for ørreten. En høyere vannstand om høsten vil 
imidlertid kunne lette tilkomsten til potensielle gytebekker som har utløp i magasinet. Tiltaket vil 
ha størst effekt i Gautsjøen hvor de viktigste gytebekkene ligger. Et krav om tidligere oppfylling 
og høyere vannstand ut over høsten i dette delmagasinet forutsetter at det må bygges en terskel 
som ligger over det som var naturlig vannstand i sjøen før reguleringen.   

En prioritert oppfylling av Gautsjøen vil måtte gå på bekostning av oppfylling av den nordvestre 
delen av Aursjømagasinet hvor Aursjødammen ligger. Ved Aursjødammen er det betydelig frilufts-
aktivitet og turisttrafikk i tilknytning til Aursjøvegen både sommer og høst. Her finnes også 
Aursjøhytta som er en betjent DNT-hytte, samt flere private hytter. Dette tilsier at det er ønskelig 
med en god fyllingsgrad også i denne delen av magasinet, spesielt i turistsesongen når aktiviteten 
er størst. Vi ser derfor at det kan ligge en interessemotsetning i hvilke deler av Aursjømagasinet 
som eventuelt skal prioriteres for oppfylling.  

En terskel for å muliggjøre raskere oppfylling og høyere vannstand i Gautsjøen vil ha både 
positive og negative virkninger for andre interesser. En høyere vannstand kan være positivt for 
landskapsopplevelsen og for utøvelsen av fiske. Samtidig vil etablering av en kunstig terskel 
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innebære et nytt inngrep i det åpne høyfjellslandskapet. NVE mener en terskel i samme område 
av hensyn til villrein ikke lenger er et aktuelt tiltak, da nyere undersøkelser viser at det er stor 
risiko for at tiltaket vil mislykkes, jf. kapittel om tiltak for å bedre livsvilkårene for villreinen. Et 
antatt viktig formål med terskelen (i tillegg til å bidra til tidligere oppfylling og høyere vannstand), 
og som ville ha bidratt til å øke nytteverdien, faller derved etter vårt skjønn bort.  

Når det gjelder biotopforbedrende tiltak i gytebekkene rundt magasinet viser tidligere 
undersøkelser at produksjonen av årsyngel av ørret kan økes med ca. 35 % ved gjennomføring av 
slike tiltak alene. Anbefalingene fra den siste fiskeribiologiske undersøkelsen i 2017 er å bedre 
utlegging av gytesubstrat med optimal kornfordeling og plassering i bekkene, samt å tilstrebe å 
holde en høy vannstand i Aursjømagasinet i tiden ørreten går på gytebekkene om høsten.  

Restriksjoner på manøvreringen av Aursjømagasinet vil ha betydning for kraftproduksjonen og 
begrense utnyttelsen av hele magasinkapasiteten. Krav om høy vannstand opp mot HRV utover 
høsten vil også kunne medføre økt flomrisiko/flomtap, siden den resterende bufferkapasiteten vil 
være begrenset.  

NVE vil på bakgrunn av ovenstående vurderinger ikke anbefale magasinrestriksjoner i 
Aursjømagasinet og vilkår om bygging av en terskel. Vi mener nytten av aktuelle magasin-
restriksjoner primært for å øke naturlig rekruttering og produksjon av ørret ikke vil overstige 
kostnadene i form av tapt kraftproduksjon, mindre fleksibilitet og økt flomrisiko. Vi mener 
samtidig at forholdene for fisk i Aursjømagasinet kan forbedres betydelig ved fysisk tilrettelegging 
og biotopforbedrende tiltak i tilløpsbekkene. Dette er relativt enkle tiltak uten negative 
konsekvenser for kraftproduksjonen og som ikke vil kunne påvirke andre interesser i nevneverdig 
grad. Innføring av vilkår om naturforvaltning vil gi Fylkesmannen hjemmel til å kunne pålegge 
nødvendige undersøkelser og utlegging av gytegrus o.l., mens NVE kan pålegge eventuelle fysiske 
tiltak i medhold av vilkår om terskler mv. Vilkårene vil også gi hjemmel til fortsatt utsetting av fisk 
etter behov. 

Biotopforbedrende tiltak i gytebekker omkring Aursjømagasinet, eventuelt sammen med andre 
kostnadseffektive tiltak som ikke går ut over kraftproduksjonen, vil bidra til at miljømålet godt 
økologisk potensial i vannforekomsten kan oppnås. Ny miljøtilstand kan imidlertid fastsettes først 
etter at tiltakene er gjennomført og effekten kan vurderes. 

 
Magasinrestriksjoner og tiltak i Osbumagasinet  

Krav og innspill og regulantens kommentarer 

Kommunene stiller krav om raskest mulig oppfylling av Osbumagasinet etter vintertappingen og 
tappemønster som tillater høyest mulig vannstand utover høsten i fiskens gyteperiode.   

Statkraft kommenterer at raskere oppfylling av Osbumagasinet vil gi begrensninger i 
produksjonskapasiteten som de ikke kan akseptere. 

 
Regulering og manøvrering av Osbumagasinet 

Osbumagasinet besto opprinnelig av tre forskjellige vatn (Sandvatn, Langvatn og Osvatn). Høyeste 
regulerte vannstand (HRV) er 848,8 moh. mens laveste regulerte vannstand (LRV) varierer mellom 
825,8 moh. i Sandvatn, 824,3 moh. i Langvatn og 817,8 moh. i Osvatn. Magasinkurvene for perioden 
2000–2017 viser at oppfyllingen av magasinet normalt skjer fra begynnelsen av mai til et stykke ut 
i juli. Fra midten av juli til november har vannstanden i mange av årene ligget i området mellom 
kote 844 og kote 848. Magasinkurvene viser at det likevel har vært betydelige variasjoner mellom 
ulike år. Som følge av rehabiliteringsarbeidene av Osbudammen og Aursjødammen var 
vannstanden i magasinet ekstraordinært lav i 2003 og 2006. Statkraft viser til at det ikke har skjedd 
større endringer i manøvreringen av magasinet i de senere år sammelignet med tidligere perioder.  

 
Reguleringens virkninger og kompenserende tiltak 

Reguleringens virkninger på fisken i Osbumagasinet ble utredet i forbindelse med utarbeidelse av 
revisjonsdokumentet (NINA-rapport 100/2005). Magasinet ble prøvefisket i 2004. Det ble også 
gjennomført fiskeribiologiske undersøkelser høsten 2007 (NINA-rapport 343/2008). 
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I magasinet finnes ørret og harr. Harren ble overført til vatnet ved Aurautbyggingen. Det 
samme gjelder skjoldkreps. Den store reguleringshøyden har ført til en betydelig forringelse av 
næringsgrunnlaget for fisk. På 1960-tallet var ørret- og harrbestanden av god kvalitet. Senere har 
kvaliteten avtatt, og i en periode var ørretbestanden for stor i forhold til næringsgrunnlaget. I 1962 
ble det gitt pålegg om årlig utsetting av 8000 stk. settefisk. Pålegget ble halvert i 1979.  

I 1988 opphørte utsettingspålegget i Osbumagasinet inntil nye undersøkelser viste om det var 
aktuelt å eventuelt gjenoppta disse. Statkraft informerer om at det i perioden 2006–2008 frivillig ble 
satt ut 2000 2-årig settefisk av ørret etter innspill fra Sunndal fjellstyre. Det ble gjennomført nye 
fiskebiologiske undersøkelser i blant annet Osbumagasinet i 2007, som anbefalte videre utsetting 
av fisk.  

I 2011 ga Fylkesmannen i Møre og Romsdal pålegg om utsetting av 3000 2-årig ørret i 
Osbumagasinet. Statkraft opplyser at på grunn av uhell på settefiskanlegget kom utsettingen først 
i gang i 2014. 

 
Konsekvenser for kraftproduksjonen og kostnader av foreslåtte tiltak 

Statkraft kommenterer at magasinrestriksjoner i Osbumagasinet vil gi lavere vannstander i 
Aursjømagasinet i tørrår og fare for flomtap i våte år. Dersom det forutsettes en restriksjon på at 
vannstanden ikke skal gå under kote 846 (2 m under HRV) i hele august og september, så kan 
inntektstapet i ugunstige år bli 30 mill. kr (estimat oppgitt i Statkrafts revisjonsdokument).  

NVE har beregnet krafttapet ved innføring av en «myk» magasinrestriksjon i perioden 1. mai 
til 30. september i Osbumagasinet (dvs. at alt tilsig fra begynnelsen av mai skal gå til oppfylling av 
magasinet til 2 m under HRV). Beregningene viser et krafttap på ca. 6 GWh/år. 

 
NVEs vurdering og anbefaling 

NVE oppfatter at formålet med kravet om magasinrestriksjoner i Osbumagasinet primært er å 
avbøte skader på fiskebestandene og fisket i magasinet.   

Virkningene av aktuelle magasinrestriksjoner i Osbumagasinet på fiskeproduksjonen er ikke 
konkret utredet eller forsøkt kvantifisert, men det antas at tidligere oppfylling og høyere 
vannstander i fiskens gyteperiode vil bidra til å styrke den naturlige rekrutteringen og fiske-
produksjonen.    

NVE vurderer at krafttapet ved innføring av en «myk» magasinrestriksjon vil være relativt 
beskjedent i forhold til den samlede produksjonen i kraftverkene. En restriksjon vil imidlertid gi 
mindre fleksibilitet i utnyttelsen av magasinet.  

Vi legger vekt på at magasinrestriksjoner i Osbumagasinet vil kunne påvirke vannstanden i det 
ovenforliggende Aursjømagasinet i år med lite nedbør og tilsig, noe som vil være negativt for 
fiskebestandene i dette magasinet og for landskapsopplevelsen i forbindelse med friluftsliv og 
reiseliv. Vi anser verdien av å opprettholde vannstanden i Aursjømagasinet som større enn for 
Osbumagasinet, da det knytter seg flere viktige interesser til dette magasinet.   

I den regionale forvaltningsplanen er miljømålet for Osbumagasinet satt til godt økologisk 
potensial (GØP) i 2021 som er det samme som dagens tilstand (økologiske potensial). Det 
innebærer at alle realistiske tiltak anses som gjennomført, og at vannforekomsten er vurdert å ha 
et fungerende akvatisk økosystem.  

NVE vil på bakgrunn av ovenstående vurderinger ikke anbefale magasinrestriksjoner i 
Osbumagasinet. Vi mener det ikke kan påvises at tiltaket vil ha tilstrekkelig nytte i forhold til de 
negative virkningene for kraftproduksjonen og for manøvreringen av det ovenforliggende 
magasinet i tørrår.  

Innføring av standardvilkår om naturforvaltning vil gi Fylkesmannen hjemmel til å kunne 
pålegge nødvendige undersøkelser og gjennomføring av biotoptiltak og utsetting av fisk etter 
behov. 

 
Krav knyttet til standardvilkårene 

I det følgende omtales krav som vi mener i hovedsak dekkes av standardvilkårene som vil bli 
innført i alle revisjonssaker. Innføring av standardvilkår for konsesjonene i Aurareguleringene vil 
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innebære en modernisering av de eksisterende vilkårene. Dagens standardvilkår gir bl.a. 
forvaltningen hjemmel til å pålegge regulanten blant annet å gjennomføre biotopjusterende tiltak 
og/eller utsetting av fisk, tiltak for vilt, kompenserende tiltak for friluftsliv og naturvitenskaplige 
undersøkelser eller friluftslivsundersøkelser etter at vilkårene har trådt i kraft.  

 
Tiltak for å bedre livsvilkårene for villreinen  

Krav og innspill og regulantens kommetarer 

Kommunene mener det må gis høy prioritet til tiltak for å bedre livsvilkårene for villreinen i de 
områdene som er påvirket av Aurareguleringene. Villrein er en nøkkelart i fjelløkosystemet i 
Dovrefjellområdet. Villreinstammen forvaltes i Snøhetta villreinområde (nasjonalt villreinområde) 
som er delt i Snøhetta øst og Snøhetta vest. I kravet vises det til at reguleringene har hatt store 
negative konsekvenser for villreinens naturlige vandringsveier og øvrige habitatutnyttelse. Før 
Aurautbyggingen krysset reinen Aursjøen, Grynningen og Gautsjøen på sine årlige trekk mellom 
områdene i vest og de østlige fjelltraktene mot Snøhetta. Etableringen av Aursjømagasinet 
medførte at trekkrutene ble oversvømt. Tilgangen til viktige beiteområder ble dermed redusert. 
Villreinens trekkmønster og områdebruk må kartlegges, og gjenoppretting av villreinstammens 
tidligere sesongmessige trekk mellom østlige og vestlige deler av Snøhetta villreinområde er 
sterkt ønskelig for å gjøre stammen mindre sårbar.  

Flere av høringsinstansene støtter kravet om gjennomføring av tiltak av hensyn til villreinen. 
Snøhetta villreinnemd påpeker at villreinen også påvirkes negativt av andre inngrep og forhold 
som høyspentledninger, veier, hytter, ferdsel og annen aktivitet. Villreinnemda ser derfor behov 
for en samordnet innsats for å bedre forholdene for villreinen. Også Fylkesmannen i Oppland 
mener hindringene for villreinens trekk må antas å skyldes sumvirkninger av flere inngrep. 
Fylkesmannen mener at en hjemmel til å kunne pålegge regulanten tiltak av hensyn til villrein 
også må inkludere tiltak som går utover det som er direkte knyttet til reguleringsmagasinet.    

Konkrete innspill om tiltak og undersøkelser av hensyn til villrein omfatter reetablering av en 
tidligere trekkrute for villrein over Aursjømagasinet, kartlegging av villreinens trekkmønster og 
områdebruk, økonomisk tilskudd til flytting av hytter, tilskudd til Snøhetta villreinutvalg, tilskudd 
til oppsyn av villrein og parkeringsforbud på enkelte veistrekninger. 

Statkraft har tidligere vært positivt innstilt til reetablering av villreintrekk over Aursjømagasinet 
på visse vilkår, men går nå imot dette. Statkraft viser til nyere undersøkelser hvor det fremgår at 
et slikt tiltak vil ha stor risiko for å mislykkes.    

 
Utredning av reetablering av villreintrekk over Aursjømagasinet 

NVE påla Statkraft å vurdere konkrete tiltak for å bedre trekkmulighetene for villreinen. Dette ble 
fulgt opp ved at Statkraft inviterte representanter fra ulike forskningsmiljøer og involverte 
kommuner til et møte for å diskutere grunnlaget for en slik utredning. Et av de konkrete tiltakene 
som ble identifisert var å anlegge en terskel over Aursjømagasinet ved Gåsbuosen mellom 
Gautsjøen og Grynningen for å reetablere en tidligere trekkrute mellom de østlige og vestlige 
delene av Snøhetta villreinområde. Gamle fangstanlegg og andre kulturminner relatert til 
reinfangst viser at Gåsbuosen har vært et viktig kryssingssted tidligere, og det ble derfor antatt at 
en terskel med riktig utforming og størrelse kombinert med forvaltningsmessige tiltak, bl.a. 
tilpasning av bestandenes størrelse, ferdselsregulering og jaktmessige forhold, på sikt vil kunne 
stimulere reinen til å trekke over her. Det ble derfor besluttet å utrede dette tiltaket nærmere.  

Resultatene fra utredningen er beskrevet i NINA-rapport 266/2007 om reetablering av 
villreintrekk over Aursjømagasinet. Rapporten ble sendt på høring til de som hadde avgitt 
høringsuttalelse til revisjonsdokumentet. Av rapporten fremgår det at det finnes generelt lite 
kunnskap om i hvilken utstrekning det er mulig å reetablere gamle villreintrekk som har gått ut 
av bruk som følge av naturinngrep eller menneskelige forstyrrelser, og få studier har analysert 
effekter på reinbestander både før, under og etter naturinngrep. Det vises imidlertid til enkelt-
stående eksempler fra Alaska og Norge som kan tyde på at reinen kan ta i bruk kunstige 
trekkpassasjer dersom det tilrettelegges for det. Et av eksemplene det vises til er Blåsjømagasinet 
i Setesdal hvor det ble bygget en landbru som primært var myntet på turgåere for å unngå unødig 
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konflikt mellom fotturister og villrein. Det viste seg imidlertid at også villreinen tok i bruk denne 
overgangen.   

I utredningen beskrives to mulige terskelalternativer over Gåsbuosen: høy terskel – over HRV 
(856 moh.) og lav terskel (f.eks. 853 moh.). En høy terskel vil være den beste løsningen for å 
tilrettelegge for høsttrekket, siden vannstanden i magasinet normalt er høy på høsten. En lav 
terskel vil være tilstrekkelig for å tilrettelegge for vårtrekket når vannstanden normalt er lav. 
Utformingen av terskelen er beskrevet som to tanger eller terskelarmer som er ca. 30–90 m brede, 
flate på toppen og som anlegges fra hver side av magasinet.  

Massebehovet for å anlegge en høy terskel er av Statkraft beregnet til ca. 200 000 m3. En lav 
terskel vil kreve i størrelsesorden 30 000–35 000 m3 masser. Ved en høy terskel vil det være mest 
aktuelt å transportere massene inn i området utenfra, mens det kan etableres et massetak lokalt 
for etablering av en lav terskel.  

I utredningen beskrives også flere andre forhold som kan påvirke villreinen og som derfor bør 
vurderes med hensyn på mulige tiltak. På bakgrunn av dagens kunnskap om reinens reaksjoner 
på menneskelig ferdsel langs vei og i tilknytning til eksisterende fritidsbebyggelse etc., må det 
vurderes om det vil være nødvendig å regulere ferdselen i kritiske perioder. Det må også vurderes 
om eksisterende kraftledninger bør legges i jordkabel da mye tyder på at også dette er 
konstruksjoner som kan medføre unnvikelseseffekter. Reetablering av en trekkrute mellom de 
vestlige og østlige områdene vil også ha betydning for bestandsforvaltningen i forhold til 
tilgjengelige beiteressurser.  

I forbindelse med høringen av fagutredningen kom det inn ulike synspunkter på de foreslåtte 
terskelalternativene. Fylkesmannen i Oppland kommenterer at fagrapporten styrker begrunnelsen 
for å gjennomføre tiltak for å reetablere villreinenes trekk. Fylkesmannen mener også at rapporten 
understreker behovet for å kunne vurdere alle faktorer som bidrar til barrierevirkningen for 
villreintrekk. Oppland fylkeskommune peker på viktigheten av å sikre arealene på begge sider av 
magasinet der terskelen er planlagt mot nedbygging og forstyrrelser fra menneskelig aktivitet. 
Dette bør vurderes enten ved å opprette et biotopvernområde etter viltloven eller ved å opprette 
tilsvarende vern i medhold av plan- og bygningsloven. Kommunene og Direktoratet for 
naturforvaltning (Miljødirektoratet) mener en terskel over HRV vil gi størst positiv effekt for 
villreinen. Dette gjelder både for vårtrekk og høsttrekk. Lesja fjellstyre mener en terskel utformet 
som to tanger som møtes vil kunne bli landskapsmessig penere enn en smalere og mer rettlinjet 
terskel. Nesset fjellstyre mener på sin side at en terskel ved Gåsbuosen vil være et stort 
naturinngrep, varierende etter hvor en kan hente masse, og hvor høy terskelen skal være. Før en 
bestemmer høyden på terskelen, mener fjellstyret at det bør gjennomføres GPS-merking av rein 
for å få bedre data om tilstanden. Flere av høringsinstansene mener det er behov for å gjennomføre 
også andre tiltak. Kommunene mener det er flere barrierer det bør tas tak i, først og fremst gjelder 
det høyspentlinjene og menneskelig ferdsel. Kommunene vil derfor søke samarbeid med Statnett 
og de lokale veiselskapene om dette. Direktoratet for naturforvaltning mener det bør vurderes om 
det er mulig å pålegge konsesjonæren å legge til rette for villreinens bruk av området ved 
Torbuhalsen gjennom oppkjøp av hytter i dette området. Slike eventuelle oppkjøp bør skje i samråd 
med lokal villreinforvaltning. Eventuelle tiltak bør følges opp med registreringer av villreinens 
områdebruk slik en kan sikre god dokumentasjon av tiltakene. Dette er viktig med tanke på 
behovet for lignende løsninger i andre reguleringsmagasiner.  

 
Kostnader og virkninger for kraftproduksjonen mv. 

Kostnadene for etablering av en høy terskel over Aursjømagasinet ved Gåsbuosen ble i 2007 anslått 
til ca. 20–30 mill. kr, mens kostnadene for en lav terskel ble anslått til 4–6 mill. kr. Ifølge Statkraft 
(reviderte kommentarer, mai 2017) vil kostnadene for en lav terskel i dag vil ligge på omtrent det 
dobbelte, i størrelsesorden 8–12 mill. kr.  

Etablering av en terskel kun med formål å skape en fysisk passasje for villrein vil ikke påvirke 
kraftproduksjonen og således ikke medføre noe inntakstap for regulanten.   

Kostnader for andre foreslåtte tiltak er ikke nærmere vurdert. 
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Ny oppdatert kunnskap om villreinens adferd og trekkmønster 

Etter fagutredningen i 2007 har det tilkommet ny kunnskap om villreinens adferd og trekkmønster 
i området. I 2008 ble det igangsatt et tverrfaglig forskningsprosjekt som pågikk over en fireårs-
periode. Prosjektets kjerne og hovedtema var å kartlegge samspillet mellom villrein, villreinens 
arealbruk og menneskelig ferdsel i og bruk av de samme områdene som grunnlag for å vurdere 
og anbefale tiltak. Prosjektet omfattet også ferdselskartlegging og innsamling av data fra GPS-
merkede reinsdyr. Prosjektet har sett på tilsammen 13 geografiske fokusområder hvor en har 
vurdert mulighetsrommet for tiltak av hensyn til villrein. Gåsbuosen og Torbuhalsen er blant 
fokusområdene som har vært vurdert. Resultatene med anbefalinger fra forskningsprosjektet 
fremgår av NINA-rapport 800/2012: Villreinen i Snøhetta- og Knutshøområdet – status og leve-
område er senere oppsummert i NINA Temahefte 51/2013: Horisont Snøhetta.  

Når det gjelder forslaget om terskel over Gåsbuosen viser de nye GPS-dataene at villreinen i 
liten grad nærmer seg terskelområdet. Detaljerte registreringer av menneskelig ferdsel viser en 
god del aktivitet på senvinteren i tilknytning til private hytter som ligger i dette området, og om 
sommeren er det mange ulike brukere. Forskningsprosjektet konkluderer med at etablering av en 
terskel ved Gåsbuosen vil være et prosjekt med høy risiko for å mislykkes og som kan medføre 
konflikter og kreve interesseavveininger.  

Samtidig vurderes Torbuhalsen i området ved Aursjødammen som det mest aktuelle 
potensielle utvekslingsområdet for villreinen mellom øst- og vestområdet. GPS-kartleggingen kan 
tyde på at reinen i større grad enn tidligere er i ferd med å bevege seg inn mot Torbuhalsen på 
senvinteren, og ta seg videre inn i de nordvestlige deler av østområdet. Torbuhalsen beskrives 
imidlertid som et typisk pressområde mht. potensielle konflikter mellom villrein og mennesker. 
Trafikken sommerstid i uke 22–40, med nesten 6 000 biler på veien, og ferdsel ut fra turisthytter, 
privathytter og langs T-merket stinett, gjør det svært vanskelig for reinen å krysse. I de mest 
aktuelle tidene for trekk på senvinteren, er trafikken på et lavt nivå. For å bedre forholdene for 
villreinen anbefales tiltak rettet mot å hindre menneskelig ferdsel i området på senvinteren.  

 
Regional plan for Dovrefjellområdet 

Regional plan for Dovrefjellområdet ble vedtatt av fylkestingene i Møre og Romsdal, Hedmark, 
Oppland og Sør-Trøndelag våren 2016. På grunn av ulike fylkestingsvedtak og innvendinger fra 
fylkesmennene i Møre og Romsdal og Oppland har planen vært til sentral godkjenning i Klima- og 
miljødepartementet i 2017. 

Planen dekker deler av området som omfattes av Aurautbyggingen. Et viktig formål med planen 
er å legge til rette for lokal verdiskaping og utvikling samtidig som hensynet til villreinen blir 
ivaretatt. Etter den sentrale godkjenningen er området Dalsida langs Aursjøen inn til Torbuhalsen 
vedtatt å ikke inngå i det nasjonale villreinområdet, men vil bli markert som buffersone. 
Departementets begrunnelse er at det vil være urimelig å legge ytterligere bånd på den lokale 
bruken når storsamfunnet har gjort store naturinngrep i området. Naturinngrepene det siktes til 
er etableringen av Aursjømagasinet og fremføring av to kraftledninger i området Dalsida. Planer 
om sykkelsti mellom Torbuhalsen og Naustvika må behandles etter verneforskriften for 
Torbuhalsen biotopvernområde.  

 
NVEs vurdering og anbefaling 

NVE mener det foreligger et oppdatert og tilstrekkelig faggrunnlag for å kunne gjøre en samlet 
vurdering av aktuelle tiltak av hensyn til villrein. Vi registrerer at nyere forskning basert på 
kartlegging av reinens vandringsmønster konkluderer med at en terskel over Aursjømagasinet ved 
Gåsbuosen for reetablering av et tidligere villreintrekk vil være et tiltak med stor risiko for å 
mislykkes. Vi oppfatter at usikkerheten først og fremst er knyttet til om villreinen vil ta terskelen i 
bruk, da det er forhold i området som kan påvirke reinenes adferd og medføre unnvikelses- eller 
barriereeffekter. For å redusere usikkerheten, må det derfor gjennomføres flere tiltak samlet, noe 
som også er påpekt av høringsinstansene. I området ved Gåsbuosen ligger det flere hytter på 
vestsiden av magasinet. På østsiden går det to høyspentledninger i parallelføring, og på begge 
sider går det veier som villreinen må krysse. Det er en god del ferdsel i området knyttet til 
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friluftsliv, jakt og fiske. Vi merker oss at området Dalsida langs Aursjømagasinet er tatt ut av det 
nasjonale villreinområdet med begrunnelse i de eksisterende naturinngrepene.  

Enkelte høringsinstanser peker på at en terskel kan medføre flere miljøfordeler, både som 
passasje for villrein og for å muliggjøre raskere oppfylling og høyere vannstand i Gautsjøen av 
hensyn til fisk, fiske og landskap. Det siste vil imidlertid forutsette at det samtidig pålegges 
endrede tappebegrensninger fra Gautsjøen. Samtidig vil etablering av en kunstig terskel innebære 
et nytt inngrep i det åpne høyfjellslandskapet, og spesielt gjelder det for alternativet med høy 
terskel over HRV som flere av høringsinstansene mener vil være det beste for villreinen.   

En høy terskel vil kreve store mengder masser, lang transportvei og medføre betydelig 
anleggstrafikk og forstyrrelser i anleggsperioden. Ved en lav terskel vil massebehovet være 
mindre. Et lokalt massetak vil likevel kunne utgjøre et synlig inngrep i det sårbare høyfjells-
terrenget. Alternativt må massene tas fra magasinet når dette er nedtappet. Statkraft har videre 
påpekt at en terskel kan medføre risiko for liv og helse dersom også folk begynner å bruke 
terskelen for å krysse magasinet. Det er registrert husdyr på beite i området i sommerperioden, 
og en terskel kan medføre at ønsket gjerdeeffekt går tapt eller blir redusert. Videre vil en terskel 
kunne vanskeliggjøre passering med båt mellom Gautsjøen og de øvrige delene av magasinet.  

NVE vil på bakgrunn av foreliggende kunnskapsgrunnlag og ovenstående vurderinger ikke 
anbefale vilkår som pålegger regulanten å bygge en terskel ved Gåsbuosen av hensyn til villrein. 
Vi mener det ikke finnes tilstrekkelig faglig grunnlag for å anbefale etablering av en slik terskel. 
For å redusere risikoen for at tiltaket vil mislykkes forutsettes det gjennomført flere tiltak som 
ligger utenfor rammen av vilkårsrevisjonen.  

Forskningsprosjektet beskriver reetablering av villreintrekk over Torbuhalsen som et mer 
aktuelt alternativ enn en terskel over Gåsbuosen. Vi oppfatter at dette alternativet også vil kreve 
samordning og gjennomføring av flere tiltak for å kunne lykkes. Foreslåtte tiltak er flytting av 
hytter som helt eller delvis bekostes av regulanten, kanalisering av ferdsel i forbindelse med 
friluftsliv og regulering av bruken av Aursjøvegen. Ferdsel på Aursjøvegen er i dag delvis regulert 
gjennom forskrift for verneplan Dovrefjell og Torbudalen biotopvernområde. De aktuelle tiltakene 
gjelder etter vår oppfatning ikke oppretting av skader som skyldes selve reguleringene, men andre 
forhold som ligger utenfor regulantens ansvarsområde. Det samme gjelder for fremsatte krav om 
at regulanten må bidra med økonomisk tilskudd til generell forvaltning og oppsyn av villrein, uten 
at det er nærmere konkretisert hva midlene skal brukes til.  

 
Kulturminner 

Kravet omfatter vilkår for ivaretakelse av automatisk fredete kulturminner. Vilkåret kreves for å 
kunne pålegge kulturminneundersøkelser i områder som ikke har vært undersøkt tidligere. Det 
vises i den sammenheng til manglende kulturminneregistreringer i magasinområdene og 
tilstøtende områder, samt de områdene som omfattes av takrenneoverføringen. 

Riksantikvaren viser til at det ved reguleringen av Aura og Litledalsvassdraget ikke ble 
gjennomført arkeologiske undersøkelser, men at det gjennom tiden likevel er registrert en god del 
kulturminner i området, bl.a. dyregraver, gravminner og boplasser, spesielt i tilknytning til 
Aursjømagasinet. Riksantikvaren mener at reviderte konsesjonsvilkår for Aurautbyggingen må 
omtale kulturminner og hva som må gjøres for å sikre kunnskap om kulturhistorien i dette 
området. Kravet om gjennomføring av kulturminneregistreringer støttes også av Samarbeidsrådet 
for naturvernsaker (SRN). 

Statkraft opplyser om at det i 2006 ble utført arkeologiske undersøkelser i Aursjøen i 
forbindelse med arbeider på dammen. Undersøkelsene ble utført av Oppland fylkeskommune i 
samarbeid med flere andre institusjoner.  

NVE registrerer at konsesjonen fra 1953 for statsregulering av Aura og Litledalsvassdraget ikke 
har vilkår om kulturminneundersøkelser, mens 1959-konsesjonen om overføring av Leipåa, 
Breimegå, Bøvra og Høvla inneholder vilkår (post 17) om undersøkelser av faste fortidsminner og 
andre kulturminner.  

Standardvilkårene har vilkår om kulturminner som pålegger regulanten innbetaling av en 
sektoravgift ved vilkårsrevisjoner. Sektoravgiften beregnes på grunnlag av magasinkapasiteten 
målt i GWh som reguleringene omfatter. Vi viser til gjeldende retningslinjer for bruk av 
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sektoravgift til kulturminnevern fastsatt av Miljøverndepartementet i 2010 og senere revidert i 
2011. Ordningen omfatter vassdrag som er revidert eller gitt fornyete tillatelser der opprinnelig 
konsesjon ble gitt før 1960, jf. punkt 2 i retningslinjene. Det er en forutsetning at regulerings-
konsesjon i vassdraget er revidert eller fornyet med vilkår om kulturminner. Sektoravgiften skal 
finansiere utgifter til å gjennomføre tiltak for å ivareta arkeologisk kildemateriale fra automatisk 
fredete kulturminner slik de er definert i kulturminneloven. Det ligger i ordningens innretning at 
kulturminnemyndigheten ved uttak av innbetalte midler over sektoravgiften kan prioritere 
omfanget av den nødvendige faglige innsatsen mellom vassdrag som omfattes av ordningen. 

NVE anbefaler at det i tråd med standardvilkårene innføres vilkår om automatisk fredete 
kulturminner. 1953-konsesjonen faller etter vårt skjønn inn under ordningen om betaling av 
sektoravgift, mens vi mener konsesjonen fra 1959 ikke omfattes av ordningen, da vilkår om 
kulturminneregistreringer inngår i gjeldende konsesjon. 1959-konsesjonen gjelder for øvrig en 
overføring uten magasiner og gir derved ikke grunnlag for beregning av sektoravgift.  
 
Økonomiske krav 

NVE viser til at økonomiske vilkår som hovedregel ikke omfattes av revisjon, med unntak av 
dersom det kan påvises spesielle hensyn, jf. OEDs retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår 
for vassdragsreguleringer (2012). 

 
Konsesjonskraft  

Kommunene mener at retningslinjene for beregning av konsesjonskraft i henhold til regler for 
konsesjoner gitt før 1959 må gjennomgås med formål å oppnå årlig utjevning av konsesjonskraft-
prisen. Bak kravet ligger ønske om økt forutsigbarhet når det gjelder prissetting av konsesjons-
kraften. Det kreves også videreføring av spesifiserte vilkår som gjelder gratis kraftforsyning til 
navngitte grupper av oppsittere i Nesset kommune.  

I gjeldende vilkår er det vilkår om avgivelse av konsesjonskraft inntil 10 % til de kommuner og 
fylkeskommuner som departementet bestemmer. Statkraft opplyser at uttaket i dag er 100 % av 
denne rettigheten. Konsesjonskraft til kommunene fra kraftverkene Osbu og Aura er fordelt som 
følger: Nesset kommune; 7871 kW, Lesja kommune; 4644 og Sunndal kommune; 6296 kW.  

Ifølge vilkårene i 1953-konsesjonen kan kommunene etter 30 år også kreve avgitt ytterligere 
kraft til å dekke eget behov ut over de inntil 10 % de allerede har krav på. Statkraft opplyser at de 
ikke er kjent med at kommunene på noe tidspunkt har benyttet seg av dette vilkåret og stilt krav 
om avgivelse av ytterligere kraft.  

Vilkår om gratis kraftforsyning til enkelte grupper i Nesset kommune inngår i regulerings-
bestemmelsene for 1959-konsesjonen, post 14. Dette gjelder oppsittere i Eikesdal, hvor formålet 
med tildeling av gratis kraft i sin tid var å styrke næringsgrunnlaget i dalen. Ifølge Statkraft 
praktiseres denne ordningen fortsatt og er regulert i egne avtaler.  

Det er forskjellige regler for fastsettelse av prisen på konsesjonskraft avhengig av om 
konsesjonene er gitt før eller etter 10. april 1959. For konsesjoner gitt før 10. april 1959 fastsetter 
partene selv prisen på konsesjonskraften, basert på en selvkostberegning ved det aktuelle 
kraftverket. For konsesjoner gitt etter dette tidspunkt gjelder den prisen som hvert år blir fastsatt 
av OED basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele landet 
(såkalt «OED-pris»). 

Vi foreslår at det materielle innholdet i de gjeldende vilkårene om avgivelse av konsesjonskraft 
videreføres uendret. 

 
Næringsfond 

Kommunene krever tildeling av næringsfond for konsesjonene av 1953 og 1959. Det oppgitte 
formålet med fondet er utvikling av reiseliv og friluftsliv, særlig knyttet opp mot kommunenes 
verneområder. Kravet støttes av bl.a. Eikesdal Bygdalag, Grunneierlaga i Eikesdal og Eikesdal 
Sameige. 
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I konsesjonen fra 1953 er det vilkår om utbetaling av et fond på kr 75 000 til Lesja kommune 
hvis renter skal brukes til fremme av jord- og skogbruk i distriktet. I 1959-konsesjonen er det 
tilsvarende vilkår om fond på kr 100 000 til Eresfjord og Vistdal kommuner.  

NVE mener det ikke foreligger noen helt spesielle hensyn i denne revisjonssaken som skulle 
tilsi tildeling av næringsfond ut over de fondsmidlene til fremme av jordbruk og skogbruk som ble 
tildelt på konsesjonstidspunktet.  

 
Midler til opphjelp av fisk, friluftsliv mv.  

Det stilles krav om økonomiske midler til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv. Fylkesmannen i 
Oppland krever årlige utbetalinger til kommunene for kompenserende tiltak, forslagsvis kr 60 000 
til Lesja kommune.  

Det er ikke vilkår i de gjeldende konsesjonene om utbetaling av økonomiske midler for 
gjennomføring av kompenserende tiltak for fisk, vilt mv. I kravene om økonomiske midler er det 
ikke spesifisert hvilke konkrete tiltak midlene skal nyttes til.  

Etter NVEs oppfatning er det ikke grunnlag for å pålegge regulanten årlige utbetalinger til 
kompenserende tiltak. Innføring av moderne vilkår om naturforvaltning vil imidlertid gi 
Miljødirektoratet eller Fylkesmannen hjemmel til å pålegge regulanten å gjennomføre 
kompenserende tiltak av hensyn til fisk, vilt eller friluftsliv ved behov og etter en konkret 
vurdering.  

 
Andre krav knyttet til standardvilkårene 

Andre krav knyttet til standardvilkårene gjelder tiltak knyttet til sikkerhet, opprydding, under-
søkelser mv. Flere av kravene er fra 2004. Det presisieres at status for tiltak som er gjennomført 
etter at kravene ble fremmet ikke er oppdatert i forbindelse med innstillingen.   

 
Veier og ferdsel 

Kravene gjelder bruk, standard og vedlikehold av anleggsveier, samt restriksjoner på ferdsel. 
Aursjøvegen AS krever allmenn tilgang til veien i Litledalen som er stengt med bom ovenfor Dalen 
gård. Torbudalen hytteeierforening og Aursjøvegen AS krever vedlikehold av sideveier, bl.a. 
veiene inn til Skarvdalen, ned til Langvatnet og til Sandvaslågen. Sunndal fjellstyre krever 
opprettholdelse av veier tilsvarende personbilstandard gjennom Torbudalen, til Skravdalen og til 
Reinsvatnet. Snøhetta villreinnemd mener det må innføres parkeringsforbud på utsatte 
veistrekninger av hensyn til villrein. 

Vilkår om veier og ferdsel inngår i de gjeldende konsesjonene. Her fremgår det at veier, bruer 
og kaier som anleggenes eier bygger, skal stilles til fri avbenyttelse for allmennheten, forutsatt at 
departementet finner at dette kan skje uten vesentlige ulemper for anleggene.  

NVE anbefaler innføring av standardvilkår som har tilsvarende vilkår om allmennhetens tilgang 
til anleggsveier. Konsesjonsvilkåret sier at veiene skal kunne benyttes av allmennheten med 
mindre NVE vedtar noe annet. Veier som er åpne for allmennheten kan f.eks. ikke stenges med 
bom som allmennheten ikke kan benytte (bom for innkreving av bompenger kan likevel benyttes). 
Det er ikke noe krav om standard på veiene. Konsesjonæren har ikke plikt til å vedlikeholde veiene 
utover det behovet de selv har. Det er heller ikke krav om brøyting. 

Dersom det er ønskelig at veiene skal holde en bedre standard enn det konsesjonæren strengt 
tatt trenger, er det adgang til å kreve inn bidrag til vedlikehold. Dette løses normalt ved at 
konsesjonæren deltar i, eller bidrar til et veilag, sammen med grunneiere, og ev. kommunen. 
Veilaget kan kreve bompenger til drift av veien (som tilsvarer utgiftene til de andre brukerne enn 
kraftselskapet). Det er ikke i strid med konsesjonsvilkåret. I tilfellet Aursjøvegen er det Statkraft 
som eier veien, mens Aursjøvegen AS er ansvarlig for drift og vedlikehold.  

Når det gjelder restriksjoner på ferdsel, parkering mv. for å unngå forstyrrelser på villrein 
oppfatter vi at dette er ivaretatt gjennom forskrift om verneplan for Dovrefjell, vedlegg 10, som 
inkluderer Torbudalen biotopvernområde. Torbudalen biotopvernområde ligger i Torbudalen, 
mellom Litledalen i nord og Aursjømagasinet i sør, og binder sammen nasjonalparken i vest med 
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Eikesdalsvatnet landskapsvernområde øst for biotopvernområdet. Formålet med biotopvern-
området er å sikre viktige trekkområder og binde sammen beite- og kalvingsområdene for 
villreinen i Snøhettastammen. Viktige kalvingsområder finnes bl.a. rundt Torbuhøa, Stordalen og 
Odden. Innenfor deler av biotopvernområdet kan Miljødirektoratet ved forskrift regulere eller 
forby ferdsel når det er nødvendig for å unngå forstyrrelse av villreinen. Gjeldende ferdsels-
restriksjoner omfatter vinterstenging av enkelte strekninger av Aursjøvegen og tilstøtende 
anleggsveier av hensyn til villrein i perioden 1.12–31.5.  

Ytterligere ferdselsrestriksjoner knyttet til anleggsveier utenom biotopvernområdet kan 
fastsettes av NVE i medhold av standardvilkårene dersom behov og etter en konkret vurdering.   

Veiene som går et stykke langs nordøst- og sørvestsiden av Aursjømagasinet (fra Lesjasiden) 
er kommunale veier, hvor Lesja kommune har ansvar for vedlikehold og fastsettelse av eventuelle 
ferdselsrestriksjoner.   

 
Bøyefester, båtopptrekk mv. 

Kommunene stiller krav om tiltak for å forenkle båthold gjennom etablering av bøyefester og 
båtopptrekk på begrensede steder i reguleringssonene. 

Eikesdal Bygdalag, Grunneierlaga i Eikesdal, Eikesdal Sameige krever mudring og andre tiltak 
i Eikesdalsvatnet som kan gi grunnlag for å etablere en småbåthavn, samt tiltak mot gjengroing. 
Bakgrunnen for kravene er at reguleringen har skapt problemer for etablering av naturlige 
båtstøer og gjengroing av naturlige sandstrender. 

Sunndal fjellstyre stiller krav om etablering av båtutsett i Reinsvatnet.  
NVE mener det er usikkert hvor stor andel av kravene om etablering av bøyefester og 

båtopptrekk/-utsett som er begrunnet i hensynet til allmenne interesser. Eksempelvis er kravet 
om båtutsett i Reinsvatnet ikke begrunnet ut fra friluftsinteressene knyttet til Reinvassbu, som er 
en selvbetjent DNT-hytte i nordenden av vatnet. NVE mener etablering av bøyefester, båtopptrekk 
og annen tilrettelegging eventuelt må skje på grunnlag av en frivillig avtale mellom regulanten og 
de aktuelle rettighetshavere. For øvrig vil innføring av standard naturforvaltningsvilkår gi 
Fylkesmannen hjemmel til å kunne pålegge kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak av 
hensyn til friluftsliv.  

 
Merking av farlige undervannsskjær 

Lesja Fjellstyre og Nesset Fjellstyre stiller krav om merking av farlige undervannsskjær i 
Aursjømagasinet.  

Undervannsskjær kan innebære risiko for grunnstøting ved båtferdsel på magasinet. Risikoen 
vil være avhengig av dybdeforholdene som endrer seg med den regulerte vannstanden. Et mulig 
tiltak kan være å utarbeide et kart over farlige undervannsskjær ved ulike vannstander i samråd 
med brukerne av magasinet.  

Innføring av standardvilkår vil inneholde vilkår om sikringstiltak, herunder skilting og merking 
av farlige områder.  

 
Merking av usikker is 

Det er stilt krav om merking av usikker is på grunn av reguleringene. 
Reguleringsmagasiner, særlig områdene nær flomløp, kan ha usikker is om vinteren og 

medføre fare ved ferdsel på isen.  
NVE viser til at vilkår om merking av usikker is vil inngå i standardvilkårene som foreslås 

innført. Ifølge vilkårene må partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på 
grunn av utbyggingen markeres på kart, på opplysningsskilt og merkes eller sikres. Også 
damsikkerhetsforskriften § 7-6 stiller krav om at det etableres hensiktsmessige sikringstiltak rundt 
reguleringsanlegg av hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel.  

Et kart over regulerte vassdrag hvor isen er svekket som følge av reguleringene ligger på NVEs 
nettsider www.varsom.no og www.iskart.no. 
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Varslingsrutiner 

Det kreves varslingsrutiner for tidlig varsling av raske vannstandsøkninger. 
Damsikkerhetsforskriften § 7-1 krever at regulanten utarbeider prosedyrer for driften av 

reguleringsanlegget. Når manøvrering av anleggsdeler kan medføre fare for mennesker, miljø og 
eiendom og faren kan reduseres ved manuell overvåking, fjernsynsovervåking eller alarm, skal 
slike tiltak medtas i prosedyrene. 

NVEs veileder for sikringstiltak ved vassdragsanlegg (6/2015) beskriver ulike varslings- og 
overvåkningstiltak tilpasset ulike formål og forhold.  

Det er damtilsynet i NVE som kontrollerer at reglene i damforskriften overholdes.  
 

Terskler 

Kommunene mener det må vurderes å bygge terskler i Bøvra ved Bjorli av landskapshensyn. 
NVE har i forbindelse med revisjonen ikke tilstrekkelig informasjon til å kunne gjøre en 

konkret vurdering av behovet for terskler i dag, herunder en avveining av fordeler og eventuelle 
ulemper. Terskelvilkåret i standardvilkårene gir imidlertid NVE hjemmel til å kunne pålegge 
bygging av terskler etter en godkjent terskelplan.  

 
Tiltak for å hindre feilvandring av fisk 

Møre og Romsdal fylke ber om at det gjennomføres tiltak for å hindre feilvandring av laks opp i 
avløpstunnelen fra Aura kraftverk.  

Gjeldende vilkår gir Olje- og energidepartementet hjemmel til å pålegge bygging av gitter mv. 
foran tappetunneler dersom behov. Med innføring av standardvilkår, vil denne type tiltak fortsatt 
kunne pålegges gjennom vilkår om naturforvaltning.  

 
Revegetering av tipper 

Det er stilt krav om etablering av vegetasjon på eksisterende tipper med bruk av plantearter som 
naturlig hører til i området. 

Gjeldende vilkår omfatter ikke vegetasjonsetablering på tipper. Statkraft opplyser at det i 
forbindelse med nytt uttak av masser på Kløvånatippen til bruk under rehabiliteringen av 
Aursjødammen ble tippen arrondert, tilført jordmasser og tilsådd. Utbedringstiltakene følges opp 
med internt miljøtilsyn.  

NVE viser til vilkår om godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv. som inngår 
i standardvilkårene som foreslås innført. Ifølge vilkåret plikter konsesjonæren å planlegge, utføre 
og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat 
blir best mulig.  

 
Rydding av reguleringssoner og tiltak mot gjengroing 

Kravene gjelder tiltak for rydding av elveløp og krav rettet mot gjengroing av vassdraget.  
Statkraft opplyser at det i forbindelse med rehabiliteringen av Aursjødammen ble utført 

betydelig innsats for å utbedre elveløpet med hensyn på en forventet flomsituasjon. Det ble bl.a. 
ryddet betydelige mengder skog langs vassdraget, og situasjonen er under overvåkning.  

Gjeldende konsesjon har vilkår om å holde elveløp åpne. Vilkåret vil videreføres gjennom 
innføring av vilkår om rydding av reguleringssonen som inngår i dagens standardvilkår.  

 
Oppryddingstiltak 

Kravene gjelder diverse oppryddingstiltak etter tidligere anleggsarbeider.  
NVE er kjent med at en del oppryddingstiltak er gjennomført etter at kravene ble fremmet. Bl.a. 

ble den gamle taubanen fra Osbu og ned til Litledalen fjernet for en tid tilbake. Vi har imidlertid 
ikke oversikt over hva som er status for oppryddingstiltakene.  

Ifølge vilkår om godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv. som anbefales 
innført som en del av standardvilkårene, plikter konsesjonæren å foreta en forsvarlig opprydding 
av anleggsområdene.  
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Undersøkelser mv. 

Lesja fjellstyre mener det vil være aktuelt å be regulanten om å foreta nye undersøkelser i Ettare 
Bøvervatn og Hallogløypetjønn og ta på seg et visst ansvar for kultiveringen av vatna. 

NVE viser til standardvilkårene som omfatter vilkår om naturforvaltningsvilkår. Vilkårene gir 
Fylkesmannen hjemmel til å pålegge undersøkelser ved behov, samt eventuelle kultiveringstiltak. 

   
Oppsummering av NVEs vurderinger og anbefalinger 

NVE mener innføring av moderne standardvilkår, herunder vilkår om naturforvaltning, vil kunne 
innfri flere av kravene og bidra til noe miljøforbedring. Vi går derfor inn for at det fastsettes nye og 
moderniserte vilkår for de to konsesjonene. Standardvilkårene gir bl.a. forvaltningen hjemmel til 
å pålegge regulanten å gjennomføre biotopjusterende tiltak og/eller utsetting av fisk, tiltak for vilt, 
kompenserende tiltak for friluftsliv og naturvitenskaplige undersøkelser eller friluftslivs-
undersøkelser.  

Vi foreslår at det i tråd med standardvilkårene innføres vilkår om automatisk fredete 
kulturminner. For 1953-konsesjonen anbefaler vi at det stilles krav om innbetaling av sektoravgift 
til kulturminnevern i vassdrag i henhold til gjeldende retningslinjer. Avgiften vil bli beregnet av 
NVE etter at nye vilkår er innført. Vi mener konsesjonen fra 1959 ikke omfattes av ordningen om 
sektoravgift, da konsesjonen har vilkår om kulturminneregistreringer. 1959-konsesjonen gjelder 
for øvrig en overføring uten magasiner og gir derved ikke grunnlag for beregning av sektoravgift. 

Økonomiske krav, herunder krav om næringsfond, omfattes normalt ikke av vilkårsrevisjon. Vi 
kan ikke se at foreligger noen helt spesielle hensyn i denne revisjonssaken som skulle tilsi tildeling 
av næringsfond ut over de fondsmidlene til fremme av jordbruk og skogbruk som ble tildelt på 
konsesjonstidspunktet.  

NVE vil ikke anbefale vilkår om slipp av minstevannføring i Aura. Vi mener det er stor 
usikkerhet knyttet til hvor mye vann som må slippes for å oppnå en vesentlig forbedring av 
forholdende for anadrom fisk i Aura, spesielt i vinterperioden, som representerer den største 
flaskehalsen. De vurderte vannslippalternativene tyder på at dersom det skal slippes nok vann for 
å være sikker på at forholdene for anadrom fisk bedres vesentlig, vil krafttapet bli høyt, 
sannsynligvis betydelig mer enn 55 GWh/år som er laveste estimat for de alternativene som 
Statkraft har fått utredet. I tillegg er det utfordringer knyttet til de fysiske tiltakene, særlig på 
strekningen med permeabel elvebunn, der vi frykter det kan oppstå problemer med tiltakenes 
funksjonalitet over tid og som trolig vil kreve omfattende vedlikehold. Gjennomføring, sikring og 
vedlikehold av de fysiske tiltakene, etablering av tappeanordning i Aursjødammen, og eventuell 
utsetting av fisk/yngel/rogn for å skape vandringsmotiverte individer, vil dessuten medføre høye 
kostnader. I vår samlede vurdering har vi også lagt vekt på at Eira/Aura ikke har status som 
nasjonalt laksevassdrag. 

Vi ser likevel et potensial for å forbedre forholdene for anadrom fisk ved fysisk tilrettelegging 
på deler av elvestrekningen fra Eikesdalsvatnet og opp til et stykke ovenfor Litlevatnet, spesielt 
med tanke på oppvandring for sjøørret og smålaks. Ved gjennomføring av kun fysiske tiltak, vil det 
imidlertid fortsatt kunne forekomme perioder om vinteren der lave vannføringer vil påvirke 
overlevelsen hos fisken, og det kan ikke påregnes årlig rekruttering av laks på denne strekningen.  

NVE anbefaler at Statkraft i samråd med Miljødirektoratet og NVE pålegges å utarbeide en 
helhetlig plan for fysiske tiltak for å lette fiskevandring i Aura. Aktuelle fysiske tiltak i henhold til 
planen kan pålegges av NVE i medhold i vilkår om terskler mv.  

NVE anbefaler ikke innføring av magasinrestriksjoner i Aursjømagasinet, raskere oppfylling og 
høyere vannstand i Gautsjøen, samt magasinrestriksjoner i Osbumagasinet. Kravene er fremmet 
primært for å styrke fiskebestandene, men også av hensyn til landskap og friluftsliv. I 
Aursjømagasinet vil eksempelvis en «myk» magasinrestriksjon på HRV -2 m i sommer- og høst-
perioden medføre et krafttap på ca. 33 GWh/år, gi mindre fleksibilitet i kraftproduksjonen og 
redusere muligheten til å utnytte hele reguleringshøyden. Samtidig forventes den økologiske 
effekten av magasinrestriksjoner å være begrenset. Krav om høyere magasinvannstand utover 
høsten i fiskens gyteperiode vil også kunne øke flomrisikoen. En prioritering av oppfylling av 
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Gautsjøen vil gå på bekostning av oppfylling av de øvrige delene av Aursjømagasinet hvor det 
finnes viktige interesser knyttet til friluftsliv og turisme. Vi registrerer at fysisk tilrettelegging og 
biotopforbedrende tiltak i gytebekkene rundt Aursjømagasinet likevel kan bidra til å øke 
produksjonen av ørret i betydelig grad i dette magasinet. Dette er enkle tiltak som kan pålegges i 
medhold av naturforvaltningsvilkårene. Ellers gir vilkårene mulighet for å kunne pålegge 
fiskeutsetting etter behov, slik tilfellet også er i dag. 

Videre mener vi det ikke finnes tilstrekkelig faglig grunnlag for anbefale en terskel over 
Aursjømagasinet ved Gåsbuosen for å reetablere et tidligere villreintrekk mellom de østlige og 
vestlige delene av Snøhetta villreinområde. Ifølge nyere undersøkelser, vil en terskel i dette 
området ha stor risiko for å mislykkes. Reetablering av villreintrekk innen reguleringsområdene 
vil kreve at det gjennomføres flere ulike tiltak samlet for å redusere unnvikelses- og barriere-
virkninger, noe som ligger utenfor rammen av vilkårsrevisjonen. 

En oversikt over sentrale revisjonskrav og NVEs innstilling i vilkårsrevisjonen er vist i tabellen 
på neste side. Forslag til nye vilkår er vedlagt innstillingen. 

 
Tabell. Oversikt over sentrale revisjonskrav og NVEs innstilling i vilkårsrevisjonen.  

Sentrale revisjonskrav NVEs innstilling  
Innføring av standard konsesjonsvilkår Anbefales 
Sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag    Anbefales (for 1953-kons.) 
Minstevannføring i Aura Anbefales ikke 
Fysiske oppvandringstiltak i Aura Anbefales (plan utarbeides) 
Magasinrestriksjoner i Aursjømagasinet  Anbefales ikke 
Biotopforbedrende tiltak i Aursjømagasinet  Anbefales 
Villreinpassasje over Aursjømagasinet Anbefales ikke 
Magasinrestriksjoner i Osbumagasinet Anbefales ikke 
Næringsfond Anbefales ikke 

 
NVEs merknader til nye konsesjonsvilkår 
NVE anbefaler innføring av nye konsesjonsvilkår som er i tråd med dagens standardvilkår. Vilkår 
og manøvreringsreglement erstatter tidligere vilkår og reguleringsbestemmelser i konsesjonen 
gitt ved kgl.res. av 31.7.1953, med senere endringer ved kgl.res. av 4.7.1958, og konsesjonen gitt 
ved kgl.res. av 10.7.1959 med senere endringer meddelt ved departementets brev av 14.10.1966 og 
18.10.1982. Vi foreslår to separate vilkårssett som i de gjeldende konsesjonene fordi enkelte poster 
vil ha ulikt innhold. Vi foreslår ett felles manøvreringsreglement for begge konsesjonene.  

Vilkårene har fått mer moderne språkdrakt og enkelte vilkår foreslås sløyfet, da de ikke lenger 
anses som aktuelle eller relevante.  

 
NVEs merknader til nytt vilkårssett for 1953-konsesjonen 

Merknader til de enkelte postene: 
 

Post 1 Konsesjonstid og revisjon (erstatter post 1 i gjeldende vilkårssett) 
Gjeldende post 1 er erstattet med dagens standardvilkår som brukes ved nye konsesjoner i dag. 
Reguleringsbestemmelsene gjelder i ubegrenset tid. Vi foreslår at revisjonsadgangen settes til 
30 år i tråd med moderne standardvilkår. Ny post 1 dekker også bestemmelser for eventuell 
nedleggelse og overdragelse av konsesjonen.  

 
Post 2 Konsesjonsavgifter (erstatter post 2 i gjeldende vilkårssett) 
Vilkår om betaling av årlige konsesjonsavgifter til kommunene inngår i gjeldende konsesjon. 
Satsene på konsesjonsavgiftene foreslås videreført uendret og refererer seg til konsesjonsdato.  

I gjeldende vilkår for 1953-konsesjonen er det ikke oppgitt noe intervall for justering av 
avgiftene. NVE anbefaler at det innføres vilkår om justering av konsesjonsavgiftene etter 
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tidsintervaller som loven til enhver tid bestemmer. Etter dagens regler (forskrift om justering av 
konsesjonsavgifter mv.) reguleres satsene hvert hvert 5. år. Dette gjelder uten hensyn til det 
tidspunkt konsesjonen ble meddelt. For konsesjonen gitt i 1953 skal satsene reguleres 1.1.2020. 

Ifølge gjeldende vilkår skal det etter forfall svares 6 % rente. Vilkåret foreslås endret i samsvar 
med standardvilkårene som viser til rentesats fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven § 3 
første ledd.  

Videre foreslås tatt inn vilkår om at konsesjonsavgiftsmidler skal avsettes særskilt for hver 
kommune til et fond, som etter nærmere bestemmelse av kommunestyret fortrinnsvis anvendes 
til fremme av næringslivet i kommunen. Vedtekter for fondet skal godkjennes av Fylkesmannen. 
Slik NVE ser det vil en modernisering av vilkåret med å ta inn at fondet fortrinnsvis skal brukes til 
fremme av næringslivet i distriktet ikke gjøre noen endringer i de plikter som vilkåret pålegger 
konsesjonæren. En innstramming av hva fondet kan anvendes til vil kun påvirke mottakerens bruk 
av konsesjonsavgiftene. 

 
Post 3 Konsesjonskraft (erstatter post 13 i gjeldende vilkårssett) 

For å unngå materielle endringer ved oppdatering av vilkåret har vi videreført avsnitt som 
omhandler avgivelse av konsesjonskraft, konsesjonskraftpris og oppsagt kraft. For 1953-konsesjonen 
gjelder det også vilkår om kommunenes mulighet til etter 30 år å kreve avgitt ytterligere kraft til å 
dekke eget kraftbehov.  

I de gjeldende vilkårene er det krav om avgivelse av inntil 10 % konsesjonskraft til kommuner 
og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i. Det er imidlertid ikke krav om avgivelse av 
konsesjonskraft på inntil 5 % til staten, som er vanlig i standard konsesjonsvilkår i dag og som 
følger av vregl. § 22. Innføring av et slikt vilkår vil medføre en oppdatering til dagens rettstilstand, 
men vil samtidig innebære en ny potensiell økonomisk byrde for konsesjonæren. Siden 
økonomiske forhold normalt ikke omfattes av vilkårsrevisjon, anbefaler vi at at gjeldende vilkår 
videreføres uendret uten tillegg om avgivelse av konsesjonskraft til staten.  

Vi har valgt å beholde vilkåret om at oppsagt kraft ikke senere kan forlanges avgitt.  
I samsvar med dagens standardvilkår foreslår vi å ta inn vilkår om at avståelse og fordeling av 

kraft kan tas opp til ny vurdering etter 20 år.  
 

Post 4 Kontroll med betaling av avgift mv. (erstatter post 3 i gjeldende vilkårssett) 
Kontroll med betaling av avgifter og kontroll med vannforbruket, samt kontroll avgivelse av 
konsesjonskraft kan fastsettes av OED. Innholdet i ny post 4 er i hovedsak det samme som i 
gjeldende post om bestemmelser for betaling av avgifter mv.  

 
Post 5 Fond (erstatter post 10 i gjeldende vilkårssett) 
Gjeldende vilkår om fond foreslås videreført. Fondet gjaldt utbetaling av en engangssum før 
reguleringene ble tatt i bruk (ikke krav om årlige innbetalinger). Vilkåret sier hva fondet (rentene) 
kan nyttes til (jord- og skogbruk). NVE legger til grunn at fondsmidlene er utbetalt. Det foreslås 
ikke etablering av nye fond.  

 
Post 6 Byggefrister (gjeldende vilkårssett har ikke vilkår om byggefrister) 
Byggefrister inngår i nye konsesjoner i dag og foreslås tatt inn.  

 
Post 7 Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift (erstatter post 15 i gjeldende konsesjon) 
Posten gjelder regulantens ansvar for å unngå ødeleggelser på naturforekomster, landskap og 
kulturminner mv. ved anleggsarbeid og drift. Teksten oppdateres i tråd med moderne standard-
vilkår.  
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Post 8 Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv. (gjeldende vilkårssett har ikke 
vilkår om godkjenning av planer, landskapsmessige forhold og tilsyn mv.) 

Standardvilkår ved nye konsesjoner i dag og et vilkår for oppfølging og vedlikehold. Vi anbefaler 
at vilkåret tas inn. 

 
Post 9 Naturforvaltning (erstatter post 8 i gjeldende vilkårssett) 

Standardvilkår for naturforvaltning foreslås tatt inn i vilkårene. Vilkåret gir Miljødirektoratet/ 
Fylkesmannen hjemmel til å pålegge konsesjonæren å gjennomføre undersøkelser og enkelte 
tiltak av hensyn til fisk, plante- og dyreliv og friluftsliv. Direktoratet kan også pålegge 
konsesjonæren å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser, dekke utgifter til ekstra oppsyn i 
anleggstiden og utgifter til kontroll og tilsyn etter denne posten. Se kapittel om Oppfølging av 
konsesjonvilkår for nærmere omtale. 

Der det i gjeldende vilkår er pålegg om utsetting av fisk, vil hjemmelen for tilsvarende pålegg 
nå ligge under denne post, punkt I. I post 8 i de gjeldende vilkårene er det krav om at regulanten 
skal bygge og drive et settefiskanlegg i Eikesdalen for utsetting av fisk i vassdraget. NVE kan ikke 
se at det lenger er behov for et spesifikt krav om settefiskanlegg. Fiskeutsetting er i dag regulert 
gjennom forskrift om utsetting av fisk og andre ferskvannsorganismer av 11.11.1993 og 
Miljødirektoratets retningslinjer for utsetting av anadrom laksefisk fra 2014. Det er Fylkesmannen 
som gir tillatelse til utsetting av anadrom fisk. I utsettingstillatelsen skal det bl.a. settes vilkår om 
hvilke stammer som skal benyttes, produksjonssted for utsettingsmaterialet, samt utsettings-
materialets opprinnelse og kvalitet.  

I de gjeldende vilkårene er det åpnet for at regulanten kan bekoste foring av laks og ørret på 
gyteplassene dersom det gir betryggende resultater for å opprettholde bestandene. NVE foreslår 
at vilkåret slettes da vi mener foring av fisk ikke er et aktuelt tiltak.  

Gjeldende hjemmel til å pålegge bygging av gitter foran tappetunneler mv. for å hindre at fisk 
følger med vannet ut av vassdragene vil dekkes av dette vilkåret. 

 
Post 10 Automatisk fredete kulturminner (gjeldende vilkårssett har ikke vilkår om automatisk 
fredete kulturminner)  

Standardvilkår om automatisk fredete kulturminner foreslås tatt inn.  
For 1953-konsesjonen anbefales også vilkår om betaling av sektoravgift til kulturminnevern i 

vassdrag. Beregning av sektoravgiften foretas av NVE etter at nye vilkår er innført.  
 

Post 11 Forurensning (gjeldende vilkårssett har ikke vilkår om forurensning) 

Standardvilkår som gir hjemmel for å kunne pålegge tiltak og undersøkelser for å begrense 
forurensning foreslås tatt inn.  

 
Post 12 Veier, ferdsel mv. (erstatter post 6 i gjeldende vilkårssett)  

Gjeldende vilkår bl.a. om allmennhetens rett til å benytte anleggsveier anbefales videreført. Det 
samme gjelder vilkår om heving av transportveier over regulert høyvannstand.  

 
Post 13 Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring (gjeldende vilkårssett har ikke vilkår om 
terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring) 

Standardvilkår som gir hjemmel for etablering av terskler, biotopjusterende tiltak og erosjons-
sikring foreslås tatt inn.  

 
Post 14 Rydding av reguleringssonen (erstatter post 9 i 1953-konsesjonen med senere endringer ved 
kgl.res. av 4.7.1958) 

Standardvilkår for rydding av reguleringssonen foreslås innført.  
Gjeldende vilkår knyttet til 1953-konsesjonen har detaljerte anvisninger for hvor og hvordan 

det skal ryddes. De detaljerte anvisningene for rydding anses ikke lenger som aktuelle og foreslås 
tatt ut.  
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Post 15 Manøvreringsreglement (erstatter post 11 i 1953-konsesjonen, og senere planendringer som 
gjelder denne posten, meddelt ved Industri- og håndverksdepartementets brev av 14.10.1966 og 
OEDs brev av 18.10.1982) 

Vi foreslår ett felles manøvreringsreglement for begge konsesjonene. 
Det er i revisjonen ikke foreslått minstevannføringer eller magasinrestriksjoner. Det gjeldende 

manøvreringsreglement anbefales videreført med følgende endringer og oppdateringer: 
 

- Manøvreringsreglementet gjøres gjeldende for både 1953-konsesjonen og 1959-konsesjonen. 
- Pkt. 1 Overføringene av Løypåa, Breimåga og Høvla til Aursjømagasinet og Litledalsvass-

draget i 1959-konsesjonen tas med reglementet.  
- Pkt. 3 i det gjeldende reglementet for 1953-konsesjonen hvor det stilles krav til at en norsk 

statsborger som tilsettes av hovedstyret skal forestå manøvreringen, samt at hovedstyret 
skal bestemme hvor damvokterne skal bo og om de skal ha telefon i sine boliger, anbefales 
slettet da det ikke lenger er relevant. 

- Det foreslås inntatt bestemmelse (pkt. 4) om at Kongen kan endre manøvreringsreglementet 
uten rett til erstatning for konsesjonæren, hvis slipping av vann etter reglementet viser seg 
å ha skadelige virkninger av omfang for allmenne interesser.  

 
I tillegg er reguleringsgrensene for Reinsvatn rettet opp i henhold til opplysninger fra Statkraft, 

kontrollert opp mot informasjon om reguleringshøyder i NVE Atlas.  
 

Post 16 Hydrologiske observasjoner (erstatter deler av post 12 i gjeldende vilkårssett) 

Gjeldende vilkår om hydrologiske observasjoner foreslås videreført med justert tekst i samsvar 
med dagens standardvilkår.  

 
Post 17 Registrering av minstevannføring, vannstand i reguleringsmagasin, krav om skilting og merking 
(erstatter deler av post 12 i gjeldende vilkårssett) 

Gjeldende vilkår om registrering av oppdemmingshøyder foreslås videreført og utvidet i samsvar 
med standardvilkårene. Registrering av minstevannføring er med i standardvilkåret (teksten), men 
har ikke aktualitet i dette tilfellet, da det ikke er foreslått vannslipping.  

 
Post 18 Etterundersøkelser (gjeldende vilkårssett har ikke vilkår om etterundersøkelser) 

Vi anbefaler standardvilkår for etterundersøkelser som NVE kan pålegge konsesjonæren. 
 

Post 19 Militære foranstaltninger (erstatter post 14 i gjeldende vilkårssett) 

Vilkår om militære foranstaltninger foreslås videreført i samsvar med standardvilkårene. Det 
gjeldende vilkåret omfatter «regulerings- og overføringsanleggene», mens standardvilkåret er 
avgrenset til «damanlegget».  

 
Post 20 Luftovermetning (gjeldende vilkårssett har ikke vilkår om luftovermetning) 

Vi anbefaler standardvilkår som gir hjemmel for å pålegge tiltak mot luftovermetning.  
 

Post 21 Kontroll og sanksjoner (erstatter post 16 i gjeldende vilkårssett) 

Standardvilkår for kontroll og sanksjoner anbefales tatt inn. I standardvilkårene er kontroll- og 
sanksjonsmulighetene mer konkretisert enn i de gjeldende vilkårene. 

 
Post 22 Tinglysing (erstatter post 17 i i gjeldende vilkårssett) 

Bestemmelser om tinglysing av konsesjoner og tilknyttede vilkår foreslås videreført. 
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NVEs merknader til nytt vilkårssett for 1959-konsesjonen 

Merknader til de enkelte postene: 
 

Post 1 Konsesjonstid og revisjon (erstatter post 1 i gjeldende vilkårssett) 
1959-konsesjonen har vilkår om revisjon etter 50 år. Vi foreslår at revisjonsadgangen settes til 30 år 
i tråd med moderne standardvilkår.  

Det vises ellers til merknader for 1953-konsesjonen om konsesjonstid og revisjon.  
 

Post 2 Konsesjonsavgifter (erstatter post 2 i gjeldende vilkårssett) 
I vilkårene for 1959-konsesjonen står det at fastsettelse av konsesjonsavgiften kan tas opp til ny 
prøvelse etter 20 år. NVE anbefaler at det innføres vilkår om justering av konsesjonsavgiftene etter 
tidsintervaller som loven til enhver tid bestemmer.  

Ifølge gjeldende vilkår skal det etter forfall svares 6 % rente. Vilkåret foreslås endret i samsvar 
med standardvilkårene som viser til rentesats fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven § 3 
første ledd.  

Videre foreslås tatt inn vilkår om at konsesjonsavgiftsmidler skal avsettes særskilt for hver 
kommune til et fond, som etter nærmere bestemmelse av kommunestyret fortrinnsvis anvendes 
til fremme av næringslivet i kommunen (se også merknader for 1953-konsesjonen om konsesjons-
avgifter). 

 
Post 3 Konsesjonskraft (erstatter post 14 i gjeldende vilkårssett) 

For 1959-konsesjonen, som ble gitt etter 10. april 1959, sier gjeldende vilkår at kraften skal leveres 
til vanlig pris i vedkommende forsynings- eller samkjøringsområde, og dersom det ikke er mulig 
å påvise noen slik pris, skal kraften leveres til selvkostende. NVE tolker dette som en forløper til 
dagens «OED-pris» der konsesjonskraftprisen baseres på gjennomsnittlig selvkost for et antall 
vannkraftverk i hele landet. Dette følger av vregl. § 22. Teksten foreslås oppdatert i samsvar med 
dagens standardvilkår. 

Ifølge gjeldende vilkår for 1959-konsesjonen kan pålegget om avgivelse av konsesjonskraft etter 
begjæring av en interessent tas opp til ny vurdering etter 30 år. NVE foreslår at intervallet endres 
til 20 år i tråd med standardvilkårene. Det samme følger av vregl. § 22.  

Vi har valgt å beholde vilkåret om at oppsagt kraft ikke senere kan forlanges avgitt.  
 
Post 4 Levering av gratis kraft (erstatter post 14 i gjeldende vilkårssett) 
I 1959-konsesjonen er det et særskilt vilkår om avgivelse av gratis kraft til oppsitterne i Eikesdal. 
Vilkåret foreslås videreført.  
 
Post 5 Kontroll med betaling av avgift mv. (erstatter post 4 i gjeldende vilkårssett) 

Det vises til merknader foran for 1953-konsesjonen om betaling av avgift mv.  
 

Post 6 Fond (erstatter post 10 i gjeldende vilkårssett) 
Gjeldende vilkår om fond foreslås videreført. Fondet gjaldt utbetaling av en engangssum før 
reguleringene ble tatt i bruk (ikke krav om årlige innbetalinger). Av vilkåret fremgår det hvordan 
fondet kan nyttes (bruk av renter til fremme av jordbruk). NVE legger til grunn at fondsmidlene 
er utbetalt. Det foreslås ikke etablering av nye fond.  

 
Post 7 Byggefrister (gjeldende vilkårssett har ikke vilkår om byggefrister) 

Byggefrister inngår i nye konsesjoner i dag og foreslås tatt inn.  
 

Post 8 Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift (erstatter post 17 i gjeldende vilkårssett) 
Posten gjelder regulantens ansvar for å unngå ødeleggelser på naturforekomster, landskap og 
kulturminner mv. ved anleggsarbeid og drift. Teksten oppdateres i tråd med moderne standard-
vilkår.  
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Post 9 Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv. (gjeldende vilkårssett har ikke 
vilkår om godkjenning av planer, landskapsmessige forhold og tilsyn mv.) 

Standardvilkår ved nye konsesjoner i dag og et vilkår for oppfølging og vedlikehold. Vi anbefaler 
at vilkåret tas inn. 

 
Post 10 Naturforvaltning (erstatter post 8 i gjeldende vilkårssett) 

Standardvilkår for naturforvaltning foreslås tatt inn i vilkårene. Vilkåret gir Miljødirektoratet/ 
Fylkesmannen hjemmel til å pålegge konsesjonæren å gjennomføre enkelte tiltak av hensyn til 
fisk, plante- og dyreliv og friluftsliv. Direktoratet kan også pålegge konsesjonæren å bekoste 
naturvitenskapelige undersøkelser, dekke utgifter til ekstra oppsyn i anleggstiden, og dekke 
utgifter til kontroll og tilsyn etter denne posten. Se kapittel om Oppfølging av konsesjonvilkår for 
nærmere omtale. 

 
Post 11 Automatisk fredete kulturminner (erstatter gjeldende vilkår om kulturminner i post 17) 

Standardvilkår om automatisk fredete kulturminner foreslås tatt inn. Vilkår om innbetaling av 
sektoravgift foreslås ikke for 1959-konsesjonen.  

 
Post 12 Forurensning (gjeldende vilkårssett har ikke vilkår om forurensning) 

Standardvilkår som gir hjemmel for å kunne pålegge tiltak og undersøkelser for å begrense 
forurensning foreslås tatt inn.  

 
Post 13 Veier, ferdsel mv. (erstatter post 6 i gjeldende vilkårssett)  

Gjeldende vilkår bl.a. om allmennhetens rett til å benytte anleggsveier anbefales videreført. 
Gjeldende vilkår om fremføring av anleggsvei fra Aursjødammen til Finnset foreslås videreført, 
selv om veien er bygget.  

 
Post 14 Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring (gjeldende vilkårssett har ikke vilkår om 
terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring) 

Standardvilkår som gir hjemmel for etablering av terskler, biotopjusterende tiltak og erosjons-
sikring foreslås tatt inn.  

 
Post 15 Rydding av reguleringssonen (gjeldende vilkårssett har ikke vilkår om rydding av 
reguleringssonen)  

Standardvilkår for rydding av reguleringssonen foreslås innført.  
 

Post 16 Manøvreringsreglement (gjeldende vilkår for 1959-konsesjonen har ikke vilkår om 
manøvreringsreglement) 

Vi foreslår ett felles manøvreringsreglement for begge konsesjonene. Se merknader foran under 
posten om manøvreringsreglement i vilkårene for 1953-konsesjonen. 

 
Post 17 Hydrologiske observasjoner (erstatter deler av post 12 i gjeldende vilkårssett) 

Gjeldende vilkår om hydrologiske observasjoner foreslås videreført med justert tekst i samsvar 
med dagens standardvilkår.  

 
Post 18 Registrering av minstevannføring, vannstand i reguleringsmagasin, krav om skilting og merking 
(erstatter deler av post 12 i gjeldende vilkårssett) 

Standardvilkår om registrering av minstevannføring, vannstander og krav om skilting og merking 
foreslås tatt inn. Registrering av minstevannføring vil imidlertid ikke være aktuelt, da det ikke er 
foreslått vannslipping. 
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Post 19 Etterundersøkelser (gjeldende vilkårssett har ikke vilkår om etterundersøkelser) 

Vi anbefaler standardvilkår for etterundersøkelser som NVE kan pålegge konsesjonæren. 
 

Post 20 Militære foranstaltninger (erstatter post 16 i gjeldende vilkårssett) 

Vilkår om militære foranstaltninger foreslås videreført i samsvar med standardvilkårene. Det 
gjeldende vilkåret omfatter «overføringsanleggene», mens standardvilkåret er avgrenset til 
«damanlegget».  

 
Post 21 Luftovermetning (gjeldende vilkårssett har ikke vilkår om luftovermetning) 

Vi anbefaler standardvilkår som gir hjemmel for å pålegge tiltak mot luftovermetning.  
 

Post 22 Kontroll og sanksjoner (erstatter post 18 i gjeldende vilkårssett) 

Standardvilkår for kontroll og sanksjoner anbefales tatt inn.  
 

Post 23 Tinglysing (erstatter post 19 i gjeldende vilkårssett) 

Bestemmelser om tinglysing av konsesjoner og tilknyttede vilkår foreslås videreført. 
 

Vilkår som foreslås sløyfet/ikke vidererført 

Følgende poster i gjeldende vilkår foreslås sløyfet/ikke viderført: 
 

Post 4 i begge konsesjoner om regulantens ansvar for dekning av sykehusopphold og erstatning 
til etterlatte i tilfelle arbeidere omkommer i ulykker. Dekkes i dag av lovpålagte regler.  

 
Post 5 i begge konsesjoner om regulantens ansvar for å skaffe husrom for arbeidere og 
funksjonærer mv. Vilkåret anses ikke lenger aktuelt.  

 
Post 7 i begge konsesjoner om erstatning av kommunale utgifter til forsorgsunderstøttelse. 
Vilkåret anses ikke lenger aktuelt.  

 
Post 9 i 1959-konsesjonen om at Aura kraftverk plikter å treffe nødvendige tiltak for å søke å 
avhjelpe skader og ulemper som reguleringene fører med seg for bygdefolkets interesser. Det 
vises til at dette kan avgjøres ved vassdragsskjønn. Vilkåret kan tolkes til å omfatte tiltak av hensyn 
til allmennheten og at det ikke er avgrenset til erstatningsplikt etter gjeldende rett. NVE foreslår 
at vilkåret slettes da vi mener hensynet til allmenne interesser blir tilstrekkelig ivaretatt ved 
innføring av moderne standardvilkår. Erstatninger i forbindelse med avståelse av grunn eller 
rettigheter dekkes av vregl. § 30 om ekspropriasjon og som omfatter regler om skjønn.  

 
Post 15 i 1959-konsesjonen som gjelder krav om kraft som delvis erstatning for avståelse av 
fallrettigheter i forbindelse med det privatrettslige skjønnet. Vi legger til grunn at vilkåret ikke 
lenger er aktuelt.  

 
Øvrige merknader 

Oppfølging av revderte vilkår 

NVE er ansvarlig myndighet for oppfølging av de reviderte vilkårene. Dette gjelder med unntak av 
vilkår om naturforvaltning, hvor ansvaret for oppfølging ligger under Fylkesmannen, eller 
Miljødirektoratet når det gjelder anadrom fisk. Flere av vilkårene gir hjemmel til å kunne pålegge 
avbøtende tiltak og undersøkelser etter behov.  

Som hovedregel ligger myndigheten til å gi pålegg om tiltak som endrer vannføring, vannstand 
og fysiske forhold i elver og innsjøer/magasiner til NVE. Det samme gjelder hydrologiske pålegg 
der vannføringsmålinger er sentralt.  

Fylkesmannen/Miljødirektoratet har myndighet til å pålegge nødvendige undersøkelser 
knyttet til ferskvannsbiologi, plante- og dyreliv og friluftsliv. Det gjelder også kompenserende tiltak 
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som utlegging av gytegrus, fiskeutsetting og andre tiltak som ikke påvirker de hydrologiske eller 
fysiske forholdene.  

Pålegg om tiltak eller undersøkelser må være knyttet til skader som er forårsaket av 
kraftutbyggingen. Kostnadene for gjennomføring må være rimelige i forhold til skadeomfang og 
nyttevirkning.  

I en del tilfeller kan formålet med tiltak være sammensatt. Dersom det er uklart hvem som har 
ansvar for å gi pålegg, må dette avklares mellom de respektive myndigheter. Det vil likevel være 
naturlig å samarbeide om utformingen av tiltak som krever samordning eller når det er behov for 
utvidet kompetanse.  

 
Privatrettslige spørsmål 

Privatrettslige spørsmål som angår de enkelte eiendommer eller rettigheter som ble berørt av 
reguleringene ble løst ved tidligere inngåtte minnelige avtaler og offentlig skjønn. I revisjons-
dokumentet utarbeidet av Statkraft er det gitt en oversikt over avholdte skjønn i forbindelse med 
de konsesjonene som ble gitt.  

Eventuelle ytterligere spørsmål av privatrettslig art må løses direkte mellom konsesjonæren og 
de respektive grunneierne, via minnelige avtaler eller rettslig prosess. 

 
Navnsetting i manøvreringsreglementet 

Statkraft påpeker at det i gjeldende manøvreringsreglement er benyttet navn på dammene og ikke 
magasinene eller innsjøene som inngår i reguleringsmagasinene. Statkraft viser til at de i flere 
sammenhenger har fått reaksjoner på navnebruken fra lokale interessenter i forbindelse med drift 
av anleggene. De anbefaler derfor at navnet på magasinene og innsjøene som inngår i regulerings-
området blir oppdatert i henhold til Norsk kartverk sin standard. Dette gjelder følgende magasiner 
og innsjøer:  
 

- Aursjødammen – endres til Aursjømagasinet 
- Grønningen – endres til Grynningen 
- Aursjø – endres til Aursjøen 
- Osbudammen – endres til Osbumagasinet 
- Osbuvatn – endres til Osvatnet. 

 
Vi foreslår i tillegg disse navneendringene: Lilledalsvassdraget endres til Litledalsvassdraget, 

Leipåna til Løypåa og Breimega til Breimegå.  
Navneendringene er tatt inn i NVEs forslag til nye vilkår og manøvreringsreglement.  

 
Høydeangivelser i manøvreringsreglementet  

Oppgitte kotehøyder i gjeldende manøvreringsreglement for Aura–Lilledalsvassdraget refererer 
seg til lokalt høydesystem i Vassdragsvesenets generalplan av 1951.  

NVE har anmodet Statkraft om å konvertere høydene til nytt høydesystem NN2000. Dette er 
imidlertid en ressurskrevende oppgave som vil ta tid å gjennomføre. Vårt forslag til nytt 
manøvreringsreglement tar derfor utgangspunkt i det gamle høydesystemet."  

 
NVEs forslag til vilkår og manøvreringsreglement er likelydende med OEDs forslag, jf. vedlegg 2, 3 
og 4, og er derfor ikke inntatt i kgl.res. 
 
 
III.  Høring og uttalelser til NVEs innstilling 

Innstillingen ble sendt på høring til Nesset (nå Molde kommune), Sunndal og Lesja kommuner samt 
Møre og Romsdal og Oppland fylkeskommuner (nå Innlandet fylkeskommune). 
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Nesset kommune 

Nesset kommunestyre fattet følgende vedtak 11. april 2019: 
 
"Nesset kommunestyre har følgende merknader til NVEs innstilling som gjelder revisjon av vilkåra 
for kraftproduksjon i Auravassdraget:  
 
1. Nesset kommune opprettholder kravet om minstevassføring. Viser i den sammenheng til EUs 

vanndirektiv. Dette gjelder spesielt på strekningen fra Finnset og nedover Eikesdalen. Dette 
bør kombineres med elveforebyggende tiltak og en mindre kraftproduksjon i Eikesdal.  

2. Ved et eventuelt behov for å øke slukeevnen/kapasiteten (effektkjøring) i kraftproduksjonen 
for Aura, skal en kraftstasjon i Eikesdalen prioriteres for å møte kravene i EUs vanndirektiv.  

3. Nesset kommune opprettholder kravet om næringsfond. Næringsfondet bør legge vekt på 
utvikling av et bærekraftig reiseliv og friluftsliv, særlig knyttet opp mot nærheten til kommunens 
unike verneområder.  

4. Nesset kommune ber om alt uttak av konsesjonskraft fra Auravassdraget selges til OED-pris. 
Det må bli ensartede regler for beregning av konsesjonskraftpris.  

5. Anleggsveiene skal ha fri ferdsel, jf. opprinnelige konsesjonsvilkår av 1953. Det skal ikke være 
anledning til å kreve brukerbetaling. Dagens vegstandard skal opprettholdes og oppgraderes. 
Spesielt gjelder dette Finnsetlia.  

6. Konsesjonæren skal sørge for biotopforberedende tiltak i gytebekker til gyteforhold er 
vesentlig forbedret. Konsesjonæren må fortsatt pålegges fiskeutsettinger, jf. krav fra 
fylkesmannen i Innlandet.  

7. Konsesjonæren skal bistå økonomisk med å vedlikeholde/utbedre eksisterende båtopptrekk 
på Aursjøen.  

8. Konsesjonæren skal bistå økonomisk til økt tilrettelegging for friluftsliv: sykkelsti Aursjøhytta–
Naustviken. 

9. Neste revisjon av Aura og Takrennekonsesjonene må være i 2034, 30 år etter kravet om revisjon 
av konsesjonsvilkårene.  

10. Nesset kommune vil søke juridisk bistand hos LVK. Under den planlagte befaringen med OED 
den 11. og 12. juni må det gis anledning til å fremme ytterligere krav og merknader. Nesset 
kommune vil søke å samordne sine krav med Lesja og Sunndal kommuner." 

 
I tilleggsmerknader til NVEs innstilling av 23. september 2019 skriver Nesset kommune at:  

 
"Nesset kommunestyre har følgende tilleggsmerknader til K-sak 39/19 som gjelder revisjon av 
vilkåra for kraftproduksjon i Aura vassdraget: 
 

 Det foreslås en prøveordning på 10 år med minstevassføring fra Finnset for å vurdere om 
minstevassføringen og standardvilkårene gir noen miljøforbedringer. Etter 10 år skal 
ordningen evalueres.  

 Elveforbedrende tiltak i henhold til standardvilkårene for naturforvaltning. Det vises til 
NINA-rapport 275/2007 og tiltak som:  
1. Samling av elveløpet i munningen av Aura 
2. Fisketrapper nedenfor Litlvatnet  
3. Djupål og samling av vatnet på den tørrlagte strekningen nedstrøms Finnset 
4. Utsett av lakseyngel for å bygge opp bestanden i Aura." 

 
Sunndal kommune 

Etter møte av 27.03.2019 ga Sunndal kommunestyre følgende uttalelse til NVEs innstilling:  
 

1. Sunndal kommune ber om at alt uttak av konsesjonskraft fra Auravassdraget selges til OED-
pris. Det må bli ensartede regler for beregning av konsesjonskraftpris.  
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Siden 1959 er det skjedd store endringer i overføringsnettet, og kraft utveksles over hele 
landet, og til utlandet. Det bør derfor være samme konsesjonskraftpris for hele landet, og at 
denne beregnes som OED-pris – basert på en «gjennomsnittlig selvkost for et representativt 
antall vannkraftverk over hele landet».  

2. Sunndal kommune ber om at anleggsvegen skal ha fri ferdsel, jf. opprinnelige konsesjonsvilkår 
av 1953. Det skal ikke være anledning til å kreve brukerbetaling. Dagens vegstandard skal opp-
rettholdes.  

Dagens vegstandard vil være tilstrekkelig for allmennheten. Det bør derfor være en veg 
som fritt kan benyttes av allmennheten, hvor drift og vedlikehold bekostes av Statkraft uten 
behov for et vegselskap og bruk av bompenger.  

3. Konsesjonæren skal sørge for biotopforberedende tiltak i gytebekker til gyteforhold er vesentlig 
forbedret. Konsesjonæren må fortsatt pålegges fiskeutsettinger, jf. krav fra Fylkesmannen i 
Innlandet.  

4. Konsesjonæren skal bistå økonomisk for å bedre mulighetene for å dra eller kjøre ut båter på 
Aursjømagasinet. Konsesjonæren skal sørge for at det er enkelt å sette ut båt i Reinsvatnet selv 
om dammen ikke er full.  

5. Konsesjonæren skal bistå økonomisk til økt tilrettelegging for friluftsliv: sykkelsti Aursjøhytta–
Naustviken." 

 
Lesja kommune ved Lesja kommunestyre fattet den 26.09.2019 følgende vedtak: 
 

"Lesja kommune forventer at Olje- og energidepartementet gjør en vurdering basert på alle 
høringsinnspillene som har kommet inn, og ikke bare vurderinger gjort av NVE og Statkraft. Aura-
reguleringene har skapt store miljøinngrep, og avbøtende tiltak må til, og ikke bare i form av 
standard vilkår. Det økonomiske aspektet må vurderes sammen med klimaendringene siden 1950-
tallet: kommunen må få økt konsesjonskraft. 

Lesja kommune har følgende merknader til NVE sin innstilling som gjelder revisjon av vilkår 
for kraftproduksjon i Auravassdraget: 

Som det fremgår av departementets retningslinjer skal revisjonen være en «helhetlig 
tilnærming» ved å se på hele vassdraget og de samlede virkninger av reguleringen under ett. 

 
1. Konsesjonæren må fortsatt pålegges fiskeutsettinger jamfør krav fra Fylkesmannen i 

Innlandet. 
2. Konsesjonæren skal sørge for biotopforberedende tiltak i gytebekker til gyteforhold er 

vesentlig forbedret og som fungerer.  
3. Vannstanden i Aursjøbassenget skal være på høyeste regulerte nivå før og i gyteperioden: 

september og første del av oktober. 
4. Konsesjonæren skal bistå økonomisk for å bedre mulighetene for å dra ut og ta opp båter 

fra magasinet. 
5. Konsesjonæren skal bistå økonomisk til økt tilrettelegging for friluftsliv: sykkelsti 

Aursjøhytta–Naustviken, dette vil være et avbøtende tiltak for tapt tilkomst for friluftsliv, og 
positivt for reiselivet. 

6. Konsesjonsvilkårene må sikre at konsesjonæren bidrar betydelig med økonomiske midler 
for utredninger og gjennomføring av tiltak for å bedre utveksling av Snøhetta reinens øst og 
vestområde. Dette vil si ved hver ende av Aursjømagasinet. Dette som et avbøtende tiltak 
for tapte trekk- og leveområde for villreinen. En bør også skaffe seg ytterligere kunnskaps-
grunnlag om reetablering av en eventuell terskel over ved Gåsbu, jamfør befaring med OED 
12. juni 2019. 

7. Lesja kommune krever minstevannføring, spesielt på strekningen fra Finnset og nedover i 
Eikesdalen. Dette for å bedre forholdene for anadrom fisk i Aura og Eira vassdragene. NVE 
er usikker på effekten av slipp av minstevannføring, det må derfor stilles krav om 
tilstrekkelig kunnskap om dette med mer forskning/utredning, eller så må det etableres 
prøvedrift som over tid styrker kunnskapsgrunnlaget om minstevannføring og påvirkning 
for fisken. 
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8. For å forbedre forholdene og oppgangen av laks og ørret i Aura må det gjennomføres fysiske 
tiltak på hele eller deler av strekningen Eikesdalsvatnet–Finnset. 

9. Lesja kommune ber om at Aursjøvegen skal ha fri ferdsel, jf. opprinnelige konsesjonsvilkår 
av 1953. Det må også sikres midler til vegvedlikehold innover Dalsida, Dalsidevegen (Lesja). 

10. Lesja kommune mener at det i forbindelse med en revisjon, er naturlig at oppdatert 
informasjon legges til grunn og at mengden konsesjonskraft som tildeles Lesja kommune 
økes tilsvarende økt tilsig i magasinene, jamfør klimaendringer.  

11. Lesja kommune mener revisjonen må åpne for endringer av konsesjonskraft slik at denne 
fastsettes gjennom OED-pris. 

12. Post 5 i 1953-konsesjonen som gjelder fond til jord- og skogbruk i Lesja er ikke brukt opp 
og bør derfor stå som den gjør i dag i forslaget. 

13. Det er i dag rester av telefonstolper innover Dalsida etter utbyggingen, disse må stilles krav 
til konsesjonæren at må ryddes. Det er igjen trerester og stål/jern-vaiere, 87 punkt må 
ryddes. Rapporten ligger vedlagt. 

14. Lesja kommune stiller krav om næringsfond. Næringsfondet bør legge vekt på utvikling av 
et bærekraftig reiseliv og friluftsliv, særlig knyttet opp mot nærheten til kommunens unike 
verneområder." 

 
Møre og Romsdal fylkeskommune skriver i brev av 28. januar 2019 følgende: 

 
"Møre og Romsdal fylkeskommune rår Olje- og energidepartementet til ikkje å ta NVE si innstilling 
til følge. Dette er bygd på følgjande punkt:  
 

1. Vilkår som i innstillinga frå NVE vil innebere status quo for miljøtilhøva i Aura/Eira og vil 
dermed ikkje oppfylle miljømåla som er fastsett i regional vassforvaltningsplan.  

2. Det kjem ikkje fram ny kunnskap som endrar grunnlaget for opprinnelige miljømål i 
Aura/Eira eller som tilseier at ambisjonane for laks og sjøaure bør reduserast.  

3. Øvrige større laksevassdrag i regionen Nordmøre og Romsdal er også sterkt reduserte. 
Innstillinga om Aura/Eira legg i for liten grad vekt på den generelle tilstanden for anadrom 
fisk i regionen.  

4. Usikkerheit om verknader av minstevassføringa må kome fisken til gode. Minstevassføring 
kan ikkje under noko omstende påverke fiskebestandane negativt.  

5. NVE legg for lite vekt på prioritering og miljømål i regional plan for vassforvaltning. 
Fylkesutvalet meiner dette er i strid med Vassforskrifta § 29 og plan- og bygningslova § 8-2.  

6. Forslaget til vilkår er slik fylkesutvalet ser det, ikkje i samsvar med intensjonane i 
vassforskrifta og EUs vassrammedirektiv.  

7. Møre og Romsdal fylkeskommune står fast ved at det bør etablerast minstevassføring for å 
betre høva for anadrom fisk i Aura/Eira.  

8. Anleggsvegane skal ha fri ferdsel, jamf opprinnelege konsesjonsvilkår av 1953. Det er ikkje 
anledning til å innføre brukerbetaling for desse vegane." 

 
Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening, Norsk Friluftsliv, Naturvernforbundet, WWF, 
Villreinrådet i Norge, Norges Fjellstyresamband, Sør-Norge Statskog, Norges Bondelag, Sabima og 
Natur	og Ungdom i felles brev av 25. mars 2019: 

 
"Aurareguleringene – vilkårsrevisjon og villrein  

Aurareguleringene på 1950-tallet medførte etablering av store vannkraftmagasiner med betydelig 
vannstandsvariasjoner, og var et takrenneprosjekt der vann ble overført fra flere elver over i 
vannkraftmagasinene med store negative effekter på flora og fauna i de berørte vassdragene. 
Etableringen av de store kraftmagasinene innebar også neddemming av viktige leveområder for 
villreinen i tillegg til avskjæring av trekkruter og etablering av infrastruktur som veier og kraft-
ledninger som hadde en barriereeffekt for villreinen. Villreinbestanden i Snøhetta ble i realiteten 
delt i to bestander på grunn av disse inngrepene.  
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Norges Fjellstyresamband, Den Norske Turistforening, Villreinrådet i Norge, Norges 
Naturvernforbund, WWF, Norsk Friluftsliv, Statskog SF, Natur og Ungdom, Norges Bondelag, 
Sabima og Norges Jeger- og Fiskerforbund vil understreke at vilkårsrevisjonene må gi rom for å 
pålegge tiltak også for å avbøte skader/negative effekter av vannkraftutbyggingene på villrein, 
annet naturmangfold og friluftslivet. Norge har et nasjonalt og internasjonalt ansvar for å sikre en 
bærekraftig forvaltning av våre villreinbestander. Vannkraftutbygginger med etablering av store 
magasiner kan medføre neddemming av viktige beiteområder og kan, sammen med andre inngrep 
som kraftledninger og veier, bidra til at trekkveier blir avskåret, områder går ut av bruk og at 
bestander splittes to eller flere delbestander med liten eller ingen muligheter for utveksling av dyr. 
Dette er også situasjonen etter Aurareguleringen.  

Tidligere benyttet villreinen trekkveier mellom Gautsjøen og Grynningen og mellom 
Grynningen og Aursjøen for å trekke mellom områdene i vest og fjellområdene lenger øst. 
Reguleringen har medført at trekkene har opphørt eller blitt sterkt redusert. I forbindelse med 
prosessen med vilkårsrevisjon for Aurareguleringen har Lesja kommune fremmet forslag om en 
terskel mellom Gautsjøen og Grynningen i Aursjømagasinet. Hensikten var å oppnå en raskere 
fylling av Gautsjøen og høyrere og mer stabilt vannivå for å øke produksjonspotensialet for 
næringsdyr og ørret, bedre forholdene for gytevandring til tilsigbekker og få et nedre visuelt 
inntrykk av innsjøen. Snøhetta villreinnemnd foreslo at en eventuell slik terskel kunne anlegges 
som to smale tanger som også kunne benyttes av villreinen for å ha en mulighet for å gjenopprette 
villreintrekket mellom de østlige og de vestlige fjellområdene.  

Statkraft Energi AS ga, etter anmodning fra NVE, et oppdrag til Norsk institutt for natur-
forskning (NINA) i oppdrag å gjennomføre et forprosjekt for å utrede etablering av en terskel i 
elveosen mellom Gautsjøen og Grynningen. Dette for å avklare mulighetene for å reetablere vill-
reintrekket mellom de østlige og de vestlige områdene i Snøhetta villreinområde. NINA 
konkluderer i sin rapport (Reetablering av villreintrekk over Aursjømagasinet, Lesja og Nesset 
kommuner. Et kunnskapsgrunnlag, NINA Rapport 266, 2007) med at en potensiell barriere-
reduserende effekt for villreinen av en terskel ved Gåsbuosen er noe usikker, og at den også vil 
være avhengig av at det gjennomføres andre tiltak som reduserer villreinens unnvikelseseffekter i 
dette området for å oppnå ønsket effekt. NINA foreslår at det igangsettes et større, integrert 
prosjekt for å framskaffe data om villreinens bevegelsesmønster rundt Aursjøen og i andre deler 
av Snøhettaområdet.  

Norges Fjellstyresamband, Den Norske Turistforening, Villreinrådet i Norge, Norges 
Naturvernforbund, WWF, Norsk Friluftsliv, Statskog SF, Natur og Ungdom, Norges Bondelag, 
Sabima og Norges Jeger- og Fiskerforbund er opptatt av at disse anbefalingene må følges opp, og 
at det gis et pålegg om at regulanten må bidra til at det framskaffes et tilstrekkelig kunnskaps-
grunnlag til å kunne iverksette tiltak for å bedre forholdene for villreinen. At eventuelle effekter av 
et tiltak er avhengig av at også andre tiltak iverksettes, kan ikke være et argument for ikke å ta et 
slikt initiativ.  

Organisasjonene ber om at det legges inn hjemler i de nye vilkårene for Aurareguleringen som 
sikrer at det gjennomføres en kunnskapsinnhenting, samt at det kan gis pålegg/iverksettes tiltak 
når et tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag foreligger. Dette kan eksempelvis gjøres i forbindelse med 
revisjonen av vannforvaltningsplanene som skal gjennomføres hvert 6. år. Hensynet til føre-var-
prinsippet tilsier også at det bør legges inn slike hjemler i de reviderte vilkårene. Det er ikke 
akseptabelt at villreinen skal måtte vente ytterligere 30 år før det iverksettes tiltak som kan bidra 
til å gjenopprette trekkveier eller andre tiltak som kan bedre rammebetingelsene for villreinen i 
disse fjellområdene." 
 

Norsk Lakseelver skriver ved brev av 31. oktober 2019 følgende:  
 
"Kommentarer til befaring vilkårsrevisjon Aurareguleringen  
Norske Lakseelver ønsker med dette å gi en kort oppsummering av hovedpunkter relatert til 
vilkårsrevisjon av Aurareguleringen (Aura/Eira, 104.Z). Dette med bakgrunn i gjennomført 
befaring 11.06.19 hvor Morten Stickler deltok på vegne av Norske Lakseelver.  
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Vi ønsker å gi kommentarer tilknyttet fem hovedpunkter som underbygger viktigheten av et 
fremtidig slipp av minstevannføring i Aura:  
 

1. Betydning av Aura som bidrag til gytebestandsmål (GBM) for laks i Auravassdraget  
2. Ivaretakelse av rødlistarter  
3. Påvirkning av slipp av minstevannføring på verdien av flomdempning i Auravassdraget  
4. Kost-nytte vurdering av miljøtiltak, og  
5. Prøvereglement ved usikkert kunnskapsgrunnlag 

 
1. Betydning av Aura som bidrag til GBM 

Auravassdraget har i dag et gytebestandsmål (GBM) for laks på 972 kg hunnlaks. Av dette utgjør 
Eira 71 % (eller 694 kg) av GBM. Dette betyr at Aura skal ha nesten en tredjedel av laksestammen 
i vassdraget. Dette er betydelig! Aura skal bidra til naturlig rekruttering, produksjon og bevaring 
av denne unike laksestammen i fremtiden. GBM for Auravassdraget er derfor avhengig av et 
minstevannslipp for å sikre en fremtidig bærekraftig stamme av laks i vassdraget. Vi skal heller 
ikke glemme at det er en sjøørretbestand i vassdraget.  

Andel kultivert laks i sportsfiskefangstene i Eira har steget fra om lag 20 % på 1980-tallet til over 
70 % i 2018. Dette gir en indikasjon på at GBM ikke nås basert på forvaltningsprinsippet om naturlig 
rekruttering og høstbart naturlig overskudd (jf. kvalitetsnormen for villaks). Det er et økende 
fokus i forvaltningen om at kultivering skal reduseres og man skal legge til rette for økt naturlig 
reproduksjon i vassdragene. For å oppnå måloppnåelse av GBM og naturlig reproduksjon av laks 
i hele vassdraget trengs det minstevannføring og habitattiltak i vassdraget; det ene er avhengig av 
det andre. Derfor er det selvmotsigelser i NVEs konklusjon i sin innstilling til OED.  
 
2. Ivaretakelse av rødlistarter  

Auravassdraget har i dag minst to rødlistarter:  
 

• Elvemusling (Rødlistestatus: VU) 
• Europeisk ål (Rødlistestatus: VU)  

 
Rødlistarter har en særskilt beskyttelse og Norge er forpliktet til å følge opp dette, både 

gjennom egne lover, direktiv og handlingsplaner, samt gjennom arbeidet med måloppnåelse i tråd 
med vannforskriften.  

I tillegg er elvemusling en norsk ansvars art: Vi er forpliktet til at det skal finnes livskraftige 
populasjoner i hele Norge. Alle nåværende naturlige populasjoner skal opprettholdes og sikres en 
tilfredsstillende rekruttering, og alle vassdrag med elvemusling skal ha god økologisk tilstand eller 
bedre. Aura, som er en SMVF, har bare moderat status – pga. påvirkningen av vannkraft og mangel 
på minstevannføring. Det er ingen rekruttering i elvemuslingbestanden i Auravassdraget, og Aura 
særskilt. For å sikre muslingbestanden er det essensielt med et vannslipp. En tilbakekomst av laks 
og sjøørret vil hjelpe elvemuslingen med å fullføre sin reproduksjonssyklus som parasitt på laks- 
og/eller ørretgjeller.  
 
3. Påvirkning av slipp av minstevannføring på verdien av flomdempning i Auravassdraget  

Vi viser her til et notat fra professor emeritus Ånund Killingtveit, NTNU, som har vurdert den 
foreslåtte minstevannføringen og restriksjonene på raske vannstandsendringer i Surna. Dette 
arbeidet har stor overføringsverdi til Auravassdraget. Konklusjonen fra arbeidet er entydig:  
 

Etter ei grundig vurdering av tilgjengelege dokument og innsamling og analyse av data frå 
hydrologiske målingar i Surna-vassdraget frå 1968 fram til i dag, er det mi vurdering at dei nye 
konsesjonsvilkåra ikkje vil føre til forverring av flomforhold i Surna, samanlikna med dagens 
situasjon.  
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Norske Lakseelver anbefaler OED å ta i bruk denne referansen. Hvis det menes at det er 
usikkerhet i overføringsverdien til Auravassdraget anbefales det at det gjøres en liknende 
vurdering også for Auravassdraget, da av en faglig anerkjent part, som for eksempel Killingtveit. 

 Videre påpeker vi at det i NVE Rapport 49/2013 slås fast at det ikke er flomutsatte områder i 
Aurareguleringen. 

Norske Lakseelver stiller også et åpent spørsmål til OED om det er et relevant forhold at 
regulanten mener at skadeflommer, definert som 30–50-års flommer, vil øke som et resultat av 
slipp av en minstevannføring. 
 
4. Kost-nytte vurdering av miljøtiltak 

Etter reguleringen har gjennomsnittlig vekt for de fangede laksene i vassdraget, så vel som den 
største fangede laksen, blitt mer enn halvert sammenlignet med fangstene før regulering. Med 
NVEs innstilling vil denne vridningen av laksebestanden i Aura/Eira fortsette; laksebestanden vil 
gå fra å være preget av storlaks til å bli en smålaksbestand. Vi viser til naturmangfoldloven § 5 
(forvaltningsmål for arter) første punktum: «Målet er at artene og deres genetiske mangfold 
ivaretas på lang sikt og at artene forekommer i levedyktige bestander i sine naturlige utbredelses-
områder.» Vi stiller spørsmålet: Er det nye regimet NVE innstiller til i tråd med naturmangfold-
loven og målet om bevaring av den enkelte laksebestand sitt genetiske mangfold? 

Det er lett å sette en kroneverdi på hva tiltak i regulerte vassdrag, og ikke minst hva tap av vann 
gjennom en minstevannføring, koster regulanten. Vanskeligere er det å sette en pris på hva 
egenverdien til en elvs spesifikke laksebestand er. Men forvaltningen kan ikke skjule seg bak 
«utilstrekkelig kunnskap» og velge å ikke handle og på den måten lempe hele beviskravet og tapet 
over på miljø og miljøinteresser.  

«Håndbok for miljødesign i regulerte laksevassdrag» har gitt oss verdifull kunnskap som både 
hensyntar villaks og regulanten. Vi har en forventning om at denne kunnskapen brukes – og 
spesielt når forvaltningen ikke er sikker på hva miljøtiltakene skal være, hvilke kostnader og 
hvilken effekt de har. Da er det åpenbart at man skal bruke verktøyet miljødesign og et prøve-
reglement med minstevannslipp og oppfølgende undersøkelser!  

Det vises til hovedformålet i departementets egne retningslinjer for revisjon av konsesjons-
vilkår for vassdragsreguleringer: «Hovedformålet med en revisjon av vilkår vil være muligheten 
for å bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag.» Og selvsagt skal påvirkningen dette har på 
vannkraftproduksjonen veies inn.  

Men det hjelper ikke for miljøforholdene i Aura å bare innføre standard naturforvaltningsvilkår 
– det trengs også vann da Aura i perioder blir helt eller delvis tørrlagt. Og vi kan ikke se at NVE, 
som et fagdirektorat, har vurdert forholdene som miljøtiltak, faktisk energitap og OU-tiltak godt 
nok i sine konklusjoner. Ut ifra den kompetansen NVE sitter på, bør NVE snevre inn sine skjønns-
messige vurderinger og komme med transparente, konsistent og faglig begrunnede avveininger.  
 
5. Prøvereglement ved usikkert kunnskapsgrunnlag  

Bakgrunnen for at NVE ikke anbefaler slipp av minstevannføring er relatert til «betydelig 
usikkerhet knyttet til om aktuelle vannslipp vil ha ønsket effekt, selv i kombinasjon med fysiske 
tiltak» (fra konklusjonen i NVEs innstilling, side 1).  

Naturmangfoldloven § 8 stiller krav til kunnskapsgrunnlaget for offentlige beslutninger. Det 
kan ikke være slik at det er miljøhensynene og -interessene som skal ha all bevisbyrde i vilkårs-
revisjonene. Det kan heller ikke være slik at NVE, som et fagdirektorat, skylder på usikkerhet som 
argumentasjon for ikke å innføre minstevannføring i et vassdrag med anadrom laksefisk, for så 
siden å si at de anser kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven § 8, som godt nok til å anbefale 
en beslutning ovenfor departementet. 

Vi mener tvert imot at kunnskapsgrunnlaget i vilkårsrevisjonen er for dårlig – og også tidvis 
utdatert på grunn av sakens lange saksbehandlingstid. Dermed skal naturmangfoldloven sitt «føre-
var-prinsipp», jf. § 9, komme til anvendelse og man skal ta «(…) sikte på å unngå mulig vesentlig 
skade på naturmangfoldet», jf. bestemmelsen første punktum. Videre: «Foreligger [det] en risiko 
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for alvorlig eller irreversibel skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som 
begrunnelse for å utsette eller unnlate å treffe forvaltningstiltak.»  

Hva er forskjellen fra denne saken til NVEs vurderinger i vilkårsrevisjonen for Sira-Kvina av 
19.12.2018? Her anbefales NVE et reglement med varighet i 10 år. Og begrunnelsen? Jo, det er 
med bakgrunn i et usikkert kunnskapsgrunnlag.  

Også for Auravassdraget bør det innføres et prøvereglement med oppfølgende undersøkelser. 
På denne måten kan man si noe om hvor stor minstevannføringen skal være i Aura for å sikre 
elvemuslingen og de anadrome bestandene av laksefisk for fremtiden, og på det tidspunktet gjøre 
vektingen mot vannkraften. Denne løsningen bør være en kombinasjon av slipp av minstevann-
føring og fysiske tiltak nedstrøms Finnset, hvor man regner med at 75 % av vassdragets smolt-
produksjon vil kunne skje. Samtidig bør man se på OU-potensialet dette medfører for vannkraft-
produksjonen. 
 
Avslutningsvis  

Til slutt vil vi påpeke at vi i dag, med god kunnskap om miljødesign i regulerte laksevassdrag, ikke 
må være redde for å ta kunnskapen i bruk – eller i det minste gi den et forsøk for så å eliminere 
usikkerhet. Dette framfor å bruke usikkerhet som et argument for ikke å agere. Aurareguleringen 
har øverste prioritet og vannkraftproduksjonen har åpenbar innvirkning på miljøet, jf. Rapport 
49/2013 og status for vassdraget, jf. vann-nett. Det er disse innvirkningene en vilkårsrevisjon skal 
se på, jf. OEDs egne retningslinjer. Jamfør naturmangfoldloven skal ikke usikkerhet i kunnskaps-
grunnlaget gå i disfavør for natur og miljø – snarere tvert imot: Ved usikkerhet skal «føre-var-
prinsippet» legges til grunn.  

Vi har i dette notatet påpekt at NVE ikke har gjort en tilstrekkelig god vurdering av disse 
forholdene, og vi går ut ifra at OED ser nøye på disse forholdene i forkant av sin behandling av 
saken." 
 

Sunndal FrP kommunestyregruppa  

Sunndal Frp kommunestyregruppa skriver ved brev av 21. januar 2019 følgende: 
 
"Vi ber om at formuleringen om fri bruk anleggsvegen skrives slik at ordet fri er med og at det ikke 
kan være bomveg.  

Da Auraanleggene ble påbegynt i 1912, skulle bygdefolket få fri veg. I konsesjonen av 1953 som 
nå revideres, er ordet fri med. I NVE sitt forslag til nye konsesjonsvilkår, er ordet borte.  

Ved store kraftutbygginger var det slik at grunneierne og rettighetshavere fikk erstatning eller 
ble kjøpt ut. Kommunene fikk konsesjonskraft, konsesjonsavgift og fond. Nå får kommunen i 
tillegg eiendomsskatt og naturressursskatt. 

Folk flest skulle få fri veg til fjells. Folk flest sin erstatning må ikke med et pennestrøk som 
ingen ser, fjernes.  

Dessverre har det med kommunal deltagelse blitt bomveg, og vi må nå betale 1000 kroner for 
et årskort (4 måneder åpen veg)." 

 
Fylkesmannen i Møre og Romsdal (nå: Statsforvalteren i Møre og Romsdal) har 3. mars 2020 oversendt 
merknader til NVEs innstilling:  

 
"Vi viser til vilkårsrevisjonen for Aurareguleringa og synfaring 11.06.19, der Leif Magnus Sættem 
og Geir Moen deltok på vegne av Fylkesmannen. Vi viser og til NVE si innstilling til Olje- og 
energidepartementet. 

Fylkesmannen kom med skriftleg innspel til saka 16.05.2006. Fylkesmannen og fylkes-
kommunen var i 2006 slått saman til einskapsfylket «Møre og Romsdal fylke» og gav difor ein felles 
uttale. Fylkesmannen ønskjer å kome med ein oppdatert uttale innan fagområda ferskvassfauna 
og villrein: 
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Ferskvassfauna 

Som i 2006 er vi svært opptatt av auka vassføring i vassdraget, særleg i Aura. 
Reguleringa av Auravassdraget har ført til: 

 
- Stor reduksjon i naturleg produksjon av anadrom fisk på den 15,5 kilometer lange 

strekninga i Aura (NINA-rapport 1324). Laks nyttar i dag berre om lag 2 av 15,5 kilometer. 
- Redusert ungfiskproduksjon i Eira som følgje av sedimentert elvebotn på grunn av mangel 

på spyleflaumar (lite skjulrom til ungfisken). Forsøk med fjerning av finsediment har på kort 
sikt hatt positiv effekt på ungfiskproduksjonen i prøveflatene (NINA-rapport 1583). 

- Stor reduksjon i gjennomsnittsvekta på laksen, truleg på grunn av redusert vassføring. 
- Kultiveringa har redusert effektiv bestandsstorleik til laks i Eira (NINA-rapport 1661) og 

ført til feilvandring til andre vassdrag (t.d. Rauma). 
- Høg andel kultivert laks i vassdraget (> 70 % i 2018), som tilseier at naturleg rekruttering er 

sterkt redusert. 
- Auka attgroing av vassdraget på grunn av mangel på flaumar. 
- Laksebestanden i Eira/Auravassdraget er klassifisert til svært dårleg i kvalitetsnorm for 

villaks (fleire faktorar bidreg). 
- Redusert vassføring under smoltutvandringsperioden som sannsynlegvis føre til redusert 

overleving. 
 

Vi ser det som svært viktig at laks og aure (sjøaure og innlandsaure) igjen kan ta i bruk heile 
Auravassdraget som gyte- og oppvekstområde, slik at den naturlege reproduksjonen kan ta seg opp 
igjen. Auka vassføring kombinert med habitattiltak er essensielt for å få til dette. Dette vil også ha 
positive effektar for resten av ferskvassøkosystemet. Fylkesmannen ønskjer at dei store smolt-
utsettingane på sikt skal bli erstatta av naturleg rekruttering, eventuelt i kombinasjon med 
rognplanting og yngre stadium av laks og aure i ein periode. Dei nasjonale retningslinjene for 
kultivering seier at yngste moglege stadium skal nyttast. Dagens vassføringsregime utan minste-
vassføring fører til at bruk av rogn og unge stadium er lite effektivt, sidan gode oppvekstområde 
er ein flaskehals på grunn av lite vassdekt areal og stadvis sedimentert elvebotn. Vi legg til at det 
er registrert enkelte individ av den raudlista elvemuslingen i Eira, men bestanden er ikkje kartlagt. 
Elvemusling er ein norsk ansvarsart. Andre raudlisteartar som ål og oter har og førekomst i 
vassdraget. 

Minstevassføring er også nødvendig for at Auravassdraget skal nå miljømåla i regional 
vassforvaltningsplan. Eira har hatt eit nasjonalt og internasjonalt renommé som lakseelv på grunn 
av den storvokste laksen og det storslåtte landskapet i Eresfjord og Eikesdalen.  

Vi har valt å ikkje kommentere Litledalsvassdraget, sidan det ikkje er stilt spesifikke krav der. 
 
Villrein 

Villrein er avhengig av store leveområde, og vekslar mellom ulike beiteområde gjennom året. Det 
er kjent kunnskap, at ivaretaking av leveområda i landskapsskala er avgjerande for å kunne ta vare 
på villreinen i Snøhetta på lang sikt. Dalsida og Torbudalen, som er verna som biotopvernområde 
for villrein, har vore eit viktig knutepunkt for vandringar mellom aust og vest. Overvakingsdata 
viser at det i dag er svært lite utveksling av villrein mellom Snøhetta vest og Snøhetta aust som 
følgje av Aurautbygginga på 1950-talet, og Snøhettareinen vert i praksis forvalta som to 
delbestandar. Mogelegheitene for å reetablere trekk over Aursjøen ved Gåsbuosen er vurdert i 
NINA Rapport 266. I vilkårsrevisjonen må regulanten, med tilvising til naturmangfaldlova § 11, 
kunne påleggast å gjennomføre ytterlegare kunnskapsinnhenting og nærare utgreiingar knytt til 
kva for tiltak som må gjennomførast for å sikre ei etablering av trekkveg over Aursjøen i framtida. 
Det må settast ein frist for utgreiingane slik at regulanten kan påleggast å gjennomføre aktuelle 
tiltak når kunnskapsgrunnlaget ligg føre." 
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Statnett har i brev av 19.4.2021 oversendt innspill til revisjonssaken i Aura. Brevet er unntatt 
offentlighet da det inneholder kraftsensitiv informasjon. Innspillet er lagt til grunn i departementets 
behandling av saken, og deler er gjengitt under departementets vurdering under.  
 
 
IV.  Departementets bemerkninger 

1. BAKGRUNN  

1.1 Grunnlaget for revisjon av reguleringskonsesjoner 
Hjemmelen for revisjon av reguleringskonsesjoner følger gjeldende konsesjonsvilkår som sier at 
reguleringsbestemmelsene kan tas opp til revisjon etter 50 år. Adgangen til å revidere konsesjons-
vilkår er i dag også lovfestet i vassdragsreguleringsloven § 8. Lovfesting av revisjonsadgangen er 
drøftet i Ot.prp. nr. 50 (1991–92), jf. Innst.O. nr. 66 (1991–92). Av disse forarbeidene følger det at 
formålet med revisjonen er å modernisere eller ajourføre konsesjonsvilkårene. Revisjonen skal også 
gi anledning til å oppheve vilkår som har vist seg urimelige, unødvendige eller uhensiktsmessige. 
Revisjonen gir mulighet til å sette nye vilkår for å rette opp skader og ulemper for allmenne interesser, 
som har oppstått som følge av reguleringene. Hensynet til konsesjonærenes økonomi og de samfunns-
økonomiske kostnader vil være sentrale momenter ved avveiningen av hvilke endringer som kan og 
bør foretas. Det må foretas en avveining mellom de fordeler et tiltak medfører og ulempene ved 
eventuell tapt kraftproduksjon.  

Manøvreringsreglementet utgjør en del av konsesjonsvilkårene, og kan dermed revideres på lik 
linje med de andre konsesjonsvilkårene. Konsesjonen som sådan, slik som bestemmelser om 
reguleringshøyder og overføringer, omfattes derimot ikke av revisjonsadgangen.  

Det fremgår videre at det kan være aktuelt å pålegge minstevannføring eller foreta justeringer av 
tidligere fastsatte minstevannføringer, men at en imidlertid må være varsom med å fastsette nye 
skjerpende vilkår om vannslipping. Dette er pålegg som vil kunne medføre store produksjonstap. 
Skjerpende vilkår om minstevannføring bør derfor kun fastsettes hvor spesielle hensyn tilsier slike 
pålegg.  

I Meld. St. 25 (2015–2016) Kraft til endring fremgår det at "Hovedformålet med en revisjon vil være 
å bedre miljøforholdene ved å bringe konsesjonsvilkårene mer i tråd med dagens vilkår. Dette må avveies 
mot formålet med konsesjonen, som er kraftproduksjon. Revisjon vil innebære en modernisering av 
konsesjonsvilkårene."  

Det fremgår i meldingen at "Regjeringen vil trappe opp arbeidet med revisjonssaker slik at samfunns-
økonomisk lønnsomme miljøforbedringer blir gjennomført raskere."  

Meldingen viser også til at "flomdemping blir et sentralt tema ved revisjon av eldre regulerings-
konsesjoner. I mange av disse sakene er det interessenter som ønsker magasinrestriksjoner av hensyn til 
natur, miljø og friluftsliv. Effekten på flomdempingskapasiteten vil variere fra sak til sak, men må tillegges 
betydelig vekt. Å ivareta den flomdempingskapasiteten som allerede finnes i reguleringsmagasinene vil 
være viktig". 

I Meld. St. 14 (2015–2016) Natur for livet fremgår det at "I kommende vannkraftrevisjoner vil 
muligheten for å forbedre forholdene for truede arter og naturtyper som er påvirket av reguleringen være 
et viktig vurderingstema." 

I samme melding fremgår det også at: "Vassdragslovgivningen gir under bestemte forutsetninger 
adgang for konsesjonsmyndigheten til å revidere vilkårene for en gitt konsesjon etter en fastsatt frist. Dette 
er et virkemiddel for å modernisere konsesjonsvilkårene og forbedre miljøforholdene i regulerte vassdrag 
og bringe dem mer i tråd med dagens miljøstandarder. En slik vilkårsrevisjon gir også mulighet til å ta 
inn standardvilkåret for naturforvaltning, og dermed en mulighet til i neste omgang å pålegge miljø-
forbedrende tiltak eller kunnskapsinnhenting for å kunne bedømme hva som vil være det riktige tiltak."  
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2. OM AURAREGULERINGEN OG KONSESJONER SOM KAN REVIDERES  

2.1 Om konsesjoner omfattet av revisjonssaken 
Hovedkonsesjonen for statsregulering av Aura og Litledalsvassdraget (Aurautbyggingen) ble gitt i 
1953. I 1959 ble det gitt konsesjon til ytterligere overføringer (takrenneoverføringen). I tillegg er det 
gitt en rekke ervervskonsesjoner, fristutsettelser og endringstillatelser, jf. NVEs innstilling side 8. 
Hovedkonsesjonen og takrenneoverføringen er de sentrale konsesjonene i denne revisjonssaken.  

Kgl.res. av 31.7.1953 for statsregulering av Aura og Litledalsvassdraget mv. omfatter hoved-
magasinene som er Aursjømagasinet (28,7 m regulering) og Osbumagasinet (30,8 m regulering). 
Reinsvatnet er et mindre magasin. Elvene Kløvåna, Stordalsåna, Skarvdalsåna og Langdøla tas inn ved 
hjelp av bekkeinntak. Skarvdalsåna føres gjennom en 850 m lang tunnel over til en dalsenkning mot 
Langvatn, som er en del av Osbumagasinet. Osbu kraftverk nytter fallet fra Osbumagasinet til 
Holbuvatnet, som er inntaksmagasin for Aura kraftverk. Vannet går deretter i tunnel 16 km nordover 
før det fordeles på rør i sjakter ned til syv turbiner i Aura kraftverk på Sjølseng. Reinselva og Langdøla 
føres inn i driftstunnelen. Den siste av turbinene i Aura kraftverk ble satt i drift i 1956. 

Kgl.res. av 10.7.1959 omfatter overføring av elvene Leipåna, Breimegå, Bøvra og Høvla samt noen 
mindre bekker til Aursjø og Litledalsvassdraget. Med unntak av Bøvra ble bekkeinntakene for å samle 
vann til takrenneoverføringen bygget ferdig i 1966. 

Manøvreringsreglementet ble fastsatt 30.5.1952.  
 
3. KRAV OM REVISJON 
Lesja, Nesset og Sunndal kommuner fremmet i november 2004 et felles krav om vilkårsrevisjon av 
reguleringskonsesjonene fra henholdsvis 1953 og 1959, via den interkommunale styringsgruppen for 
vilkårsrevisjon av Aurareguleringene. Kommunene pekte på flere konkrete miljømessige virkninger 
av utbyggingen som de ønsket tiltak mot. Det var spesielt virkninger for fisk, villrein, landskap, 
friluftsliv og reiseliv som ble fremhevet.  

NVE vedtok 22.6.2005 å åpne for revisjon av vilkårene i Aurareguleringene. Statkraft Energi AS 
utarbeidet revisjonsdokument 9.1.2006, og har senere supplert denne med tilleggsutredninger og 
ytterligere merknader. En oversikt over utredninger og høringsuttalelser er gitt i NVEs innstilling.  

Nesset kommune mener at neste revisjon av Aura og Takrennekonsesjonene må være i 2034, 30 år 
etter kravet om revisjon av konsesjonsvilkårene. Til dette vil departementet bemerke at etter at 
revisjon av vilkårene er vurdert eller foretatt, vil det være 30 år til neste ordinære revisjonsmulighet. 
  
4. NVES INNSTILLING 
NVE har oversendt innstilling 19.12.2018 hvor de har vurdert de enkelte revisjonskravene på 
bakgrunn av det foreliggende kunnskapsgrunnlaget.  

Når det gjelder krav om minstevannføring og magasinrestriksjoner har NVE gjort en avveining av 
nytten for miljø og brukerinteresser i forhold til påvirkningen på kraftproduksjon, forsyningssikkerhet 
og flomforhold. NVE har lagt vekt på at vannkraftverk med magasiner og reguleringsevne er viktig 
for det norske kraftsystemet. Magasiner med stor magasinkapasitet og god reguleringsevne, slik 
tilfellet er i Aurautbyggingen, er særlig verdifulle for forsyningssikkerheten.  

NVE registrerer at Aurareguleringene har ført til betydelige miljøskader og ulemper for viktige 
brukerinteresser. Revisjonskravene og innkomne høringsinnspill vektlegger spesielt de negative 
påvirkningene på laksestammen i Eira/Aura, fiskebestandene i magasinene og trekkmulighetene for 
villreinen i Snøhetta villreinområde. I tillegg har reguleringene påvirket landskap og opplevelses-
verdier for friluftsliv, båtbruk og fiske, samt en del andre forhold. 

NVE mener innføring av moderne standardvilkår, herunder vilkår om naturforvaltning, vil kunne 
innfri flere av kravene og bidra til noe miljøforbedring. NVE går derfor inn for at det fastsettes nye og 
moderniserte vilkår for de to konsesjonene, tilsvarende som for nye konsesjoner i dag. Dagens 
standardvilkår gir bl.a. forvaltningen hjemmel til å pålegge regulanten å gjennomføre biotop-
justerende tiltak og/eller utsetting av fisk, tiltak for vilt, kompenserende tiltak for friluftsliv og 
naturvitenskaplige undersøkelser eller friluftslivsundersøkelser.  
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NVE foreslår at det i tråd med standardvilkårene innføres vilkår om automatisk fredete 
kulturminner. For 1953-konsesjonen anbefaler NVE at det stilles krav om innbetaling av sektoravgift 
til kulturminnevern i vassdrag i henhold til gjeldende retningslinjer. Avgiften vil bli beregnet av NVE 
etter at nye vilkår er tredd i kraft. NVE mener konsesjonen fra 1959 ikke omfattes av ordningen om 
sektoravgift, da denne konsesjonen har vilkår om kulturminneregistreringer. 1959-konsesjonen 
gjelder dessuten en overføring uten magasiner og gir derved ikke grunnlag for beregning av 
sektoravgift. Økonomiske krav, herunder krav om næringsfond, omfattes normalt ikke av vilkårs-
revisjon. NVE kan ikke se at det i denne saken foreligger spesielle hensyn som gjør det aktuelt å 
pålegge tildeling av næringsfond eller annen økonomisk kompensasjon ut over de fondsmidlene som 
ble tildelt på konsesjonstidspunktet og som var engangsutbetalinger.  

NVE anbefaler ikke vilkår om slipp av minstevannføring i Aura. NVE mener det er stor usikkerhet 
knyttet til hvor mye vann som må slippes for å oppnå en vesentlig forbedring av forholdene for 
anadrom fisk i Aura, spesielt i vinterperioden, som representerer den største flaskehalsen. De 
vurderte vannslippalternativene tyder på at dersom det skal slippes nok vann for å være sikker på at 
forholdene for anadrom fisk bedres vesentlig, vil krafttapet bli høyt, sannsynligvis betydelig mer enn 
55 GWh/år som er laveste estimat for de alternativene som Statkraft har fått utredet. I tillegg er det 
utfordringer knyttet til de fysiske tiltakene, særlig på den ca. 1 km lange strekningen med permeabel 
elvebunn i Aura, der NVE frykter det kan oppstå problemer med tiltakenes funksjonalitet over tid og 
som trolig vil kreve omfattende vedlikehold. Gjennomføring, sikring og vedlikehold av de fysiske 
tiltakene, etablering av tappeanordning i Aursjødammen, og eventuell utsetting av fisk/yngel/rogn 
for å skape vandringsmotiverte individer, vil dessuten medføre høye kostnader. I den samlede 
vurderingen har NVE også lagt vekt på at Eira/Aura ikke har status som nasjonalt laksevassdrag. 
NVE ser likevel et potensial for å forbedre forholdene for anadrom fisk ved fysisk tilrettelegging på 
deler av elvestrekningen fra Eikesdalsvatnet og opp til et stykke ovenfor Litlevatnet, spesielt med 
tanke på oppvandring for sjøørret og smålaks. Ved gjennomføring av kun fysiske tiltak, vil det 
imidlertid fortsatt kunne forekomme perioder om vinteren der lave vannføringer vil påvirke 
overlevelsen hos fisken, og det kan ikke påregnes årlig rekruttering av laks på denne strekningen. 
NVE anbefaler at Statkraft etter samråd mellom Miljødirektoratet og NVE pålegges å utarbeide en 
helhetlig plan for fysiske tiltak for å lette fiskevandring i Aura. Aktuelle fysiske tiltak i henhold til 
planen kan pålegges av NVE i medhold i vilkår om terskler mv.  

NVE anbefaler ikke innføring av magasinrestriksjoner i Aursjømagasinet, raskere oppfylling og 
høyere vannstand i Gautsjøen, samt magasinrestriksjoner i Osbumagasinet. Kravene er fremmet 
primært for å styrke fiskebestandene, men også av hensyn til landskap og friluftsliv. I Aursjømagasinet 
vil eksempelvis en «myk» magasinrestriksjon på HRV -2 m i sommer- og høstperioden medføre et 
krafttap på ca. 33 GWh/år, gi mindre fleksibilitet i kraftproduksjonen og redusere muligheten til å 
utnytte hele reguleringshøyden. Samtidig forventes den økologiske effekten av magasinrestriksjoner 
å være begrenset. Krav om høyere magasinvannstand utover høsten i fiskens gyteperiode vil også 
kunne øke flomrisikoen. En prioritering av oppfylling av Gautsjøen som har spesielt gode gytebekker, 
vil gå på bekostning av oppfylling av de øvrige delene av Aursjømagasinet hvor det finnes viktige 
interesser knyttet til friluftsliv og reiseliv. NVE registrerer at fysisk tilrettelegging og biotop-
forbedrende tiltak i gytebekkene rundt Aursjømagasinet likevel kan bidra til å øke produksjonen av 
ørret i betydelig grad i dette magasinet. Dette er enkle tiltak som kan pålegges i medhold av vilkår 
om terskler mv., eventuelt vilkår om naturforvaltning. Ellers gir vilkårene mulighet for å kunne 
pålegge fiskeutsetting etter behov, slik tilfellet også er i dag.  

Videre mener NVE det ikke finnes tilstrekkelig faglig grunnlag for anbefale en terskel over 
Aursjømagasinet ved Gåsbuosen for å reetablere en tidligere trekkrute for villrein mellom de østlige 
og vestlige delene av Snøhetta villreinområde. Ifølge nyere undersøkelser, vil en terskel i dette 
området ha stor risiko for å mislykkes. Reetablering av villreintrekk innen reguleringsområdene vil 
kreve at det gjennomføres flere ulike tiltak samlet for å redusere unnvikelses- og barrierevirkninger, 
noe som ligger utenfor rammen av vilkårsrevisjonen. 
 



2022–2023 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 507 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 Nr. 19 

 

 

5. KUNNSKAPSGRUNNLAGET 
Retningslinjer for revisjon av vannkraftkonsesjoner ble fastsatt i mai 2012. På bakgrunn av retnings-
linjene fikk NVE og Miljødirektoratet i oppdrag å gjennomgå alle fremtidige revisjonssaker for å 
prioritere hvilke vassdrag som er aktuelle for minstevannslipp og magasinrestriksjoner (NVE-rapport 
49/2013). Auravassdraget fikk prioritet 1.1 i gjennomgangen, noe som innebærer at det anses å ha 
stort potensial for forbedring av viktige miljøverdier, samtidig som aktuelle tiltak antas å gi lite eller 
moderat krafttap sett i forhold til forventet miljøgevinst.  

Ved Klima- og miljødepartementets godkjenning 4.7.2016 av "regional plan for vassforvaltning i 
vassregion Møre og Romsdal", ble vannforekomstene Aura øvre del, Aura midtre del, Aura nedre del 
og Eira gitt økt miljømål med frist 2021, og dette er miljømål som kan medføre krafttap. Miljømålet i 
disse vannforekomstene er satt til godt økologisk potensial (GØP) med konkret miljømål om «Høstbar 
fiskebestand, av utvalgte, men ikke alle relevante arter, som ikke er avhengig vedlikeholdstiltak».  

NVE avga innstilling i revisjonssaken 19.12.2018. Innstillingen ble sendt på høring til berørte 
kommuner og fylkeskommunen. Sunndal og Nesset kommune har avgitt uttalelse. Departementet 
har i tillegg mottatt nye fagutredninger og innspill fra Statkraft, samt uttalelser fra Statsforvalteren i 
Møre og Romsdal, Norske lakseelver samt et fellesbrev fra villreininteressenter. Departementet 
gjennomførte et åpent møte og en befaring i vassdragene 11. og 12. juni 2019. Departementet har 
avholdt møter med Statkraft, Møre og Romsdal fylkeskommune, Molde kommune samt Norske 
Lakseelver om saken.  

Til grunn for behandlingen av revisjonssaken har departementet lagt kommunenes krav, Statkrafts 
revisjonsdokument og tilleggsutredninger, NVEs innstilling og merknader til denne samt 
fagrapporter oversendt etter NVEs innstilling. I tillegg er retningslinjene for revisjon av vannkraft-
konsesjoner, revisjonsgjennomgangen til NVE og Miljødirektoratet fra 2013, godkjente vann-
forvaltningsplaner fra 2016 og prinsippene i naturmangfoldloven grunnlag for saksbehandlingen.  

Departementet finner at kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å fatte vedtak i saken.  
 
6. DEPARTEMENTETS VURDERING 

6.1 Om dagens forhold i vassdraget  
Aurareguleringene, med konsesjoner gitt i 1953 (Aurautbyggingen) og 1959 (takrenneoverføringen), 
har berørt Eira/Auravassdraget, Litledalsvassdraget og Raumavassdraget. Aursjømagasinet (som 
tidligere var tre separate innsjøer: Aursjøen, Grynningen og Gautsjøen), drenerte opprinnelig til Aura, 
men ble ved reguleringen overført til Osbumagasinet.  

Vannet fra Osbumagasinet nyttes i Osbu kraftverk før det havner i Holbuvatnet. Litledalselva som 
tidligere kom fra Osbuvatnet, er tatt inn i kraftverkssystemet i Holbuvatnet som er inntaksmagasin 
for Aura kraftverk på Sunndalsøra og som har utløp i Sunndalsfjorden. Aurareguleringenes midlere 
årsproduksjon (1981–2010) er 1852 GWh, som tilsvarer omtrent 8 % av årlig kraftproduksjon i Midt-Norge. 
Ved takrenneoverføringen ble dessuten elvene Løypåa, Breimegå, Høvla og noen mindre bekker i 
Auravassdraget overført til Aursjømagasinet. Tillatelsen til takrenneoverføringen inkluderte en 
overføring av øvre del av Bøvra i Raumavassdraget til Aursjømagasinet.  

Vassdraget som naturlig renner ut av Aursjøen er kalt Aura. Det absolutte vandringshindret for 
anadrom fisk er vurdert å være Aurstaupet om lag 8 km nedstrøms Aursjødammen. 5 km lenger ned 
renner elva over et mindre stup som kalles Per-Nilsespranget (Nilsspranget). Fra Finnset er dalen 
åpen og dalbunnen bred, og elva har et nokså jevnt fall. Ca. 5,5 km nedstrøms Finnset renner elva inn 
i Litlevatnet. Vannet er ca. 1,8 km langt og ligger på 139 moh. Nedenfor Litlevatnet renner elva ut i 
Eikesdalsvatnet. Fra Eikesdalsvatnet ned til fjorden heter elva Eira. I tillegg til Aurautbyggingen og 
takrenneoverføringen er Eira også påvirket av Gryttenutbyggingen, som ble ferdigstilt i februar 1975. 
Da ble Mardøla og Bruåa overført til Raumavassdraget. 

Total lakseførende strekning i Aura/Eira er 30 km. I revisjonssaken er forholdene i Aura, 
oppstrøms Eikesdalsvatnet sentral, da denne strekningen er fraført mest vann. Middelvannføringen i 
Aura var om lag 24,9 m3/s før utbygging, og er redusert til 26 % etter utbygging, målt ved Litlevatnet. 
Det er generelt lave vannføringer i perioden januar til mars, og vassdraget kan bli nærmest tørrlagt i 
perioder om vinteren. I utvandringsperioden for fisk er vannføringen redusert fra tidligere 60 m3/s i 
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juli og 30–40 m3/s i første halvdel av august til lavere enn 12 m3/s etter regulering. Vassdraget er ikke 
et nasjonalt laksevassdrag.   

Reguleringen av sjøene med store vannstandsvariasjoner har ført til betydelige reguleringssoner 
langs strendene, og dette sammen med reguleringsanlegg, veier og tipper mv. har satt spor i 
landskapet. Reguleringene har videre påvirket vannlevende organismer og livsgrunnlaget for fisk. I 
de eksisterende konsesjonsvilkårene er det hjemmel for pålegg om fiskeutsetting som avbøtende 
tiltak. Utsetting av ørret har pågått siden 1956. 

Videre antas de store magasinene i Aurautbyggingen å utgjøre en barriere for trekk mellom de to 
villreinstammene i Snøhetta villreinområde øst og vest for magasinene.  
 
6.2 Om minstevannføring og tiltak i Aura/Eira 

 
Figur. Kart over Auravassdraget fra Aursjøen (nederst til høyre) ned til Eikesdalsvatnet (øverst til 

venstre). Inntak, vannveier og magasiner er markert (atlas.nve.no). 
 
6.2.1 Erfarte skader 
Eira/Aura har tidligere vært en av landets mest kjente lakseelver på grunn av den storvokste 
laksestammen. Laksen kunne tidligere gå helt opp til Aurstaupet, dersom forholdene lå til rette for 
det. Det er ikke kjent at det har vandret laks opp i de øvre delene av Aura etter reguleringene. Dette 
kan bl.a. skyldes at det nedstrøms Litlevatnet er et bratt parti som fungerer som et vandringshinder 
med lave og moderate vannføringer.  

Reguleringene har ført til en sterk reduksjon av vannføringen i Aura og Eira. Det er ikke krav om 
slipp av minstevannføring på noen elvestrekninger i eksisterende manøvreringsreglement. Elvene får 
likevel tilført noe vann fra de uregulerte restfeltene. Laks og sjøørret gikk opprinnelig opp i Eira, 
gjennom Eikesdalsvatnet og videre opp i Aura til Aurstaupet, knapt 9 km ovenfor Litlevatnet. I dag 
stopper laksen vanligvis ca. 2 km oppe i Aura på grunn av for liten vannføring og fysiske vandrings-
hindre. Verdien av vassdraget for fiske er derfor sterkt redusert sammenlignet med den opprinnelige 
tilstanden. 

Fraføringen av vann i Aura og Eira er et sentralt tema for kommunenes krav om endring av vilkår. 
Redusert vannføring har ført til redusert vanndekt areal som følge av utbyggingene, spesielt i Aura, 
men også i Eira. Smoltproduksjonen har gått drastisk ned, og lave vintervannføringer har trolig vært 
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den mest begrensende faktoren. NVE oppgir de viktigste flaskehalsene som har oppstått på grunn av 
reguleringen å være oppvandring og overlevelse på lave vintervannføringer. 

Bestandstilstanden for laks i Eira er karakterisert som "svært dårlig" mens sjøørretbestanden er 
karakterisert som "redusert", jf. lakseregisteret. Lakselus og vannkraftutbygging er ifølge 
lakseregisteret.no de viktigste påvirkningene. I vann-nett oppgis genetisk effekt fra rømt fisk som en 
påvirkning som i stor grad har betydning for laksestammen.  

Det ble satt i gang fiskebiologiske undersøkelser i Auravassdraget i 1987. Den naturlige 
produksjonen av laksesmolt har ligget mellom 14 000 og 21 000 siden undersøkelsene startet, men 
var oppe i 30 000 smolt i 2007. I 2017 var produksjonen nesten 18 000 smolt (NINA-rapport 1437/2017). 
Fangstdata er registrert siden 1998. De senere årene har det vært fanget og gjenutsatt relativt mye 
laks, mens for sjøørreten er situasjonen motsatt. Fiskeundersøkelser NINA har gjennomført i Aura i 
2019, viser at en generell trend er at samlet fangst og relativt innslag av sjøaure har gått ned i 
elvefisket, mens laksefangstene har holdt seg på omtrent samme nivå siden årtusenskiftet. 
Undersøkelsen viser at det er lite storlaks i vassdraget. Store andeler av fisken som blir undersøkt 
stammer fra utsetting. Ifølge NINA er gytebestandsmålet oppnådd i 2017–2019. NINA viser til at det 
årlige innsiget av laks synes å være av et tilstrekkelig omfang for å sikre tilstrekkelig stor gyteaktivitet 
i de nedre delene av Auravassdraget. Imidlertid er innsiget av laks i stor grad avhengig av kultiverings-
virksomhet. 
 
6.2.2 Krav til tiltak 
Minstevannføring i vassdraget er ønsket av flere parter. Formålet er å avbøte de negative 
konsekvensene som reguleringene har ført til for laks og sjøørret, med tilhørende ulemper for fiske 
og lokal verdiskaping. Vannslipp vil også ha positiv effekt på landskap, friluftsliv, resipientkapasitet og 
vannmiljø. I tillegg til vannslipp er det foreslått å gjøre fysiske tiltak i elva.  

Statkraft er negative til vannslipp. Statkraft viser til at Aura kraftverk har svært høy energi-
ekvivalent, som medfører at et slipp på 1 m3/s hele året vil gi et krafttap på ca. 58 GWh per år. Statkraft 
mener fysiske tiltak som bygging av terskler, graving av groper og andre biotopforbedrende tiltak vil 
kunne bedre forholdene i vassdraget.  
 
6.2.3 Aktuelle tiltak for å bedre forholdene for anadrom fisk 
NVE har vurdert forslag til tiltak som er fremmet som krav og utredet i de ulike fagrapportene. 
Sentrale fagrapporter er NINA rapport 1324 (2017) og NINA prosjektnotat 71 (2018) og Sweco-notat 
N01/2018. Miljødesign-metoden er brukt for å stille diagnose, kartlegge flaskehalser i vassdraget og 
foreslå tiltak. Lave vannføringer både sommer og vinter – særlig vinter – ble identifisert som viktige 
flaksehalser.  

Ulike fysiske tiltak og flere scenarier for minstevannføringer er vurdert, også i kombinasjon. 
Tiltakene drøftes i det følgende.  
 
Fysiske tiltak 
Det er flere partier i elva der fisken har vanskeligheter med å passere med dagens lave vannføringer. 
Fysiske tiltak for å lette vandringen er vurdert på flere av partiene, og er utredet av Sweco i notat 
N01/2018.   

Et av tiltakene er tilrettelegging for oppvandring på en bratt og storsteinete strekning mellom 
Eikesdalsvatnet og Litlevatnet. Det er foreslått en kombinasjon av kanalisering, terskler og 
hvilegroper for å etablere en så naturlig fisketrapp som mulig. Sweco anbefaler at arbeidet gjøres 
skånsomt med så lite inngrep som mulig, men beskriver samtidig at arbeidet vil kreve bruk av 
gravemaskin og støping av betong på stedet.  

Justering av elveløpet på et trangt og bratt parti nedenfor utløpet av Litlevatnet er vurdert, og 
krever sprenging og flytting av steinblokker. Etablering av elv-i-elv løsninger på to grunne områder i 
Aura er også vurdert, slik at fisk lettere kan passere på lave vannføringer.  

Et område ca. 4 km oppstrøms Litlevatnet ved Finnset har permeabel elvebunn, som vil si at 
elvebunnen ikke er tett og at vannet forsvinner ned i grunnen på et parti på ca. 1 km. Basert på flyfoto 
og vannføringsdata er det anslått at om lag 2 m3/s av vannføringen går i grunnen. På dette partiet er 
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elven tilnærmet eller helt tørrlagt når vannføringen er under 2 m3/s. Her er det utredet to alternativer 
til tiltak. Det første er såkalt elv-i-elv som består av å grave ut et smalere elveløp ned til tettere masser 
eller tidligere elvebunn. Det andre alternativet er å etablere en hengende elv-i-elv der det bygges opp 
et nytt, smalere elveløp med tetningssjikt.  

Statkraft har i dag pålegg om utsetting av 50 000 laksesmolt og 2500 ørretsmolt. Det er også 
gjennomført forsøk med harving av elvebunnen i Eira for å skape skjul for ungfisk, som ifølge NVE 
ser ut til å gi positive resultater. NINA har utarbeidet et forslag til handlingsplan for habitat-
restaurering i Eira, med prioritering av tiltaksområder.  

NINA har utredet fortsatt fiskeutsetting som et alternativt tiltak til å reetablere naturlig 
rekruttering. Også transport forbi vandringshindre et vurdert som et alternativ tiltak. Begge tiltakene 
er benyttet i andre vassdrag, men vil kreve kontinuering oppfølging og forvaltning. NINA viser i 
rapport 170 til at habitattiltak kan fungere etter hensikten, men at de fleste tiltakene har en begrenset 
levetid. Habitattiltak fjerner vanligvis ikke årsakene til at det har skjedd degradering av de naturlige 
habitatforholdene, noe som gjør at habitatdegradering fortsetter også etter gjennomførte tiltak.  

NVE har i innstillingen vurdert innføring av de fysiske tiltakene både med og uten minste-
vannslipp. NVE mener at alle vannføringsbehovene som er vurdert forutsetter fysiske tiltak. NVE har 
vurdert om gjennomføring av kun fysiske vil kunne ha effekt, særlig med tanke på oppvandring. NVE 
skriver at med gjennomføring av kun fysiske tiltak kan det ikke forventes oppvandring av laks til den 
øvre delen av vassdraget. NVE mener likevel at fysiske tiltak opp forbi Litlevatnet vil kunne legge til 
rette for enklere oppvandring slik at en lengre strekning av Aura tidvis kan benyttes av anadrom fisk 
og slik at Litlevatnet kan fungere som oppholdssted for fisken. Men spesielt på grunn av lave vinter-
vannføringer, mener NVE det ikke kan påregnes årlig rekruttering av laks. De peker på at utsetting 
av rogn/yngel i Aura bør vurderes nærmere når nye vilkår er trådt i kraft.  

Aktuelle fysiske tiltak i henhold til planen kan pålegges av NVE i medhold i vilkår om terskler mv. 
Samlet  investeringskostnad  for  alle  foreslåtte  fysiske  tiltak  er  ifølge  NVE  beregnet  til om lag 
20–45 mill. kroner, avhengig av hvilke løsninger som velges. Kostnader til vedlikehold og drift 
kommer i tillegg.  

Departementet vil påpeke at standardvilkåret om naturforvaltning og standardvilkåret om terskler 
og biotopjusterende tiltak vil kunne brukes til å pålegge fysiske tiltak. Både Miljødirektoratet og NVE 
har adgang til å pålegge tiltak for å bedre forholdene for anadrom fisk i medhold av vilkårene. 
Departementet forutsetter at påleggene koordineres, ved at konsesjonæren utarbeider et utkast til 
plan, som forelegges for Miljødirektoratet, før de fysiske tiltakene vedtas av NVE. Faktiske kostnader 
vil måtte konkretiseres i planen. Nødvendig vedlikehold må også inkluderes i planen. Direktoratene 
vil måtte gjøre en mer konkret kost/nytte vurdering av tiltakene når forslag til plan foreligger. Pålegg 
må være knyttet til skader forårsaket av utbyggingen, og kostnadene ved pålegget må stå i rimelig 
forhold til tiltakets skadevirkninger og til nytten av pålegget. 
 
Minstevannføring 
Ulike scenarier for minstevannslipp er utredet som del av revisjonssaken, både kombinert med 
gjennomføring av fysiske tiltak og uten.  

I 2007 utredet NINA hvor stor vannføring som er nødvendig for å få fisken til å vandre opp og gyte 
i Aura. I NINA-rapport 275/2007 vurderte NINA at uten fysiske tiltak, måtte det slippes 2 m3/s hele 
året, samt 25–35 m3/s i oppvandringsperioden og 15 m3/s i smoltutvandringsperioden. Kombinert 
med  fysiske  tiltak,  mente  NINA minstevannføringen kan ligge på 1 m3/s, og at det burde slippes 
15–20 m3/s i oppvandringsperioden og 15 m3/s i smoltutvandringsperioden.  

I Rapport 1324/2017 har NINA utredet nye alternativer på oppdrag fra Statkraft. Oppgaven gikk ut 
på å anslå effektene av ulike alternativer for vannslipp, med forutsetning om at fysiske tiltak ble 
gjennomført. Utforming av de fysiske tiltakene ble også nærmere vurdert. Med tanke på å løse 
flaskehalsen oppvandring, kom NINA fram til at ca. 10 m3/s kan være tilstrekkelig, over en periode 
på ca. seks uker i oppvandringssesongen fra medio juli og ut august måned. Eksakt hvilken vannføring 
som må til er imidlertid usikker – det er ikke mulig å teste effekten av fysiske tiltak i kombinasjon 
med ulike vannføringer i praksis. Vurderingene er basert på kunnskap om vassdraget og generell 
kunnskap om laks, mens konklusjonen er basert på teoretiske vurderinger.  
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NVE viser til at hovedformålet med en minstevannføring i Aura er å avbøte negative konsekvenser 
på fiskebestandene og fisket i Aura, med særlig vekt på laks og sjøørret. Eventuelle effekter for 
vassdragsmiljøet for øvrig, samt landskap og friluftsliv kommer i tillegg. NINAs habitatdiagnose viser 
at Aura har potensielt gode habitater for laks. Utfordringen i Aura er at det ikke er nok vann, og at 
dette hindrer fisken i å vandre forbi vanskelige passasjer. Etter flere tiår med sterkt redusert 
vannføring er laksebestanden nesten borte. NVE peker på at behovet for vannslipp først og fremst 
knyttet til de to flaskehalsene vinteroverlevelse og oppvandring, men at også smoltutvandring er et 
viktig hensyn.  

 NVE vurderer de ulike vannslippalternativene som er utredet. For alle alternativene som har 
relativt lave vintervannslipp og lang avstand mellom slippsted og målepunkt peker NVE på risikoen 
for at mye av vannet fryser på veien. NVE peker også på at det er vanskelig å forutse hva restfeltet vil 
bidra med. Begge disse faktorene kan ifølge NVE føre til at regulanten må «overslippe», dvs. slippe 
mer vann enn det kravet tilsier, for å forsikre seg om at tilstrekkelige vannmengder når frem til 
målestedet. NVE har også vurdert muligheten for å slippe vann forbi bekkeinntakene i Løypåa og 
Breimegå. NVE mener slipp fra bekkeinntakene ville kunne bedre oppvandringsflaskehalsen noe, 
men mener det ikke vil bidra nok til å løse flaskehalsen med lave vintervannføringer i tørre år, dvs. i 
de mest kritiske periodene.  

Dersom flaskehalsene for laks i Aura skal løses på en slik måte at en med stor grad av sikkerhet 
kan forvente vesentlige forbedringer, mener NVE det må slippes mer enn 1 m3/s i vintermånedene, 
en lokkeflom for smolt på minimum 10 m3/s over en periode på noen uker i mai, og en 
oppvandringsflom på minimum 10 m3/s i en periode på minimum seks uker i juli og august. Kravet til 
minstevannføring måtte etter NVE vurdering vært en god del høyere enn for alternativ A 290, og 
krafttapet ville dermed vært betydelig mer enn 55 GWh/år. Krafttapet ville i tillegg variert fra år til år, 
avhengig av restfeltets bidrag, slik at det ville vært uforutsigbart hvor stort krafttap en kunne forvente 
hvert år. Det er også en del praktiske utfordringer knyttet til en slik løsning. Vinterstid må det 
forventes at mye av vannet som slippes fra Aursjødammen ikke når frem til de områdene som er 
viktige for laks, fordi det fryser til is. Noe av vannet vil også drenere til grunnen. Det må også forventes 
at regulanten må «overslippe», for å ikke risikere å bryte vilkåret, slik at krafttapet blir større i praksis 
enn det et krav om vannslipp tilsier.  

NVE peker i tillegg på at alle vannføringsbehovene de har vurdert forutsetter gjennomføring av 
fysiske tiltak. Det er usikkerheter knyttet til om de fysiske tiltakene vil fungere som ønsket, og det må 
påregnes vedlikehold og utbedringer, noe som vil medføre kostnader i tillegg til selve etableringen. I 
tillegg til fysiske tiltak må det i en periode settes ut rogn/yngel for å fremskaffe individer av laks med 
motivasjon til å vandre oppover i vassdraget.  

NVE konkluderer med at de ikke anbefaler slipp av minstevannføring i Aura. De mener et 
nødvendig vannslipp til Aura vil gi så store krafttap hvert år, at det ikke veies opp av mulige positive 
virkninger for anadrom fisk som er det primære formålet. Det er videre betydelig usikkerhet knyttet 
til om aktuelle vannslipp vil ha ønsket effekt for anadrom fisk, selv i kombinasjon med fysiske tiltak. 
NVE har lagt vekt på at Aura ikke har status som nasjonalt laksevassdrag.  
 
6.2.4 Kostnader ved minstevannføring 
Statkraft har beregnet kostnadene ved de ulike scenariene som er utredet av NIVA. NVE har 
kontrollregnet, og kommer til tilsvarende tall. Slipp av minstevannføring vil koste i størrelsesorden 
55 GWh for det laveste alternativet (A 290), 80 GWh for NINAs anbefalte alternativ (A 202b) og opp 
til 163 GWh for alternativ A 220. NVE peker på at det kan være det må slippes betydelig mer fra 
Aursjødammen i vinterperioder for å sikre vannføringen på målepunktet, og at krafttapet sannsynligvis 
blir høyere på grunn av et slikt "merslipp".  

Nåverdien av minstevannslipp er beregnet med bruk av standard forutsetninger om levetid, rente 
og NVEs basis prisbane fra 2020. Krafttapet for alternativ A 290 tilsvarer en nåverdi beregnet å være 
om lag 354 mill. kroner. Nåverdien er beregnet til om lag 515 mill. kroner for alternativ A 202b. 
Nåverdien er beregnet til om lag 1 milliard kroner for alternativ A 220. I tillegg vil det komme 
kostnader til etablering av slippanordning, samt drift og vedlikehold av dette, samt ev. kostnader til 
behov for "merslipp".  
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Kraftverkene i Aurareguleringene er viktige for energiforsyningen av Midt-Norge. Statkraft mener 
det fortsatt vil oppstå perioder med betydelig kraftunderskudd i Midt-Norge og at det er viktig at 
kraftverkene i Aurareguleringene har mulighet til å produsere i slike perioder. Aurareguleringen har 
høy reguleringsevne og fleksibel kraftproduksjon. Produksjonsdata for Aurareguleringen fra 2010 til 
2017 viser at Aurareguleringen i stor grad tilpasser produksjonen etter forbruket og kraftprisene. 
Dette gjøres både gjennom døgnet og gjennom året. Denne fleksibiliteten er svært viktig for 
kraftsystemet, og NVE forventer at den vil bli enda viktigere fremover, med en økende andel 
uregulerbar produksjon i Norge og Norden. 

NVE viser til at Midt-Norge (NO3) i dag har et energiunderskudd på rundt 7 TWh i et normalår og 
er avhengig av import. Aurareguleringene alene utgjør rundt 18 % av magasinkapasiteten i Midt-Norge. 
NVE viser til at økt importkapasitet vil medføre at kraftunderskudd vil kunne dekkes via import. 
Samtidig peker NVE på at Aurareguleringenes reguleringsevne og fleksibilitet er viktig for kraft-
systemet. En av fordelene er at kraftverket har utløp direkte i sjø, noe som gir større mulighet til å 
variere produksjonen, uten tilhørende miljøutfordringer som for kraftverk med utløp i elver.  

Statnett har også uttalt seg om betydningen av Auraverkene som leverandør av systemtjenester 
og skriver i brev av 19.4.2021 at kraftverket er viktig for forsyningssikkerheten i Midt-Norge og kan 
bli en enda viktigere bidragsyter når det kommer til å levere fleksibilitet/systemtjenester i prisområde 
NO3, da dette er et område med kraftunderskudd og et område med få store regulerte magasiner. 
Etter hvert som balanseringen av det nordiske kraftsystemet endrer seg og kraftsystemet får stadig 
større innslag av uregulerbar produksjon, mener Statnett at verdien av vannkraftverk med store 
regulerbare magasiner og fleksible generatorer vil øke. Størrelsen på magasinene, egenskapene til 
kraftverket og plasseringen av Aura, gjør at Statnett ser på dette kraftverket som et spesielt viktig 
kraftverk i tiden fremover, både når det gjelder levering av energi og fleksibilitet. 

Krav om minstevannføring vil først og fremst begrense Aurareguleringens reguleringsmuligheter 
innenfor året og sesongen, ved at kraftverket vil kunne produsere færre timer i året, da deler av 
magasinet må reserveres minstevannslipp. 50 GWh produksjonstap vil ifølge NVE redusere 
brukstiden med om lag 250 timer i snitt per år. En slik reduksjon vil bety at Aurareguleringen kan 
være mindre tilgjengelig for å bidra med system- og balansetjenester i løpet av året.  
 
6.2.5 Verdien av regulerbar kraft 
Vannkraftverk med magasiner og reguleringsevne er viktig for forsyningssikkerheten i Norge da de 
gir det norske kraftsystemet stor fleksibilitet og har god tilgjengelighet. Denne fleksibiliteten har høy 
samfunnsøkonomisk verdi. Stor variasjon i nedbør og i tilsig gjør magasinkapasiteten verdifull, siden 
forbruket varierer ulikt med tilsiget. Den regulerbare vannkraften kan tilpasses markedets og energi-
systemets løpende behov over år, sesonger, timer og sekunder, i tillegg til at store vannkraftanlegg 
har en gunstig effekt på stabiliteten i kraftsystemet. 

Behovet og verdien av reguleringsevne og fleksibilitet forventes å øke i årene som kommer, i takt 
med omstillingen i energisystemet i Norge og i landene rundt oss. Kraftsystemet vil bli mer utsatt for 
større, raskere og mer uforutsigbare svingninger i produksjon, forbruk og i kraftflyt mellom Norge 
og utlandet. En økende andel uregulerbar fornybar kraft i det nordiske markedet og nedleggelser av 
termiske kraftverk gjør at evnen til hurtig regulering av den eksisterende produksjonen blir enda 
viktigere. I dag er det få andre kilder til slik fleksibilitet enn den regulerbare vannkraften.  

I avveiningen av nye eller endrede vilkår skal det gjøres en helhetlig vurdering av en rekke hensyn 
for å veie fordelene og ulempene. Vannkraften representerer en betydelig miljøpåvirkning i norske 
vassdrag. Ved eldre utbygginger ble natur og miljø ikke vektlagt på samme måte som i dag. 
Naturmangfold, fisk, friluftsliv og landskap er viktige hensyn som skal vektlegges ved revisjon. Et 
integrert kraftmarked og flere utenlandsforbindelser har synliggjort verdien som ligger i vannkraften 
og dens regulerbarhet. Dette har ført til at mange kraftanlegg driftes annerledes enn da konsesjonen 
ble gitt, for eksempel med mer variabel vannføring. I tillegg er det i dag større fokus på klimaendringer 
og behovet for fornybar energi. Revisjon av konsesjonsvilkår vil derfor måtte vurderes i lys av et endret 
miljø-, klima- og energiregime. Miljøforbedringer som kan oppnås gjennom strengere vilkår og 
mindre fleksibilitet i vannkraftkonsesjonene må veies opp mot tapt kraftproduksjon, reguleringsevne 
og evne til flomhåndtering.  
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6.2.6 Om føre-var-prinsippet 
Flere av høringsinstansene har pekt på at usikkerheten om virkningene av tiltakene må komme 
miljøet til gode, jf. føre-var-prinsippet.  

Norske lakseelver skriver blant annet at "Det kan heller ikke være slik at NVE, som et fagdirektorat, 
skylder på usikkerhet som argumentasjon for ikke å innføre minstevannføring i et vassdrag med anadrom 
laksefisk, for så siden å si at de anser kunnskapsgrunnlaget, jf. naturmangfoldloven § 8, som godt nok til 
å anbefale en beslutning ovenfor departementet." De mener at kunnskapsgrunnlaget i vilkårsrevisjonen 
er for dårlig. De mener derfor at naturmangfoldloven sitt "føre-var-prinsipp", jf. § 9, kommer til 
anvendelse og man skal ta «(…) sikte på å unngå mulig vesentlig skade på naturmangfoldet.», jf. 
bestemmelsen første punktum. Videre skriver de at "Foreligger en risiko for alvorlig eller irreversibel 
skade på naturmangfoldet, skal ikke mangel på kunnskap brukes som begrunnelse for å utsette eller 
unnlate å treffe forvaltningstiltak."  

NVE peker i innstillingen på at det er betydelig usikkerhet knyttet til om aktuelle vannslipp vil ha 
ønsket effekt for anadrom fisk, selv i kombinasjon med fysiske tiltak. Ifølge veilederen til naturmang-
foldloven kapittel 2 kan usikkerhet om effektene av et tiltak medføre at føre-var-prinsippet får 
anvendelse. Usikkerheten NVE omtaler er i stor grad knyttet til hvor omfattende tiltakene må være 
og hvor stor kostnaden blir og i mindre grad knyttet til virkningene av tiltakene. Kunnskapsgrunnlaget 
om sammenhengene mellom tiltak og virkninger er vurdert å være tilstrekkelig, jf. NVEs innstilling 
side 111. Etter departementets vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet 
og virkninger på naturmangfoldet når det gjelder slipp av minstevannføring i Aura. Vassdragene har 
vært regulert i mange år, og det er i denne tiden opparbeidet mye kunnskap og erfaringer om 
reguleringens virkninger. Det er gjennomført en rekke fiskeundersøkelser i vassdraget og det er 
utarbeidet fagrapporter om mulige tiltak og virkninger av disse. Føre-var-prinsippet får dermed ikke 
anvendelse, jf. naturmangfoldloven § 9. 
 
6.2.7 Departementets vurdering og anbefaling 
For å løse de viktigste flaskehalsene som har oppstått på grunn av reguleringene er det vurdert tiltak 
for å bedre forholdene for laks i Aura. De mest aktuelle tiltakene er slipp av vann, fysiske tiltak og 
fiskeutsetting. Ulike alternativer er utredet og effekten av alternativene er vurdert, med minstevann-
føring vinter mellom 0,5 m3/s–1,3 m3/s og sommervannføring mellom 3 m3/s og 7,71 m3/s er vurdert. 
I tillegg er lokkeflommer og vannbank vurdert. Det synes å være enighet om at behovet for vannslipp 
først og fremst er knyttet til de to flaskehalsene vinteroverlevelse og oppvandring. NINA har anbefalt 
vannslipp alternativ 202 b, som består av et slipp på 0,5 m3/s på vinteren, 1 m3/s fra 1.–24. juni og 
3,0 m3/s fra 25. juni–september, samt en vannbank som kan brukes for å sikre tilstrekkelig antall 
vandringsdager med minst 10 m3/s i normale og tørre somre. Dette gir et gjennomsnittlig årlig 
krafttap på 80 GWh. Krafttapet vil reduseres i våte år, sammenlignet med alternativ 202.  

NVE har ikke anbefalt noen av minstevannføringsalternativene som er utredet. NVE mener det er 
stor usikkerhet knyttet til hvor mye vann som må slippes for å oppnå en vesentlig forbedring av 
forholdende for anadrom fisk i Aura, spesielt i vinterperioden, som representerer den største flaske-
halsen. De vurderte vannslippalternativene tyder på at dersom det skal slippes nok vann for å være 
sikker på at forholdene for anadrom fisk bedres vesentlig, vil krafttapet bli høyt, sannsynligvis 
betydelig mer enn 55 GWh/år som er laveste estimat for de alternativene som har vært vurdert. NVE 
peker også på utfordringer knyttet til de fysiske tiltakene, særlig på «tørrleggingsstrekningen» og at 
disse vil kreve omfattende vedlikehold og medføre høye kostnader. 

Til alternativ 202 b bemerker NVE at dette trolig vil kunne gi gode effekter på oppvandringen, men 
et forutsatt vintervannslipp på 0,5 m3/s vil øke risikoen ytterligere for at mye av vannet fryser på veien. 
NVE beskriver i innstillingen at de mener det vil være nødvendig å slippe mer enn 1 m3/s i vinter-
månedene for å bedre forholdene vesentlig. Det vil i tillegg være behov for en lokkeflom for smolt og 
en oppvandringsflom. NVE peker på at minstevannføring medfører behov for å holde tilbake vann i 
magasinet, som påvirker muligheten til å bidra med regulerbar kraft og systemtjenester. Det er også 
risiko for at vannslippet på vinteren ikke vil nå anadrom strekning da det kan fryse til is mellom 
slippsted og anadrom strekning. NVE har på oppdrag av departementet beregnet hvor stort krafttapet 
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ville bli med å øke minstevannføringen for alternativ 202 b på vinteren til 1 m3/s. NVE har anslått at 
krafttapet vil øke til om lag 100 GWh årlig. Selv med en økning av minstevannføringen til 1 m3/s på 
vinteren er det usikkert om dette er tilstrekkelig, jf. NVEs vurdering av alternativ 220 med 
vintervannføring 0,91 m3/s. NVE skriver om A 220 at det "vil være betydelig usikkerhet knyttet til om 
et såpass lavt vintervannslipp vil være tilstrekkelig for å unngå at mye av vannet, spesielt i de kaldeste 
periodene, fryser på veien. Tilsig fra det uregulerte restfeltet vil bidra noe, men i tørre og kalde 
perioder er restvannføringen svært liten". Departementet finner på bakgrunn av dette at alternativ 
202 b ikke vil løse flaskehalsen med lav vannføring vinterstid, og at heller ikke en økning vinterstid 
vurderes å være tilstrekkelig. Om vintervannføringen må økes ytterligere blir krafttapet svært høyt.  

Etter en gjennomgang av krav, revisjonsdokument, fagrapporter, høringsinnspill, NVEs innstilling 
og merknader til denne har departementet kommet til at det ikke er tilrådelig å slippe vann fra 
Aursjøen. Gitt at det synes å være nødvendig med vannføringer på mer enn 1 m3/s vinterstid for å 
sikre vinteroverlevelse, en betydelig sommervannføring og i tillegg behov for lokkeflommer for å sikre 
oppvandring og utvandring medfører dette at det totale krafttapet vil bli svært høyt. I tillegg vil krav 
om minstevannslipp ha virkninger for Aura kraftverks fleksibilitet og rolle i kraftsystemet. Aura 
kraftverk har utløp direkte i sjø, og kan levere verdifull regulerbar kraft. På bakgrunn av dette finner 
departementet at kostnadene ved minstevannføring blir så store at kostnadene overstiger nytten for 
anadrom fisk. Det er den faktiske nytten en vannføring vil kunne ha sett i forhold til krafttapet som er 
lagt til grunn. Det er ikke relevant å vurdere hva som synes å være er rimelig tap vurdert ut fra 
størrelse på den totale produksjonen i anlegget.  

Molde kommune har etter NVEs innstilling ble oversendt foreslått en prøveordning på 10 år der 
bekkeinntakene fra Breimegå og Løypåna lukkes, dvs. at tilsiget går i Aura i stedet for å overføres til 
Aursjømagasinet. Kommunen peker på at dette lett kan reverseres dersom tiltaket etter prøve-
perioden viser seg å ikke ha noen miljøeffekt. NVE har vurdert slipp av minstevannføring også fra 
bekkeinntakene som del av innstillingen. NVE har pekt på en del faktorer som gjør en slik løsning 
krevende å gjennomføre bl.a. risiko for innfrysing, at bekkeinntakene ikke vil løse flaskehalsen med 
lav vintervannføring vinterstid mv. Dersom tilsiget i bekkeinntakene ikke lenger overføres til 
magasinet vil det gi et krafttap som er anslått til 176 GWh. Departementet vil påpeke at det ikke er 
anledning til å fjerne overføringer som er gitt ved konsesjon i en revisjonssak, da overføringer er en 
del av selve konsesjonen på linje med tillatelsen til selve reguleringen og grensene for dette, HRV og 
LRV. Departementet vil derfor ikke tilrå Molde kommunes forslag.   

Norske Lakseelver har foreslått at det innføres et prøvereglement med oppfølgende under-
søkelser. De foreslår å prøve ut hvor stor minstevannføringen skal være i Aura for å sikre 
elvemuslingen og de anadrome bestandene av laksefisk for fremtiden, og på det tidspunktet gjøre 
vektingen mot vannkraften. Departementet viser til at det etter NVEs vurdering må et betydelig 
vannslipp til for å løse flaskehalsene for fisk i vassdraget. Kostnaden ved en slik minstevannføring 
vurderes å være høyere enn nytten. Ettersom departementet ikke anbefaler slipp av minstevannføring 
er det heller ikke hensiktsmessig med et prøvereglement.   

Departementet anbefaler i likhet med NVE at det gjennomføres fysiske tiltak for å bedre gyte- og 
oppvekstforholdene for anadrom fisk opp til Litlevatnet. Departementet støtter NVEs forslag om at 
det bør utarbeides en helhetlig plan for fysiske tiltak for å lette fiskevandring i Aura. Departementet 
mener at Statkraft bør ha hovedansvaret for å utarbeide et utkast. Utkast til plan bør forelegges 
Miljødirektoratet før aktuelle fysiske tiltak i henhold til planen kan pålegges av NVE i medhold i vilkår 
om terskler mv. Planen bør samordnes med krav om fortsatt fiskeutsetting, samt andre tiltak og 
undersøkelser ev. Miljødirektoratet pålegger etter naturforvaltningsvilkåret.  
 
Om samlet belastning og forholdet til vannforvaltningsplanene 
Naturmangfoldloven § 10 angir at "en påvirkning av et økosystem skal vurderes ut fra den samlede 
belastning som økosystemet er eller vil bli utsatt for." 

Bestandstilstanden for laks i Eira er karakterisert som «svært dårlig», mens sjøørretbestanden er 
«redusert». I henhold til regional vannforvaltningsplan for Møre og Romsdal er reguleringen av 
vassdraget og manglende minstevannføringer den viktigste påvirkningsfaktoren i Eira/Aura. Eira er 
i tillegg påvirket av rømt oppdrettsfisk og avrenning fra landbruksarealer og spredt bebyggelse, mens 
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midtre del av Aura er påvirket av flomverk og forbygninger. Litledalselvas nedre del er påvirket av 
vassdragsreguleringen, rømt oppdrettsfisk, lakseparasitten Gyrodactylus Salaris og avrenning fra 
bebyggelse.  

Utarbeidelse av vannforvaltningsplaner er i henhold til veilederen for kapittel 2 i naturmangfold-
loven et eksempel på operasjonalisering av økosystemtilnærming og samlet belastning. I vann-
forvaltningsplanene har påvirkninger innen ulike sektorer og aktuelle tiltak blitt vurdert samlet, og 
prioritert opp mot hverandre.  

I den godkjente vannforvaltningsplanen fra 2016 er miljømålet for de fire vannforekomstene fra 
Aursjødammen og nedstrøms satt til Godt Økologisk Potensial (GØP), og forutsetter slipp av minste-
vannføring som et tiltak på strekningen. Med departementets tilrådning vil det ikke bli pålagt noen 
minstevannføring på strekningen. Grunnlaget for miljømålet GØP er det økologiske resultatet av 
summen av eksisterende og nye realistiske tiltak, jf. veileder om Sterkt modifiserte vannforekomster 
fra 2014. Når vannslipp i revisjonssaken vurderes å ha større kostnad enn nytte, vil ikke minstevann-
føring som tiltak lenger inngå som grunnlag for miljømålet, og dermed vil ikke minstevannføring 
anses som realistisk. Miljømålet nedstrøms Aursjødammen vil fra 2021 derfor bestå av øvrige tiltak 
som gjennomført eller planlagt gjennomført i vannforekomstene. For at miljømålet skal settes til GØP 
må vannforekomsten kunne nå et fungerende økosystem. Hvis dette ikke kan oppnås skal unntak 
brukes. Hvorvidt miljømålet for neste periode skal settes som GØP eller unntak for de fire vannfore-
komstene nedstrøms Aursjødammen må vurderes konkret ved neste rullering av vannforvaltnings-
planen. 

Møre og Romsdal fylkeskommune anfører at det ikke kommer frem ny kunnskap som endrer 
grunnlaget for opprinnelige miljømål i Aura/Eira eller som tilsier at ambisjonene for laks og sjøørret 
bør reduseres. Til dette vil departementet påpeke at det i revisjonssaken foreligger et mer detaljert 
kunnskapsgrunnlag enn det gjorde da de regionale vannforvaltningsplanene ble vedtatt, bl.a. gjennom 
kunnskap Statkraft har innhentet fra NINA, Sweco m.fl. Sektormyndighetene skal i utgangspunktet 
legge regionale planer til grunn for sektorvedtak, men vedtatt plan kan fravikes dersom det foreligger 
endringer i forutsetningene, som oppdatert kunnskap, eller andre særlige grunner. Departementet 
har gjort en konkret kost/nytte vurdering basert på dette mer detaljerte kunnskapsgrunnlaget. 
Hvorvidt miljømålet for neste periode skal settes som GØP eller unntak må derfor, som nevnt over, 
vurderes konkret ved neste rullering av vannforvaltningsplanen.  

Kunnskap om samlet belastning skal legges til grunn når forvaltningen veier ulike samfunns-
hensyn mot hverandre i en skjønnsmessig vurdering av om man bør gjennomføre til tiltak eller ikke. 
Vurderingen etter naturmangfoldloven § 10 kan føre til at hensynet til naturmangfoldet veier tyngre 
enn det ville ha gjort ved en vurdering av påvirkningen fra en sektor alene. Departementet har vurdert 
at selv med den samlede belastningen på økosystemet og laksestammen i Aura/Eira vurderes 
ulempene ved å pålegge minstevannføring større enn nytten. Fysiske tiltak vurderes imidlertid å 
kunne bidra til å redusere ulempene noe, jf. drøfting over.  
 
6.3 Om magasinrestriksjoner og tiltak i Aursjømagasinet  

6.3.1 Erfarte skader  
Aursjømagasinet ble etablert gjennom en oppdemming av innsjøene Gautsjøen, Grynningen og 
Aursjøen. De har reguleringshøyder på hhv. 28,7 m, 18,5 m og 12,5 m. Registrerte fiskebestander i 
magasinet er ørret og harr. Aursjøen, Grynningen, Gautsjøen og elvestrekningene mellom de tidligere 
sjøene var tidligere landskjent for sitt gode ørretfiske. Det er ifølge fiskeundersøkelsene som er 
utarbeidet i forbindelse med revisjonsdokumentet liten tvil om at reguleringene har ført til et betydelig 
tap når det gjelder ørretfiske. Nedgangen i ørretbestanden skyldes bl.a. at tilgjengelige gytearealer 
ble redusert med 70–80 %. I tillegg førte reguleringene til utarming av bunndyrfaunaen og derved 
redusert næringstilgang for fisken, noe en ofte ser i reguleringsmagasiner. 
 
6.3.2 Krav og forslag til tiltak  
Kommunene med flere høringsinstanser krever raskest mulig oppfylling og høyest mulig vannstand 
i Aursjømagasinet utover høsten i fiskens gyteperiode for å styrke den naturlige rekrutteringen. 
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Kravet er begrunnet i at reguleringene medfører sterkt reduserte gyteområder, mislykket klekking 
av ørretrogn som gytes i reguleringssonen, og sterk tilbakegang i virkningene av årlige fiskeut-
settinger. En høyere vannstand kan også være positivt for utøvelse av fiske. Høy vannstand i større 
deler av året vil også ha positiv effekt på landskapet. 

Det er også stilt krav om å endre tappebegrensningen i Gautsjøen for å oppnå raskere oppfylling 
og høyere og lengre stabilt vannivå for å øke Gautsjøens produksjonspotensial for næringsdyr og 
ørret, bedre forholdene for gytevandring til sjøens sidebekker, samt å bedre det visuelle inntrykket 
av sjøen. Det foreslås et 5-årig fleksibelt prøvereglement for å teste ut aktuelle magasinrestriksjoner, 
samt etterundersøkelser av bunndyrfaunaen. For å muliggjøre en endret tappebegrensning må det 
bygges en høyere terskel mellom Gautsjøen og Grynningen.  

En terskel i samme område er også foreslått med formål å reetablere et tidligere villreintrekk over 
Aursjømagasinet mellom de vestlige og østlige delene av Snøhetta villreinområde.  
 
6.3.3 Gjennomførte tiltak  
For å kompensere for rekrutteringstapet ble det gitt pålegg om utsetting av fisk. Nå settes det ut 10 000 
toårige ørret årlig. Konklusjonen i flere oppfølgende undersøkelser er at utsettingen av fisk har hatt 
relativt liten effekt på avkastningen og at en større andel av ørret enn forventet blir rekruttert naturlig. 
Biotopforbedrende tiltak i gytebekkene har derfor vært vurdert som et aktuelt tiltak for å øke den 
naturlige rekrutteringen. Før reguleringene var elvene mellom de opprinnelige sjøene sannsynligvis 
de viktigste gyteområdene for ørreten, men undersøkelser tyder på at de ikke lenger fungerer som 
reproduksjonsområder. Gytingen foregår nå i magasinets tilløpsbekker. Statkraft mener for øvrig at 
dagens praksis medfører at naturlig vannstand blir nådd i gyteperioden de fleste årene. 

NVE anbefaler i innstillingen å opprettholde dagens utsettingspålegg på 10 000 stk. 2-årig settefisk. 
Videre anbefales det å bedre utlegging av gytesubstrat med optimal kornfordeling og plassering i 
bekkene, samt å tilstrebe å holde en høy vannstand opp mot HRV i tiden ørreten går på gytebekkene 
(i september og oktober). Departementet tiltrer disse anbefalingene. 
 
6.3.4 Konsekvenser for kraftproduksjonen og kostnader ved tiltak  
Et absolutt fyllingskrav vil gi et tap i årlig middelproduksjon på om lag 220 GWh og redusere 
tilgjengelig magasinkapasitet med om lag 70 %. Dersom en pålegger en «myk» magasinrestriksjon i 
perioden 1. mai til 30. september (dvs. at alt tilsig fra vårflommens begynnelse skal gå til oppfylling av 
magasinet til 2 m under HRV), blir krafttapet ifølge NVEs beregninger redusert til ca. 33 GWh/år. En 
slik restriksjon vil også medføre flytting fra vinterproduksjon til sommerproduksjon (vinter-
produksjonen vil reduseres med ca. 80 GWh). I tillegg vil det begrense muligheten til å utnytte hele 
reguleringshøyden.  

Statkraft mener at i tillegg til krafttapet vil en innføring av magasinrestriksjoner også redusere 
anleggets fleksibilitet og verdi som tørrårsreserve, samt øke sannsynligheten for skadeflommer. 
Dersom vannstanden i Aursjømagasinet skal være høyere sommerstid enn den er i dag, vil det være 
nødvendig å legge restriksjoner på kjøringen av Osbu og Aura kraftverker vinterstid.  

Midt-Norge er den regionen i Norge med størst kraftunderskudd i dagens situasjon. Om lag 35 % 
av strømforbruket må i et normalår dekkes av import. Det er få vannkraftverk med store magasiner i 
regionen. Magasinrestriksjoner som medfører krafttap og mindre fleksibilitet i kraftanleggene, vil 
derfor bidra ytterligere til denne underskuddssituasjonen. Auraanleggene har i dag mulighet til å 
justere produksjonen på kort varsel, samt levere system- og balansetjenester når markedet har behov. 

Kostnadene for å bygge en terskel mellom Gautsjøen og Grynningen for å muliggjøre endrede 
tappebegrensninger er i revisjonsdokumentet angitt til 2,5–3,0 mill. kr. 
 
6.3.5 Departementets vurdering  
Hovedformålet med kravet om magasinrestriksjoner i Aursjømagasinet er etter departementets 
vurdering å avbøte skader av reguleringene på fiskebestandene og fisket. Det vil også kunne gi 
positive effekter på landskap og friluftsliv. 

Departementet legger til grunn at det ikke vil være mulig å gjenopprette de gamle elveleiene 
mellom de opprinnelige sjøene som sannsynligvis var de viktigste reproduksjonsområdene for 
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ørreten. En høyere vannstand om høsten vil imidlertid kunne lette tilkomsten til potensielle 
gytebekker som har utløp i magasinet. Tiltaket vil ha størst effekt i Gautsjøen hvor de viktigste 
gytebekkene ligger. Et krav om tidligere oppfylling og høyere vannstand ut over høsten i dette 
delmagasinet forutsetter at det må bygges en terskel som ligger over det som var naturlig vannstand 
i sjøen før reguleringen. En prioritert oppfylling av Gautsjøen vil gå på bekostning av oppfylling av den 
nordvestre delen av Aursjømagasinet hvor Aursjødammen ligger. Ved Aursjødammen er det betydelig 
friluftsaktivitet og turisttrafikk i tilknytning til Aursjøvegen både sommer og høst. Her finnes også 
Aursjøhytta som er en betjent DNT-hytte, samt flere private hytter. Dette tilsier at det er ønskelig med 
en god fyllingsgrad også i denne delen av magasinet. Det kan dermed oppstå en interessemotsetning 
i hvilke deler av Aursjømagasinet som eventuelt skal prioriteres for oppfylling. 

En terskel for å muliggjøre raskere oppfylling og høyere vannstand i Gautsjøen vil ha både positive 
og negative virkninger for andre interesser. En høyere vannstand kan være positivt for landskaps-
opplevelsen og for utøvelsen av fiske. Samtidig vil etablering av en kunstig terskel innebære et nytt 
inngrep i det åpne høyfjellslandskapet. Departementet ser at en terskel i samme område av hensyn til 
villrein ikke lenger er et aktuelt tiltak, da nyere undersøkelser viser at det er stor risiko for at tiltaket 
vil mislykkes.  

Når det gjelder biotopforbedrende tiltak i gytebekkene rundt magasinet viser tidligere 
undersøkelser at produksjonen av årsyngel av ørret kan øke betraktelig. Anbefalingene fra den siste 
fiskeribiologiske undersøkelsen er å bedre utlegging av gytesubstrat med optimal kornfordeling og 
plassering i bekkene, samt å tilstrebe å holde en høy vannstand i Aursjømagasinet i tiden ørreten går 
på gytebekkene om høsten. 

Restriksjoner på manøvreringen av Aursjømagasinet vil ha betydning for kraftproduksjonen og 
begrense utnyttelsen av hele magasinkapasiteten. Krav om høy vannstand opp mot HRV utover høsten 
vil også kunne medføre økt flomrisiko/flomtap, siden den resterende bufferkapasiteten vil være 
begrenset. 

Departementet vil på bakgrunn av ovenstående vurderinger ikke kreve magasinrestriksjoner eller 
vilkår om bygging av en terskel. Departementet mener nytten av aktuelle magasinrestriksjoner 
primært for å øke naturlig rekruttering og produksjon av ørret, ikke overstiger kostnadene i form av 
tapt kraftproduksjon, mindre fleksibilitet og økt flomrisiko.  

Departementet er enig med NVE i at forholdene for fisk i Aursjømagasinet kan forbedres ved fysisk 
tilrettelegging og biotopforbedrende tiltak i tilløpsbekkene, jf. anbefalingene i NHM rapport 71-2018. 
Biotopforbedrende tiltak i gytebekker omkring Aursjømagasinet, eventuelt sammen med andre 
kostnadseffektive tiltak som ikke går ut over kraftproduksjonen, vil bidra til miljømålet godt økologisk 
potensial i vannforekomsten. Ny miljøtilstand kan imidlertid fastsettes først etter at tiltakene er 
gjennomført og effekten kan vurderes. Biotopforbedrende tiltak kan pålegges i medhold av natur-
forvaltningsvilkåret.  
 
6.4 Om magasinrestriksjoner og tiltak i Osbumagasinet 

6.4.1 Erfarte skader  

Osbumagasinet besto opprinnelig av tre forskjellige vatn (Sandvatn, Langvatn og Osvatn). I magasinet 
finnes ørret og harr. Den store reguleringshøyden har ført til en betydelig forringelse av nærings-
grunnlaget for fisk. På 1960-tallet var ørret- og harrbestanden av god kvalitet. Senere har kvaliteten 
avtatt, og i en periode var ørretbestanden for stor i forhold til næringsgrunnlaget.  
 
6.4.2 Krav og forslag til tiltak 
Kommunene stiller krav om raskest mulig oppfylling av Osbumagasinet etter vintertappingen og 
tappemønster som tillater høyest mulig vannstand utover høsten i fiskens gyteperiode. Statkraft 
mener at raskere oppfylling av Osbumagasinet vil gi begrensninger i produksjonskapasiteten.  
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6.4.3 Gjennomførte tiltak  
Det er i ulike tidsepoker blitt satt ut 2-årig settefisk av ørret. Etter fiskebiologiske undersøkelser i 
magasinet i 2007, ble det anbefalt videre utsetting av fisk. I 2011 ga Fylkesmannen i Møre og Romsdal 
pålegg om utsetting av 3000 2-årige ørret i Osbumagasinet. Dette kom i gang i 2014.  
 
6.4.4 Konsekvenser for kraftproduksjonen og kostnader ved tiltak  
Statkraft mener at magasinrestriksjoner i Osbumagasinet vil gi lavere vannstander i Aursjømagasinet 
i tørrår og fare for flomtap i våte år. Dersom det forutsettes en restriksjon på at vannstanden ikke skal 
gå under kote 846 (2 m under HRV) i hele august og september, så kan inntektstapet i ugunstige år 
bli 30 mill. kr. NVE har beregnet krafttapet ved innføring av en «myk» magasinrestriksjon i perioden 
1. mai til 30. september i Osbumagasinet (dvs. at alt tilsig fra begynnelsen av mai skal gå til oppfylling 
av magasinet til 2 m under HRV). Beregningene viser et krafttap på ca. 6 GWh/år. 
 
6.4.5 Departementets vurdering  
Hovedformålet med kravet om magasinrestriksjoner i Osbumagasinet er primært å avbøte skader på 
fiskebestandene og fisket i magasinet. Virkningene av aktuelle magasinrestriksjoner i Osbumagasinet 
på fiskeproduksjonen er ifølge NVE ikke konkret utredet eller forsøkt kvantifisert, men det antas at 
tidligere oppfylling og høyere vannstander i fiskens gyteperiode vil bidra til å styrke den naturlige 
rekrutteringen og fiskeproduksjonen. 

Departementet vurderer at krafttapet ved innføring av en «myk» magasinrestriksjon vil være 
relativt beskjedent i forhold til den samlede produksjonen i kraftverkene. En restriksjon vil imidlertid 
gi mindre fleksibilitet i utnyttelsen av magasinet. 

Departementet legger vekt på at magasinrestriksjoner i Osbumagasinet vil kunne påvirke 
vannstanden i det ovenforliggende Aursjømagasinet i år med lite nedbør og tilsig, noe som vil være 
negativt for fiskebestandene i dette magasinet og for landskapsopplevelsen i forbindelse med friluftsliv 
og reiseliv. Departementet anser verdien av å opprettholde vannstanden i Aursjømagasinet som større 
enn for Osbumagasinet, da det knytter seg flere viktige interesser til dette magasinet. 

I den regionale forvaltningsplanen er miljømålet for Osbumagasinet satt til godt økologisk 
potensial (GØP) i 2021 som er det samme som dagens tilstand. Det innebærer at alle realistiske tiltak 
anses som gjennomført, og at vannforekomsten er vurdert å ha et fungerende akvatisk økosystem. 

Departementet vil på bakgrunn av ovenstående vurderinger ikke anbefale magasinrestriksjoner i 
Osbumagasinet. Departementet mener det ikke kan påvises at tiltaket vil ha tilstrekkelig nytte i 
forhold til de negative virkningene for kraftproduksjonen og for manøvreringen av det ovenfor-
liggende magasinet i tørrår. 
 
6.5 Krav knyttet til standardvilkårene 

6.5.1 Villrein 

Erfarte skader  
Villrein er en nøkkelart i fjelløkosystemet i Dovrefjellområdet. Villreinstammen forvaltes i Snøhetta 
villreinområde (nasjonalt villreinområde) som er delt i Snøhetta øst og Snøhetta vest. Det anføres i 
kravene om revisjon at reguleringene har hatt store negative konsekvenser for villreinens naturlige 
vandringsveier og øvrig habitatutnyttelse. Før Aurautbyggingen krysset reinen Aursjøen, Grynningen 
og Gautsjøen på sine årlige trekk mellom områdene i vest og de østlige fjelltraktene mot Snøhetta. 
Etableringen av Aursjømagasinet medførte at trekkrutene ble oversvømt. Tilgangen til viktige beite-
områder ble dermed redusert. Lesja kommune med flere har et ønske å gjenopprette villrein-
stammens tidligere sesongmessige trekk mellom østlige og vestlige deler av Snøhetta villreinområde, 
for å gjøre stammen mindre sårbar.  
 
Krav og forslag til tiltak 
Lesja kommune mener at konsesjonsvilkårene må sikre at konsesjonæren, som et avbøtende tiltak for 
tapte trekk- og leveområde for villreinene, skal bidra med betydelig økonomiske midler for 
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utredninger og gjennomføring av tiltak for å bedre utveksling av Snøhettareinens øst- og vestområde. 
Dette vil si mellom hver ende av Aursjømagasinet.   

Det er krav om at det legges inn hjemler i de nye vilkårene for Aurareguleringen som sikrer at det 
gjennomføres en kunnskapsinnhenting, samt at det kan gis pålegg/iverksettes tiltak når et 
tilstrekkelig kunnskapsgrunnlag foreligger. Dette kan eksempelvis gjøres i forbindelse med 
revisjonen av vannforvaltningsplanene som skal gjennomføres hvert 6. år. Hensynet til føre-var-
prinsippet tilsier også at det bør legges inn slike hjemler i de reviderte vilkårene. De mener det ikke 
er akseptabelt at villreinen skal måtte vente ytterligere 30 år før det iverksettes tiltak som kan bidra 
til å gjenopprette trekkveier eller andre tiltak som kan bedre rammebetingelsene for villreinen i disse 
fjellområdene. 

Konkrete innspill om tiltak og undersøkelser av hensyn til villrein omfatter reetablering av en 
tidligere trekkrute for villrein over Aursjømagasinet, kartlegging av villreinens trekkmønster og 
områdebruk, økonomisk tilskudd til flytting av hytter, tilskudd til Snøhetta villreinutvalg, tilskudd til 
oppsyn av villrein og parkeringsforbud på enkelte veistrekninger. 
 
Utredning av reetablering av villreintrekk over Aursjømagasinet  
Et konkret tiltak som er blitt foreslått er å anlegge en terskel over Aursjømagasinet ved Gåsbuosen 
mellom Gautsjøen og Grynningen for å reetablere en tidligere trekkrute mellom de østlige og vestlige 
delene av Snøhetta villreinområde. Forslaget ble utredet og en av konklusjonene er at det finnes lite 
kunnskap om i hvilken utstrekning det er mulig å reetablere gamle villreintrekk som har gått ut av 
bruk som følge av naturinngrep eller menneskelige forstyrrelser.  

Ny oppdatert kunnskap med GPS-merking ved Gåsbuåsen, viser at villreinen i liten grad nærmer 
seg området hvor terskel er foreslått. Detaljerte registreringer av menneskelig ferdsel viser en god 
del aktivitet på senvinteren i tilknytning til private hytter som ligger i området. Forskningsprosjektet 
konkluderer med at etablering av en terskel ved Gåsbuosen vil være et prosjekt som har høy risiko 
for å mislykkes og som kan medføre konflikter og kreve flere interesseavveininger. 

Torbuhalsen i området ved Aursjødammen vurderes som det mest aktuelle potensielle 
utvekslingsområdet for villreinen mellom øst- og vestområdet. GPS-kartleggingen kan tyde på at 
reinen i større grad enn tidligere er i ferd med å bevege seg inn mot Torbuhalsen på senvinteren, og 
ta seg videre inn i de nordvestlige deler av østområdet. Torbuhalsen beskrives imidlertid som et typisk 
pressområde mht. potensielle konflikter mellom villrein og mennesker. For å bedre forholdene for 
villreinen, anbefales tiltak rettet mot å hindre menneskelig ferdsel i området på senvinteren. 

RenRein-prosjektet ("Renewable Reindeer") er et kompetanseprosjekt som gjennomføres av blant 
annet NINA, og omfatter flere villreinområder, inkludert Snøhetta-området. Prosjektet har utviklet en 
metodikk der de blant annet beskriver ulike funksjonsområders habitatverdi og kan simulere 
villreinens mulighet for å trekke mellom ulike funksjonsområder, og effekten av avbøtende tiltak. Det 
er opplyst at prosjektet skulle vært fullført sommeren 2020. Dette er imidlertid utsatt til 2021. Det er 
tre områder i tilknytning til Aura-reguleringen der avbøtende tiltak skal simuleres. Det er terskel/ 
landbru over Aursjømagasinet ved Gåsbu, trekkområdet ved Aursjødammen/Torbuhalsen (hytter og 
veg), og Reinsvatnet (turisthytte og løypenett). 
 
Konsekvenser for kraftproduksjonen og kostnader ved tiltak 
Kostnadene for etablering av en høy terskel over Aursjømagasinet ved Gåsbuosen ble i 2007 anslått 
til om lag 20–30 mill. kr mens kostnadene for en lav terskel ble anslått til 4–6 mill. kr. Ifølge Statkrafts 
kommentarer i 2017 vil kostnadene for en lav terskel i dag ligge på i størrelsesorden 8–12 mill. kr. 

Etablering av en terskel kun med formål å skape en fysisk passasje for villrein vil ikke påvirke 
kraftproduksjonen og således ikke medføre noe inntakstap for regulanten. 
 
Departementets vurdering av virkninger for villrein 
Villrein er en nasjonal ansvarsart, og Norge har en internasjonal forpliktelse til å ta vare på villreinen 
og dens leveområder. Norge forvalter de siste rester av vill fjellrein i Vest-Europa. Som følge av global 
tilbakegang på om lag 40 prosent siden 1990, er villreinen regnet som truet (VU/sårbar) på den 
globale rødlisten (IUCN, Red List of Threatened Species). I Norge har den fram til nå vært regnet som 
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livskraftig, men bruk av arealer i fjellet og forstyrrelser og ikke minst CWD (skrantesyke) legger 
stadig større press på villreinstammene. Da Artsdatabanken, presenterte forslaget til Norsk rødliste 
for arter våren 2021, ble villreinen kategorisert som «nær truet». Endelig kategorisering vil skje mot 
slutten av 2021. Arealbeslag og fortrengning er sammen med klimaendringer og sykdom den viktigste 
negative faktoren for villrein.  

Det er den samlede effekten av ulike naturinngrep og menneskelig ferdsel som er avgjørende for 
hvordan villreinen bruker leveområdene. Det er derfor nødvendig å vurdere påvirkninger og 
avbøtende tiltak på landskapsnivå. Det er ofte en kombinasjon av ulike typer infrastruktur som 
medfører barrierer for villreinens trekk og arealunnvikelse i viktige funksjonsområder. 
Departementet anbefaler derfor at man i revisjonssaker betrakter hele leveområdet for en villrein-
bestand under ett når man skal vurdere negative effekter av menneskelig påvirkning og mulighetene 
til å gjennomføre avbøtende tiltak som kan bedre situasjonen.  

Etableringen av Aursjømagasinet har, som beskrevet over, medført at trekkrutene har blitt 
oversvømt. Tilgangen til viktige beiteområder er dermed redusert. Videre har det som følge av 
reguleringene blitt bygget anleggsveier som medfører menneskelig ferdsel i tidligere urørte områder. 
Departementet mener det er en klar sammenheng mellom vassdragsreguleringen og påvirkningen 
på villreinen i området. 

Departementet ser at det stilles krav om at konsesjonær bidrar økonomisk med ytterligere generell 
kunnskapsinnhenting om villreinens vandringsmønster. Det vises til at NINA foreslår at det settes i 
gang et større, integrert prosjekt for å fremskaffe data om villreinenes bevegelsesmønster rundt 
Aursjøen og i andre deler av Snøhettaområdet. At eventuelle effekter av et tiltak er avhengig av at også 
andre tiltak iverksettes, anføres å ikke være et argument for ikke å ta et slikt initiativ. Av konkrete 
forslag til tiltak er det foreslått terskel over Aursjømagasinet ved Gåsbuosen. Departementet ser at en 
terskel kan medføre flere miljøfordeler, både som passasje for villrein og for å muliggjøre raskere 
oppfylling og høyere vannstand i Gautsjøen av hensyn til fisk, fiske og landskap. Det siste vil imidlertid 
forutsette at det samtidig pålegges endrede tappebegrensninger fra Gautsjøen. Imidlertid vil 
etablering av en kunstig terskel innebære et nytt inngrep i det åpne høyfjellslandskapet.  

Departementet registrerer at nyere forskning basert på kartlegging av reinens vandringsmønster 
konkluderer med at en terskel over Aursjømagasinet ved Gåsbuosen for reetablering av et tidligere 
villreintrekk, vil være et tiltak som har stor risiko for å mislykkes. Usikkerheten er knyttet til om 
villreinen vil ta terskelen i bruk, da det er andre forhold i området som kan påvirke reinenes adferd 
og medføre unnvikelses- eller barriereeffekter. I området ved Gåsbuosen ligger det flere hytter på 
vestsiden av magasinet. På østsiden går det to høyspentledninger i parallellføring, og på begge sider 
går det veier som villreinen må krysse. Det er også en god del ferdsel i området knyttet til friluftsliv, 
jakt og fiske. Departementet ser at området Dalsida langs Aursjømagasinet er tatt ut av det nasjonale 
villreinområdet med begrunnelse i de eksisterende naturinngrepene. 

En høy terskel vil kreve store mengder masser, lang transportvei og medføre betydelig anleggs-
trafikk og forstyrrelser i anleggsperioden. Ved en lav terskel vil massebehovet være mindre. Et lokalt 
massetak vil også kunne utgjøre et synlig inngrep i det sårbare høyfjellsterrenget. Alternativt må 
massene tas fra magasinet når dette er nedtappet. Statkraft har påpekt at en terskel kan medføre risiko 
for liv og helse dersom også folk begynner å bruke terskelen for å krysse magasinet.  

Departementet vil på bakgrunn av foreliggende kunnskapsgrunnlag og ovenstående vurderinger, 
ikke sette vilkår som pålegger regulanten å bygge en terskel ved Gåsbuosen. Departementet mener 
det ikke finnes tilstrekkelig faglig grunnlag for å anbefale etablering av en slik terskel. For å redusere 
risikoen for at tiltaket vil mislykkes, forutsettes det også gjennomført flere tiltak som ligger utenfor 
rammen av vilkårsrevisjonen.  

Dersom RenRein-prosjektet viser lovende resultater med hensyn til å tilrettelegge for villreintrekk 
mellom områdene øst og vest for Aursjømagasinet, gjennom for eksempel terskel ved Gåsbu eller 
fjerning av vandringshindringer i området ved Aursjødammen, er det viktig at det foreligger vilkår i 
den reviderte konsesjonen som muliggjør slike tiltak i fremtiden. Når konsesjonen er gjenstand for 
revisjon, har myndighetene en mulighet til å sette nye vilkår for å rette opp skader og ulemper for 
allmenne interesser som har oppstått som følge av reguleringene. Departementet mener at standard-
vilkårene i utgangspunktet åpner for å pålegge ytterligere utredninger og for å pålegge avbøtende 
tiltak, dersom ny kunnskap tilsier dette. Tiltak som kan bidra til at villreinens trekk forbedres er viktig 
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for opprettholde en bærekraftig bestand på lang sikt. Det kan være mange ulike tiltak som kan bidra 
til et slikt resultat, som bl.a. er simulert i RenRein-prosjektet. 

Usikkerheten om sammenhengen mellom og virkninger av ulike påvirkninger medfører at det ofte 
ikke er tydelige faglige anbefalinger om hvilke tiltak som har vært aktuelle å pålegge i revisjonssaker. 
Når det gjelder behov for kunnskap om øvrige tiltak er det slik departementet ser det betydelig 
usikkerhet om hvilke tiltak har best effekt, og hva de ulike tiltakene vil koste. Usikkerhet bør ikke 
medføre at forvaltningen unngår å treffe tiltak av hensyn til arter og naturtyper, jf. naturmang-
foldloven. 

Etter vassdragsreguleringsloven § 17 kan det settes vilkår om at konsesjonæren yter tilskudd til et 
fond som skal fremme blant annet fisk, vilt og friluftsliv i kommunen eller andre særskilte formål. 
Tilskuddet kan enten skje ved betaling av et passende engangsbeløp eller ved årlige utbetalinger. 
Departementet mener at det i denne saken er nødvendig at det opprettes et villreinfond som kan 
brukes til å finansiere nødvendige utredninger og gjennomføring av prioriterte avbøtende tiltak i hele 
villreinområdet. Departementet foreslår at regulanten betaler et engangsbeløp for å ivareta villrein-
bestanden i området. Regulanten pålegges derfor å bidra med 10 mill. kroner. Fondet skal innrettes 
slik at også andre aktører som finansierer tiltak av hensyn til villrein kan bidra inn til samme fond, 
f.eks. midler som tildeles fra Miljødirektoratet o.l. I villreinområder der det finnes flere konsesjoner 
vil andre regulanter som påvirker samme bestand forventes å i fremtiden bidra til et felles fond for 
hele villreinområdet, etter hvert som konsesjonene kommer opp til vilkårsrevisjon. Fondet skal 
forvaltes av en egen styringsgruppe bestående av NVE, de aktuelle statsforvalterembetene, 
regulanten, ev. andre bidragsytere og de berørte kommunene. Det forutsettes at tiltakene som 
iverksettes skal komme den berørte villreinbestanden til gode. Tiltakene som iverksettes må ses i 
sammenheng med andre prosjekt på villrein i Norge.  

Ved å avsette midler til et fond vil kostnadene for konsesjonæren bli forutsigbare. Departementet 
mener at det ikke vil være rimelig å i tillegg åpne for utstrakt bruk av standardvilkårene for å pålegge 
kostbare undersøkelser og tiltak av hensyn til villrein. Dersom det skal pålegges fysiske tiltak av 
hensyn til villrein i medhold av standardvilkårene bør NVE forelegges forslaget.  
 
6.5.2 Kulturminner 
Konsesjonen fra 1953 for statsregulering av Aura og Litledalsvassdraget har ikke vilkår om 
kulturminneundersøkelser, mens 1959-konsesjonen om overføring av Leipåa, Breimegå, Bøvra og 
Høvla inneholder vilkår om undersøkelser av faste fortidsminner og andre kulturminner. 

Riksantikvaren skriver at det ved reguleringen av Aura og Litledalsvassdraget ikke ble gjennom-
ført arkeologiske undersøkelser, men at det likevel er registrert en god del kulturminner i området. 
Riksantikvaren mener at reviderte konsesjonsvilkår for Aurautbyggingen må omtale kulturminner og 
hva som må gjøres for å sikre kunnskap om kulturhistorien. Vilkåret kreves for å kunne pålegge 
kulturminneundersøkelser i områder som ikke har vært undersøkt tidligere. Det vises i den 
sammenheng til manglende kulturminneregistreringer i magasinområdene og tilstøtende områder, 
samt de områdene som omfattes av takrenneoverføringen. 

Standardvilkårene har vilkår om kulturminner som pålegger regulanten innbetaling av en 
sektoravgift ved vilkårsrevisjoner. Departementet viser til NVEs innstilling om hvordan sektoravgiften 
beregnes.  

Departementet tilrår at det i tråd med standardvilkårene innføres vilkår om automatisk fredete 
kulturminner. 1953-konsesjonen faller inn under ordningen om betaling av sektoravgift, mens 
konsesjonen fra 1959 ikke omfattes av ordningen, da vilkår om kulturminneregistreringer inngår i 
gjeldende konsesjon. 1959-konsesjonen gjelder for øvrig en overføring uten magasiner og gir derved 
ikke grunnlag for beregning av sektoravgift. 
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6.5.3 Økonomiske krav 

Konsesjonskraft  
Kommunene mener at retningslinjene for beregning av konsesjonskraft i henhold til regler for 
konsesjoner gitt før 1959 må gjennomgås med formål å oppnå årlig utjevning av konsesjonskraft-
prisen. Bak kravet ligger ønske om økt forutsigbarhet når det gjelder prissetting av konsesjonskraften. 
Det kreves også videreføring av spesifiserte vilkår som gjelder gratis kraftforsyning til navngitte 
grupper av oppsittere i tidligere Nesset kommune. 

Sunndal kommune skriver at det er to priser på kraften (selvkostpris og OED-pris) siden det for 
Auravassdraget er konsesjoner gitt både før og etter 10. april 1959. Kommunen skriver at siden 1959 
er det skjedd store endringer i overføringsnettet og kraft utveksles over hele landet og til utlandet. 
Det bør derfor være samme konsesjonskraftpris for hele landet og den bør beregnes som OED-pris. 
Hvis all konsesjonskraft ble prissatt til OED-pris, ville det for kommunen utgjøre 1,6 mill. kr lavere 
kostnad i 2018. Sunndal kommune ber om at alt uttak av konsesjonskraft fra Auravassdraget selges til 
OED-pris. 

Lesja kommune krever at mengden konsesjonskraft som tildeles kommunen økes tilsvarende økt 
tilsig i magasinene jamfør klimaendringer.  

Departementet viser til at økonomiske krav normalt ikke omfattes av revisjon.  
Vilkår om gratis kraftforsyning til enkelte grupper i tidligere Nesset kommune inngår i 

reguleringsbestemmelsene for 1959-konsesjonen, post 14. Dette gjelder oppsittere i Eikesdal, hvor 
formålet med tildeling av gratis kraft i sin tid var å styrke næringsgrunnlaget i dalen. Ifølge Statkraft 
praktiseres denne ordningen fortsatt og er regulert i egne avtaler. 

Departementet vil bemerke at det er forskjellige regler for fastsettelse av prisen på konsesjonskraft 
avhengig av om konsesjonene er gitt før eller etter lov av 10. april 1959 trådte i kraft. For konsesjoner 
gitt før lov av 10. april 1959 trådte i kraft fastsetter partene selv prisen på konsesjonskraften, basert på 
en selvkostberegning ved det aktuelle kraftverket. For konsesjoner gitt etter dette tidspunkt, gjelder 
den prisen som hvert år blir fastsatt av Olje- og energidepartementet basert på gjennomsnittlig 
selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele landet (såkalt «OED-pris»). 

I første omgang foreslo NVE i innstillingen å videreføre vilkår om kommunenes mulighet til etter 
30 år å kreve avgitt ytterligere kraft til å dekke eget kraftbehov. Av tidligere tilsvarende bestemmelse 
i vregl. § 12 nr. 15 femte ledd fulgte det at størrelsen på bestemt konsesjonskraft kunne tas opp til 
fornyet vurdering etter 30 år. Ved en slik vurdering kunne det fastsettes en høyere prosentsats for 
avstått konsesjonskraft når det var nødvendig av hensyn til alminnelig forsyning. Ved lovendringen i 
1959 ble begrensningen av de spesielle forsyningsbehov fjernet. Ved en ny lovendring i forbindelse 
med vedtakelsen av energiloven i 1990, ble bestemmelsen igjen endret:  
 

"Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny prøvelse etter 20 år".  
 

Samme ordlyd er videreført i dagens vregl § 22 sjuende ledd, og departementet tilrår at denne 
bestemmelsen tas inn i det reviderte vilkåret, til erstatning for 30 års regelen.  

I de gjeldende vilkårene er det krav om avgivelse av inntil 10 % konsesjonskraft til kommuner og 
fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i. Det er imidlertid ikke krav om avgivelse av konsesjons-
kraft på inntil 5 % til staten, som er vanlig i standard konsesjonsvilkår i dag og som følger av vregl. 
§ 22. I motsetning til konsesjonskraft til kommunene som skal fastsettes i den enkelte konsesjon, kan 
det bestemmes at det skal avstås konsesjonskraft til staten. I dagens standard konsesjonskraftvilkår 
er det tatt med en setning om at staten kan ta ut inntil 5 % konsesjonskraft. I praksis har denne 
adgangen aldri blitt benyttet av staten. Departementet anbefaler at det tas inn en bestemmelse om 5 % 
konsesjonskraft til staten i vilkårene, da dette vil bidra til mest mulig like rammebetingelser for alle 
konsesjonærer.  
 
Næringsfond 
Vertskommunene har stilt krav om næringsfond. Nesset kommune viser til at næringsfondet bør 
legge vekt på utvikling av et bærekraftig reiseliv og friluftsliv. NVE har avvist kravet og viser til at 
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økonomiske forhold omfattes normalt ikke av revisjon. NVE kan ikke se at det i denne saken 
foreligger spesielle hensyn som gjør det aktuelt å pålegge tildeling av næringsfond.  

Departementet viser til Ot.prp. nr. 50 (1991–92) s. 47, brev fra Olje- og energidepartementet til 
LVK datert 10. mai 1999 og praksis i tidligere revisjonssaker, hvor det fremgår at økonomisk 
kompensasjon som endring og innføring av næringsfond, avgifter og konsesjonskraft ikke anses å 
være i samsvar med formålet med vilkårsrevisjon. Det må etter departementets syn foreligge helt 
spesielle hensyn før det kan være aktuelt å pålegge vilkår om næringsfond. Departementet kan ikke 
se at dette foreligger i denne saken. Departementet tilrår derfor ikke noe næringsfond i denne saken. 
 
Midler til opphjelp av fisk, friluftsliv mv.  
Det er stilt krav om økonomiske midler til opphjelp av fisk, vilt og friluftsliv. NVE mener det ikke er 
grunnlag for dette, og viser til at standard naturforvaltningsvilkår vil gi adgang til å pålegge 
kompenserende tiltak. Departementet slutter seg til NVEs vurdering når det gjelder fond av hensyn 
til fisk, vilt og friluftsliv, men har foreslått et øremerket fond av hensyn til villrein, hjemlet i 
vassdragsreguleringsloven § 17 av hensyn til andre særskilte formål.  
 
6.5.4 Øvrige krav 
Det er stilt krav om tiltak om bl.a. veier, båtbruk, opprydding mv. Under følger en kort vurdering av 
noen av kravene. Departementet viser for øvrig til den detaljerte gjennomgangen og merknadene til 
kravene NVE har foretatt i innstillingen og slutter seg til NVEs vurderinger.   
 
Veier og ferdsel 
Kommunene, grunneiere og andre har stilt krav om bruk, standard, vedlikehold og ferdsel på de ulike 
anleggsvegene som er bygget i forbindelse med reguleringen. Sunndal kommune ber om at anleggs-
vegen skal ha fri ferdsel, jf. opprinnelig konsesjonsvilkår av 1953. Kommunen mener også at det ikke 
skal være anledning til å kreve brukerbetaling og at dagens vegstandard skal opprettholdes. NVE 
viser til at konsesjonen har vilkår som ivaretar allmennhetens tilgang til veg i dag. NVE anbefaler 
innføring av standardvilkår som fortsatt sikrer allmennhetens tilgang til anleggsveier. Hovedregelen 
er at veier skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre NVE vedtar noe annet. Når det gjelder 
vedlikehold er det ikke krav ut over det konsesjonæren selv trenger, men andre brukere kan bidra til 
bedre standard og vedlikehold gjennom f.eks. veilag og bompenger. Hensyn til villrein i forbindelse 
med ferdsel på veiene er ivaretatt gjennom forskrift om verneplan for Dovrefjell, som bl.a. omfatter 
vinterstenging av enkelte strekninger.  

Departementet slutter seg til NVEs vurderinger og viser til post 12 i vilkårene. 
 
Sykkelveg  
Kommunene krever at konsesjonæren skal bistå økonomisk til økt tilrettelegging for friluftsliv, 
deriblant sykkelsti fra Aursjøhytta til Naustviken.  

Regional plan for Dovrefjellområdet ble vedtatt av fylkestingene i Møre og Romsdal, Hedmark, 
Oppland og Sør-Trøndelag våren 2016. Planen dekker deler av området som omfattes av Aura-
utbyggingen. Et viktig formål med planen er å legge til rette for lokal verdiskaping og utvikling 
samtidig som hensynet til villreinen blir ivaretatt. Etter den sentrale godkjenningen er området 
Dalsida langs Aursjøen inn til Torbuhalsen vedtatt å ikke inngå i det nasjonale villreinområdet, men 
vil bli markert som buffersone. Dette ble begrunnet med at det vil være urimelig å legge ytterligere 
bånd på den lokale bruken når storsamfunnet har gjort store naturinngrep i området. Departementet 
viser til at formålet med opprettelsen av Torbudalen biotopvernområde er å sikre viktige trekk-
områder og binde sammen beite- og kalvingsområdene for villreinen i Snøhettastammen, og anbefaler 
derfor ingen støtte til sykkelsti. Når det gjelder øvrige tiltak av hensyn til friluftsliv kan dette ev. 
pålegges i medhold av vilkår om naturforvaltning.  
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Bøyefester, båtopptrekk mv.  
Kommunene stiller krav om tiltak for å forenkle båthold i reguleringssonen. NVE mener etablering 
av båtfester og båtopptrekk bør gjøres gjennom frivillige avtaler mellom regulanten og aktuelle 
rettighetshavere. Standardvilkårene gir Statsforvalteren hjemmel til å pålegge tiltak av hensyn til 
friluftsliv.  
 
Revegering av tipper 
Det er stilt krav om at det bør etableres vegetasjon på eksisterende tipper. Statkraft viser til at de har 
gjort arrondert og revegetert Kløvnåtippen, og følger opp med internt miljøtilsyn. Ifølge standardvilkår 
om godkjenning av detaljplan, plikter regulanten å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og 
hjelpeanlegg slik at det økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.  
 
Rydding av reguleringssoner og tiltak mot gjengroing 
Det er stilt krav om tiltak om rydding av elveløp og mot gjengroing. NVE peker på at dagens konsesjon 
har vilkår om å holde elveløp åpne, og vil videreføre vilkåret som del av standardvilkår om rydding av 
reguleringssonen. Departementet vil påpeke at vilkåret om rydding av reguleringssonen ikke gjelder 
elveløpet. Riktig hjemmel for pålegg om fysiske tiltak i elveløpet er vilkår om terskler, biotop-
justerende tiltak mv., som gir NVE adgang til å pålegge tiltak for å redusere skadevirkningene i de 
deler av vassdraget som er påvirket. Departementet legger til grunn at konsesjonæren viderefører 
praksis med å holde elveløpet åpent, men i motsatt tilfelle kan NVE pålegge tiltak.  
 
Øvrig opprydding 
Lesja kommune peker på at det er rester av telefonstolper med trerester og stål/jernvaiere på 87 ulike 
punkter innover Dalsida etter utbyggingen og krever at disse må ryddes. Kommunen har utarbeidet 
en rapport om disse. Departementet viser til at konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig 
opprydding av anleggsområdene, jf. vilkårenes post 8. NVEs miljøtilsyn kan føre tilsyn med at 
opprydding faktisk skjer.  
 
7. DEPARTEMENTETS OPPSUMMERING OG KONKLUSJON 
Konsesjonsvilkårene i Aura- og Litledalsvassdrager er åpnet for revisjon etter 50 år. Det er stilt krav 
om bl.a. minstevannføring og fysiske tiltak i Aura og Eira, magasinrestriksjoner og innføring av 
standardvilkår.  

Vilkår om minstevannføring i Aura er vurdert av hensyn til laks og sjøørret. Behovet for vannslipp 
er først og fremst knyttet til de to flaskehalsene vinteroverlevelse og oppvandring. Departementet 
anbefaler i likhet med NVE at det ikke pålegges minstevannføring. For å oppnå en vesentlig 
forbedring av forholdende for anadrom fisk i Aura mener departementet at nødvendig vannslipp vil gi 
så store krafttap at det ikke veies opp av mulige positive virkninger. Departementet mener 
kunnskapsgrunnlaget er tilstrekkelig for å fatte vedtak. Departementet anbefaler i likhet med NVE at 
det gjennomføres fysiske tiltak for å bedre gyte- og oppvekstforholdene for anadrom fisk opp til 
Litlevatnet.  

Departementet vil ikke kreve magasinrestriksjoner eller vilkår om bygging av en terskel. 
Departementet mener nytten av aktuelle magasinrestriksjoner primært for å øke naturlig rekruttering 
og produksjon av ørret, ikke overstiger kostnadene i form av tapt kraftproduksjon, mindre fleksibilitet 
og økt flomrisiko. Departementet mener at forholdene for fisk i Aursjømagasinet kan forbedres ved 
fysisk tilrettelegging og biotopforbedrende tiltak i tilløpsbekkene. Departementet vil heller ikke 
anbefale magasinrestriksjoner i Osbumagasinet. Departementet mener det ikke kan påvises at tiltaket 
vil ha tilstrekkelig nytte i forhold til de negative virkningene for kraftproduksjonen og for 
manøvreringen av det ovenforliggende magasinet i tørrår. 

Departementet slutter seg til NVEs anbefaling om å fjerne utdaterte konsesjonsvilkår. 
Departementet anbefaler innføring av moderne standardvilkår, tilsvarende som gis ved nye 
konsesjoner. Vilkårene gir bl.a. forvaltningen hjemmel til å pålegge regulanten å gjennomføre biotop-
justerende tiltak og/eller utsetting av fisk, tiltak for vilt, kompenserende tiltak for friluftsliv og 
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naturvitenskaplige undersøkelser eller friluftslivsundersøkelser. Departementet mener at alle 
vesentlige forhold i de opprinnelige konsesjonene ivaretas ved innføring av dagens standardvilkår.  

Departementet har vurdert at en terskel over Aursjømagasinet ved Gåsbuosen kan medføre flere 
miljøfordeler, både som passasje for villrein og for å muliggjøre raskere oppfylling og høyere 
vannstand i Gautsjøen av hensyn til fisk, fiske og landskap. Imidlertid vil etablering av en kunstig 
terskel innebære et nytt inngrep i det åpne høyfjellslandskapet. Videre konkluderer ny forskning med 
at det er en stor risiko for at en slik reetablering av det tidligere villreintrekket vil mislykkes. 
Departementet vil på bakgrunn av foreliggende kunnskapsgrunnlag ikke sette vilkår som pålegger 
regulanten å bygge en terskel ved Gåsbuosen av hensyn til villrein. Departementet har imidlertid 
foreslått at det betales 10 mill. kroner til et villreinfond, som kan brukes til kunnskapsinnhenting og 
ev. tiltak av hensyn til villreinbestanden i området.  

Departementet foreslår videre at det stilles krav om innbetaling av sektoravgift til kulturminnevern 
i vassdrag i henhold til gjeldende retningslinjer, for konsesjonen fra 1953. Departementet anbefaler 
ikke innføring av næringsfond eller endring av konsesjonskraftprisen, ut over de fondsmidlene som 
ble tildelt på konsesjonstidspunktet og som var engangsutbetalinger. Ordningen med avgivelse av 
gratis kraft til oppsitterne i Eikesdal videreføres.  

Departementet tilrår at revisjonen av Aurareguleringen fastsettes på de vilkår som følger vedlagt, 
jf. departementets merknader nedenfor. 
 
8. DEPARTEMENTETS MERKNADER TIL KONSESJONSVILKÅRENE  
Ved revisjon innføres nye konsesjonsvilkår som er i tråd med dagens standardvilkår. Vilkår og 
manøvreringsreglement erstatter tidligere vilkår og reguleringsbestemmelser i konsesjonen gitt ved 
kgl.res. av 31.7.1953, med senere endringer ved kgl.res. av 4.7.1958, og konsesjonen gitt ved kgl.res. 
av 10.7.1959 med senere endringer meddelt ved departementets brev av 14.10.1966 og 18.10.1982.  

I samsvar med NVEs forslag er det fastsatt to separate vilkårssett som i de gjeldende konsesjonene 
fordi enkelte poster vil ha ulikt innhold. Det er fastsatt ett felles manøvreringsreglement for begge 
konsesjonene. Vilkårene har fått mer moderne språkdrakt og enkelte vilkår foreslås sløyfet, da de 
ikke lenger anses som aktuelle eller relevante. 
 
Merknader til nytt vilkårssett for 1953-konsesjonen 

Post 2 Konsesjonsavgifter  

Satsene på konsesjonsavgiftene foreslås videreført uendret og refererer seg til konsesjonsdato. 
Satsene justeres etter tidsintervaller som loven til enhver tid bestemmer.  
 
Post 3 Konsesjonskraft  

Opprinnelig vilkår om konsesjonskraftpris videreføres, jf. normal praksis ved revisjon. 
Departementet tilrår innført bestemmelse om 20 år i tråd med moderne standardvilkår til 

erstatning for 30-års regelen. Departementet viser til at adgangen til å endre fordelingen av 
konsesjonskraft etter 20 år følger av vregl. § 22. 30-årsregelen fjernes derfor fra gjeldende vilkår. 

I de gjeldende vilkårene er det krav om avgivelse av inntil 10 % konsesjonskraft til kommuner og 
fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i. Det er imidlertid ikke krav om avgivelse av konsesjons-
kraft på inntil 5 % til staten, som er vanlig i standard konsesjonsvilkår i dag og som følger av vregl. 
§ 22. Departementet anbefaler at vilkåret innføres, for å sikre like rammebetingelser for alle 
konsesjonærer.  

Vilkår om at oppsagt kraft ikke senere kan forlanges avgitt, videreføres. 
 
Post 5 Fond 

Gjeldende vilkår om fond foreslås videreført. Fondet gjaldt utbetaling av en engangssum før 
reguleringene ble tatt i bruk (ikke krav om årlige innbetalinger). Vilkåret sier hva fondet (rentene) 
kan nyttes til (jord- og skogbruk). NVE legger til grunn at fondsmidlene er utbetalt. Lesja kommune 
uttaler at fondet ikke er brukt opp og at vilkåret om fond derfor bør stå. Departementet støtter NVEs 
anbefaling og viderefører vilkåret.  
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Det foreslås etablering av et fond øremerket villrein. Fondet skal forvaltes av en styringsgruppe 
der NVE, miljøforvaltningen, regulanten og berørte kommuner deltar. NVE og Miljødirektoratet skal 
i fellesskap utarbeidet utkast til mandat for styringsgruppen og ta utgangspunkt i erfaringer fra 
forvaltningen av krypsivfondet i Otra. Mandatet skal godkjennes av Olje- og energidepartementet. 
 
Post 9 Naturforvaltning  

Standardvilkår for naturforvaltning foreslås tatt inn i vilkårene. Vilkåret gir Miljødirektoratet hjemmel 
til å pålegge konsesjonæren å gjennomføre undersøkelser og enkelte tiltak av hensyn til fisk, plante- 
og dyreliv og friluftsliv. Eventuelle pålegg om fysiske tiltak i medhold av dette vilkåret, må samordnes 
med eventuelle tiltak om terskler mv. som pålegges av NVE.  

Pålegg må være knyttet til skader forårsaket av utbyggingen, og kostnadene ved pålegget må stå 
i rimelig forhold til tiltakets skadevirkninger og til nytten av pålegget. Utkast til pålegg om fysiske 
tiltak av hensyn til villrein bør forelegges NVE.   
 
Post 10 Automatisk fredete kulturminner  

Standardvilkår om automatisk fredete kulturminner foreslås tatt inn. Det anbefales også vilkår om 
betaling av sektoravgift til kulturminnevern i vassdrag. Beregning av sektoravgiften foretas av NVE 
etter at nye vilkår er innført. 
 
Post 15 Manøvreringsreglement 

Det fastsettes ett felles manøvreringsreglement for begge konsesjonene. Det er i revisjonen ikke 
foreslått minstevannføringer eller magasinrestriksjoner. Det gjeldende manøvreringsreglement 
anbefales videreført med de språklige moderniseringer som er omtalt nedenfor.  
 
Merknader til nytt vilkårssett for 1959-konsesjonen 

Post 2 Konsesjonsavgifter  

Satsene på konsesjonsavgiftene foreslås videreført uendret og refererer seg til konsesjonsdato. 
Satsene justeres etter tidsintervaller som loven til enhver tid bestemmer. 
 
Post 3 Konsesjonskraft 

Konsesjonskraftprisen baseres på gjennomsnittlig selvkost for et antall vannkraftverk i hele landet. 
Ordlyden er oppdatert i samsvar med lovteksten og dagens standardvilkår, uten at dette medfører 
materielle endringer. Vilkår om at oppsagt kraft ikke senere kan forlanges avgitt beholdes. 
 
Post 4 Levering av gratis kraft  

I 1959-konsesjonen er det et særskilt vilkår om avgivelse av gratis kraft til oppsitterne i Eikesdal. 
Vilkåret foreslås videreført. 
 
Post 5 Fond  

Gjeldende vilkår om fond foreslås videreført. Fondet gjaldt utbetaling av en engangssum før 
reguleringene ble tatt i bruk (ikke krav om årlige innbetalinger). Vilkåret sier hva fondet (rentene) 
kan nyttes til (jord- og skogbruk). NVE legger til grunn at fondsmidlene er utbetalt. Lesja kommune 
uttaler at fondet ikke er brukt opp og at vilkåret om fond derfor bør stå. Departementet støtter NVEs 
anbefaling og viderefører vilkåret.  
 
Post 10 Naturforvaltning 

Standardvilkår for naturforvaltning foreslås tatt inn i vilkårene. Vilkåret gir Miljødirektoratet/ 
Statsforvalteren hjemmel til å pålegge konsesjonæren å gjennomføre undersøkelser og enkelte tiltak 
av hensyn til fisk, plante- og dyreliv og friluftsliv. Eventuelle pålegg om fysiske tiltak i medhold av 
dette vilkåret, må samordnes med eventuelle tiltak om terskler mv. som pålegges av NVE.  
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Pålegg må være knyttet til skader forårsaket av utbyggingen, og kostnadene ved pålegget må stå 
i rimelig forhold til tiltakets skadevirkninger og til nytten av pålegget. Utkast til pålegg om fysiske 
tiltak av hensyn til villrein bør forelegges NVE.    
 
9. MERKNADER TIL MANØVRERINGSREGLEMENTET 
Departementet bemerker at ordlyden i post 3 må endres noe etter at vassdragsreguleringslovens 
bestemmelser ble revidert, jf. Prop. 117 L (2016–2017). Bestemmelser for manøvreringsreglement og 
hydrologiske observasjoner er nå fastsatt i vregl. § 16.  

Medfører vilkår om vannslipp og vannstandsendringer skadelige virkninger av omfang for 
allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet, jf. reglementet post 4. 
Regelen er lovfestet i vassdragsreguleringsloven § 16 tredje ledd. Tidligere vrgl. § 12 nr. 12 om 
fastsettelse av manøvreringsreglement slik bestemmelsen lød før loven ble endret, forutsatte som 
hovedregel at reglementet skulle fastsettes på forhånd av Kongen. Ettersom reglementet i dag vedtas 
som en del av konsesjonen, ble bestemmelsen derfor endret. Bestemmelsens krav om høring av 
forslag til reglement, ble også tatt ut ved lovrevisjonen. Et reglement er konsesjonsvilkår som kan 
endres av Kongen eller departementet etter søknad fra vassdragsanleggets eier, jf. vregl. § 9. 
Alminnelige forvaltningsprinsipper, herunder høring av berørte instanser og parter, vil alltid inngå i 
departementets saksbehandling både ved nye tiltak, endring av vilkår, herunder endring av et 
reglement, selv om slik høring ikke lenger er lovfestet.  
 
 

Olje- og energidepartementet 
 

t i l r å r: 
 
Reviderte vilkår for tillatelser til Statkraft Energi AS for å regulere Aura- og Litledalsvassdraget i 
Molde, Sunndal og Lesja kommuner fastsettes i samsvar med vedlagte forslag. 
 
 
Vedlegg 1 
 

Spesifikasjon av tillatelsene 
 
1. I medhold av lov 14. desember 1917 nr. 17 om regulering og utbygging av vassdrag (vassdrags-

reguleringsloven) § 8 tredje ledd fastsettes reviderte vilkår for tillatelse til Statkraft Energi AS for 
regulering av Aura- og Litledalsvassdraget, jf. vedlegg 2. 

2. I medhold av lov 14. desember 1917 nr. 17 om regulering og utbygging av vassdrag (vassdrags-
reguleringsloven) § 8 tredje ledd fastsettes reviderte vilkår for tillatelse til Statkraft Energi AS for 
overføring av Løypåa, Breimegå, Bøvra og Høvla til Aursjømagasinet og Litledalsvassdraget, 
jf. vedlegg 3.  

3. Det fastsettes oppdatert manøvreringsreglement for statsregulering av Aura- og Litledalsvassdraget 
og for overføring av Løypåa, Breimegå, Bøvra og Høvla til Aursjømagasinet og Litledalsvassdraget, 
jf. vedlegg 4. 

 
  



528 Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning 2022–2023 
Nr. 19 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021 
 

 

Vedlegg 2 
 

Vilkår 
for statsregulering av Aura og Litledalsvassdraget  

i Molde og Sunndal kommuner, Møre og Romsdal fylke og Lesja kommune, Innlandet fylke 
(Fastsatt ved kgl.res. 23.6.2021. Erstatter tidligere reguleringsbestemmelser for statsregulering av 
Aura og Lilledalsvassdraget fastsatt ved kgl. resolusjon 31. juli 1953, med senere endringer fastsatt 
ved kgl. resolusjon 4. juli 1958.)  

 
1. 

(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gjelder i ubegrenset tid. Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon 
etter 30 år. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjonen innen 
3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 
første ledd.  

Anleggene må ikke nedlegges uten Kongens eller Stortingets samtykke, jf. vassdragsregulerings-
loven § 10 annet ledd. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon 
innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsregulerings-
loven § 8 første ledd. 

Reguleringskonsesjonen, reguleringsanleggene eller andeler i reguleringsanleggene kan bare 
overdras i forbindelse med samtidig overdragelse av vannfall i samme vassdrag nedenfor anlegget. 
Det samme gjelder ved andre disposisjoner over konsesjonen, anleggene eller andeler i anleggene, 
herunder pantsettelse, arrest eller utlegg. 
 

2. 

(Konsesjonsavgifter) 

Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 0,50 pr. nat.hk. og de kommuner og fylkeskommuner 
som Kongen bestemmer på kr 2,00 pr. nat.hk. Satsene refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt 
ved kgl.res. av 31. juli 1953.  

Konsesjonsavgiftsmidler avsettes særskilt for hver kommune til et fond, som etter nærmere 
bestemmelse av kommunestyret fortrinnsvis anvendes til fremme av næringslivet i kommunen. 

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny vurdering etter tidsintervaller som loven til enhver tid 
bestemmer. 

Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven 
§ 3 første ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Avgiften beregnes etter den økning av vassdragets lavvannføring som reguleringen antas å 
medføre utover den vannføringen som har vært påregnelig år om annet 350 dager i året. Ved 
beregningen legges det til grunn at magasinet utnyttes slik at vannføringen i lavvannsperioden blir så 
jevn som mulig. Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE. Ved beregningen av økingen 
forutsettes det at magasinet utnyttes på en sådan måte at vannføringen i lavvannsperioden blir så jevn 
som mulig. Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE. 

Beregningen av konsesjonsavgifter samordnes med beregning av konsesjonsavgifter for 
konsesjon etter vannfallrettighetsloven, jf. lov av 14. desember 1917 nr. 16 om konsesjon til rettigheter 
til vannfall mv. § 18. 

Avgiften skal betales av de enkelte vannfalls- eller brukseiere som utnytter den regulerte 
vannføringen. Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som den regulerte vannføringen tas i 
bruk. 
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3. 

(Konsesjonskraft)  

Det skal avstås til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av den 
for hvert vannfall innvunne økning av vannkraften beregnet etter reglene i § 14 annet ledd, jf. § 3 fjerde 
ledd. Avståelse og fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommunens behov til den alminnelige 
elektrisitetsforsyning. Avgitt kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn.  

Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 5 prosent av kraften til staten beregnet som i 
første ledd. Staten rår fritt over tildelt kraft. 

Plikten til å avstå kraft påhviler de enkelte vannfalls- eller brukseiere. Plikten til å avstå kraft inntrer 
etter hvert som den regulerte vannføringen tas i bruk.   

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.  
Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens 

ledninger med brukstid ned til 5.000 timer årlig. 
Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften tas ut fra andres ledninger og plikter i så fall å 

stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og overføring av kraften ved uttak andre steder 
enn kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger betales av den som tar ut kraften.  

De enkelte vannfalls- eller brukseiere har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft 
uttas. Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og 
brukstidens fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges 
avgitt. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes force majeure, må ikke skje 
uten departementets samtykke. 

Kraften leveres etter en maksimalpris beregnet på å dekke produksjonsomkostningene, herunder 
innbefattet 6 % rente av anleggskapitalen med tillegg av 20 %. Hvis prisen beregnet på denne måten vil 
bli uforholdsmessig høy, fordi bare en mindre del av den kraft vannfallet kan gi er tatt i bruk, kan 
kraften i stedet forlanges avgitt etter en maksimalpris som svarer til den gjengse pris ved bortleie av 
kraft i distriktet. Maksimalprisen fastsettes ved overenskomst mellom Olje- og energidepartementet 
og konsesjonæren eller i mangel av overenskomst ved skjønn. Denne fastsettelse kan så vel av Olje- 
og energidepartementet som av konsesjonæren forlanges revidert hvert 5. år. Hvis konsesjonæren 
leier ut kraft og kraften til kommune kan uttas fra kraftledning til noen av leietagerne kan kommunen 
i ethvert tilfelle forlange kraften avgitt til samme pris og på samme vilkår som leierne av lignende 
kraftmengder under samme forhold. 

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny vurdering etter 20 år. 
 

4. 

(Kontroll med betaling av avgift mv.) 

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med 
vannforbruket, samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan med bindende virkning 
fastsettes av Olje- og energidepartementet.  

 
5. 

(Fond) 

Før reguleringen tas i bruk skal Aura kraftverk innbetale til Lesja kommune kr 75 000 som avsettes 
til et fond, hvis renter etter nærmere bestemmelse av herredsstyret anvendes til fremme av jord- og 
skogbruk i distriktet. For fondet skal utarbeides vedtekter som må godkjennes av Landbruks-
departementet. 

Konsesjonæren pålegges å avsette et engangsbeløp på 10 mill. kroner til et øremerket fond til 
undersøkelser og tiltak for å bedre forholdene for villreinbestanden som blir berørt av reguleringen. 
Fondet skal forvaltes av en egen styringsgruppe bestående av NVE, miljøforvaltningen, regulanten, 
ev. øvrige bidragsytere og de berørte kommunene. Midlene skal forvaltes til beste for villrein-
bestanden. 
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6. 

(Byggefrister) 

Arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble gitt og 
fullføres innen ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene medregnes ikke den tid som 
på grunn av ekstraordinære forhold (force majeure) har vært umulig å utnytte. 
 

7. 

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift) 

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet 
og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, kultur-
minner mv., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av 
områdenes naturskjønnhet eller egenart. 
 

8. 

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.) 

Konsesjonæren plikter å legge fram detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og 
kostnadsoverslag for anleggene. Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold 
og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette 
dekkes av konsesjonæren. 

Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig 
skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand. 

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det 
økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig. 

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering 
av overskuddsmasser.  

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å 
gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post. 

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må 
være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift. 

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom 
det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget. 

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke. 
NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten. 

 
9. 

(Naturforvaltning) 

I 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet: 
 

a. å sørge for at forholdene i vassdragene som omfattes av Aurareguleringen er slik at de stedegne 
fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de 
naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner 
forringes minst mulig, 

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak, 
c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes 

slik at tap av fisk reduseres, 
d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes. 
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II 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for 
plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst 
mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak. 
 

III 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste naturviten-
skapelige undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være arkiverings-
undersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser 
som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen. 

 
IV 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at friluftslivets 
bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og 
regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og 
tilretteleggingstiltak. 

 
V 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste friluftslivsunder-
søkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i 
fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres 
av reguleringen. 

 
VI 

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i 
anleggstiden. 

 
VII 

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg 
gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren. 
 

10. 

(Automatisk fredete kulturminner) 

Når reviderte vilkår er fastsatt, skal konsesjonæren innen rimelig frist betale et engangsbeløp på 7000,- 
(2006-kroner) per GWh magasinkapasitet til kulturminnevern i vassdrag. Det innbetalte beløpet skal 
dekke utgifter til registreringer, undersøkelser, utgravinger, konservering og sikringstiltak, og 
omfatter alle automatisk fredete kulturminner innenfor områder som berøres av reguleringen. 

Arkeologiske arbeider skal foretas i den tiden magasinene likevel er nedtappet eller når 
vannstanden av andre årsaker er lav. Konsesjonæren må avtale med kulturminneforvaltningen 
(fylkeskommunen og eventuelt Sametinget) i god tid før en nedtapping av magasinene. 
Konsesjonæren skal også varsle kulturminneforvaltningen dersom det av andre årsaker er lav 
vannstand i magasinene slik at arkeologisk arbeid kan gjennomføres. 

Konsesjonæren skal ved fysiske tiltak i vann og på land, som for eksempel etablering av terskler 
og anleggsarbeid mv. i god tid på forhånd få undersøkt om tiltaket berører automatisk fredete 
kulturminner etter kulturminneloven §§ 3 og 9.  

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at tiltaket kan virke inn på automatisk fredete 
kulturminner, skal melding sendes kulturminneforvaltningen og arbeidet stanses, jf. kulturminne-
loven § 8 andre ledd.  
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11. 

(Forurensning) 

Konsesjonæren plikter etter Fylkesmannens nærmere bestemmelse: 
 
a. å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med anlegget er påkrevet av hensyn til forurensnings-

forholdene i vassdraget. 
b. å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i berørte vassdragsavsnitt. 
 

12. 

(Veier, ferdsel mv.) 

Konsesjonæren plikter helt eller delvis å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av 
offentlige veier, broer og kaier, hvor disse utgifter antas å bli særlig øket ved anleggsarbeidet. Veier, 
broer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre NVE 
vedtar noe annet.  

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig 
bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige. 

Konsesjonæren er forpliktet til å heve den nåværende transportvei SørhellaKvitaGautsjøoset 
Gjeitavollen over regulert høyvannstand. Alternativt å heve den ved Kvita og erstatte parsellen 
GautsjøosetGjeitavollen med ny vei på østsiden av Gautsjø, samt ellers å legge om stier og 
fremkomstveier langs sjøene der de demmes ned. 

 
13. 

(Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring) 

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller 
vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, 
elvekorreksjoner, opprenskinger mv. for å redusere skadevirkninger. 

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker 
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste 
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette. 

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig. 
Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan som ivaretar både private og allmenne interesser i 

vassdraget. Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold, er tillagt NVE. 
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren. 

 
14. 

(Rydding av reguleringssonen)  

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder 
at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm høye. Ryddingen må utføres på 
snøbar mark. Avfallet fjernes. 

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker 
som er over 0,5 m høye. I rimelig grad kan NVE pålegge ytterligere rydding. Dersom vegetasjon over 
HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er 
angitt i denne posten. 

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført før første neddemming og bør så vidt mulig 
unngås lagt til yngletiden for viltet i området. 

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med 
dette dekkes av konsesjonæren. 
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15. 

(Manøvreringsreglement) 

Det er fastsatt et manøvreringsreglement som setter grenser for vannstand og vannslipping, med 
bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av magasin skal skje. 
 

16. 

(Hydrologiske observasjoner) 

Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige 
for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten. 

 
17. 

(Registrering av minstevannføring, vannstand i reguleringsmagasin, krav om skilting og merking) 

Det skal etableres en måleanordning for registrering og dokumentasjon av minstevannføring. 
Løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på en 
sikker måte i hele anleggets levetid.  

Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt 
med opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan dette kan kontrolleres. NVE skal 
godkjenne skiltenes utforming og plassering. 

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av utbyggingen 
må markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres. 

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av 
hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene. 

 
18. 

(Etterundersøkelser) 

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for 
berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det 
offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem 
som skal utføre dem. 

 
19. 

(Militære foranstaltninger) 

Ved damanlegget kan det treffes militære foranstaltninger for sprenging i krigstilfelle, uten at eieren 
har krav på erstatning for de ulemper eller rådighetsbegrensninger dette medfører. Konsesjonæren 
må uten godtgjørelse finne seg i den innskrenkning eller benyttelse av anleggene som er nødvendig 
og den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed. 
 

20. 

(Luftovermetning) 

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning 
i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise 
seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren 
etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere 
problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken. 

 
21. 

(Kontroll og sanksjoner) 

Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i 
medhold av vilkårene som NVE finner nødvendig. Utgifter med kontrollen kan kreves dekket av 
konsesjonæren. 
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NVE kan kreve at konsesjonæren skal rette forhold som er i strid med loven eller vedtak fattet i 
medhold av loven.  

NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at en plikt som følger av loven eller vedtak i 
medhold av loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et 
engangsbeløp. Tvangsmulkten tilfaller statskassen. 

Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte over-
tredelser av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft), 6 (Byggefrister), 15 (Manøvrerings-
reglement) og 21 (Kontroll og sanksjoner).  

Ved gjentatte eller fortsatte overtredelser av spesielle konsesjonsbetingelser for de enkelte 
deltagere i reguleringen, mister vedkommende vannfalls- eller brukseiers retten til å bruke 
driftsvannet som er innvunnet ved reguleringen. 

NVE kan ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker 
til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av vassdragsreguleringsloven. 

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt overskrider 
konsesjonen eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med hjemmel i vassdragsregulerings-
loven. 

 
22.  

(Tinglysing) 

Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses etter tinglysingsloven.  
Departementet kan ved enkeltvedtak bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som en 

heftelse på eiendommer hvor konsesjonen kan medføre en forpliktelse. 
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Vedlegg 3 
 

Vilkår 
for overføring av Løypåa, Breimegå, Bøvra og Høvla til Aursjømagasinet og Litledalsvassdraget  
i Molde og Sunndal kommuner, Møre og Romsdal fylke og Lesja	kommune, Innlandet fylke 

(Fastsatt ved kgl.res. 23.6.2021. Erstatter tidligere reguleringsbestemmelser for overføring av Leipåna, 
Breimega, Bøvra og Høvla til Aursjø og Lilledalsvassdraget fastsatt ved kgl. resolusjon 10. juli 1959.) 

 
1. 

(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gjelder i ubegrenset tid. Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon 
etter 30 år. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjonen innen 
3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 
første ledd.  

Anleggene må ikke nedlegges uten Kongens eller Stortingets samtykke, jf. vassdragsregulerings-
loven § 10 annet ledd. Hvis vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon 
innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsregulerings-
loven § 8 første ledd. 

Reguleringskonsesjonen, reguleringsanleggene eller andeler i reguleringsanleggene kan bare 
overdras i forbindelse med samtidig overdragelse av vannfall i samme vassdrag nedenfor anlegget. 
Det samme gjelder ved andre disposisjoner over konsesjonen, anleggene eller andeler i anleggene, 
herunder pantsettelse, arrest eller utlegg. 

 
2. 

(Konsesjonsavgifter) 

Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 0,50 pr. nat.hk. og de kommuner og fylkeskommuner 
som Kongen bestemmer på kr 3,00 pr. nat.hk. Satsene refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt 
ved kgl.res. av 10. juli 1959.  

Konsesjonsavgiftsmidler avsettes særskilt for hver kommune til et fond, som etter nærmere 
bestemmelse av kommunestyret fortrinnsvis anvendes til fremme av næringslivet i kommunen. 

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny vurdering etter tidsintervaller som loven til enhver tid 
bestemmer. 

Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven 
§ 3 første ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg. 

Avgiften beregnes etter den økning av vassdragets lavvannføring som reguleringen antas å 
medføre utover den vannføringen som har vært påregnelig år om annet 350 dager i året. Ved 
beregningen legges det til grunn at magasinet utnyttes slik at vannføringen i lavvannsperioden blir så 
jevn som mulig. Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE. Ved beregningen av økingen 
forutsettes det at magasinet utnyttes på en sådan måte at vannføringen i lavvannsperioden blir så jevn 
som mulig. Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE. 

Beregningen av konsesjonsavgifter samordnes med beregning av konsesjonsavgifter for 
konsesjon etter vannfallrettighetsloven, jf. lov av 14. desember 1917 nr. 16 om konsesjon til rettigheter 
til vannfall mv. § 18. 

Avgiften skal betales av de enkelte vannfalls- eller brukseiere som utnytter den regulerte 
vannføringen. Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som den regulerte vannføringen tas i 
bruk. 
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3. 

(Konsesjonskraft)  

Det skal avstås til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av den 
for hvert vannfall innvunne økning av vannkraften beregnet etter reglene i § 14 annet ledd, jf. § 3 fjerde 
ledd. Avståelse og fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommunens behov til den alminnelige 
elektrisitetsforsyning. Avgitt kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn. 

Plikten til å avstå kraft påhviler de enkelte vannfalls- eller brukseiere. Plikten til å avstå kraft inntrer 
etter hvert som den regulerte vannføringen tas i bruk.   

Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 5 prosent av kraften til staten beregnet som i 
første ledd. Staten rår fritt over tildelt kraft. 

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.  
Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger eller fra konsesjonærens 

ledninger med brukstid ned til 5.000 timer årlig. 
Konsesjonæren kan ikke sette seg imot at kraften tas ut fra andres ledninger og plikter i så fall å 

stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og overføring av kraften ved uttak andre steder 
enn kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger betales av den som tar ut kraften.  
 De enkelte vannfalls- eller brukseiere har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang kraft 
uttas. Samtidig som uttak varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og bruks-
tidens fordeling over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og energidepartementet. Oppsigelse 
av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges avgitt. 
Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som ikke skyldes force majeure, må ikke skje uten 
departementets samtykke. 
 Prisen på kraften fastsettes basert på gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall vannkraft-
verk i hele landet. Skatter beregnet av kraftproduksjonens overskudd ut over normalavkastningen 
inngår ikke i selvkostberegningen. Departementet skal hvert år fastsette prisen på kraften levert 
kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger.   
 Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny vurdering etter 20 år. 
 

4. 

(Levering av gratis kraft) 

Konsesjonæren plikter å levere gratis kraft til oppsitterne i Eikesdal 100 kW på samme betingelser 
som den kraft som leveres i henhold til bestemmelsene for den tidligere overføring. Fordelingen 
mellom oppsitterne skjer ved en nemnd oppnevnt av departementet. Klager over nemndas avgjørelser 
kan innankes for departementet.  
 Kraften skal leveres med den brukstid som er fastsatt i statens kraftleiekontrakter og skal 
fortrinnsvis gå til tiltak som må forutsettes å bedre næringsgrunnlaget i Eikesdal.  

I tilfelle, og så lenge, eikesdølene ikke selv nytter hele den tilståtte kraftmengde, kan Nesset 
kommune kreve å få ta ut det overskytende fra statens høyspentledninger. Så lenge staten har ledig 
transformatorkapasitet på stedet, kan kraften uttas i nedtransformert stand.  

 
5. 

(Kontroll med betaling av avgift mv.) 

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med 
vannforbruket, samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan med bindende virkning 
fastsettes av Olje- og energidepartementet.  

 
6. 

(Fond) 

Før overføringene av Løypåa, Breimegå og Høvla tas i bruk skal konsesjonæren innbetale til Eresfjord 
og Vistdal kommune kr 100 000, som avsettes til et fond, hvis renter etter nærmere bestemmelse av 
herredsstyret anvendes til fremme av jordbruket i distriktet. For fondet skal utarbeides vedtekter som 
må godkjennes av Landbruksdepartementet.  
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7. 

(Byggefrister) 

Arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonen ble gitt og 
fullføres innen ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene medregnes ikke den tid som 
på grunn av ekstraordinære forhold (force majeure) har vært umulig å utnytte. 
 

8. 

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift) 

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet 
og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, kultur-
minner mv., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av 
områdenes naturskjønnhet eller egenart.  
 

9. 

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn mv.) 

Konsesjonæren plikter å legge fram detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og 
kostnadsoverslag for anleggene. Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold 
og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette 
dekkes av konsesjonæren. 

Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig 
skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand. 

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det 
økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig. 

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering 
av overskuddsmasser.  

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å 
gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post. 

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må 
være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift. 

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom 
det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget. 

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke. 
NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten. 

 
10. 

(Naturforvaltning) 

I 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet: 
 

a. å sørge for at forholdene i vassdragene som omfattes av Aurareguleringen er slik at de stedegne 
fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de 
naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner 
forringes minst mulig, 

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak, 
c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes 

slik at tap av fisk reduseres, 
d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes. 
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II 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for 
plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av reguleringen forringes minst 
mulig og om nødvendig utføre kompenserende tiltak. 
 

III 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste naturviten-
skapelige undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Dette kan være arkiverings-
undersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større undersøkelser 
som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av reguleringen. 

 
IV 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at friluftslivets 
bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og 
regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og 
tilretteleggingstiltak. 

 
V 

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste friluftslivs-
undersøkelser i de områdene som berøres av reguleringen. Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta 
i fellesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte 
berøres av reguleringen. 

 
VI 

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i 
anleggstiden. 

 
VII 

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg 
gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren. 

 
11. 

(Automatisk fredete kulturminner) 

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredete 
kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være 
egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk 
fredete kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen 
etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4. 

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, 
forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil 
ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes kulturminneforvaltningen (fylkeskommunen og 
eventuelt Sametinget) med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre 
kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 andre ledd, jf. §§ 3 og 4. 
 

12. 

(Forurensning) 

Konsesjonæren plikter etter Fylkesmannens nærmere bestemmelse: 
 
a. å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med anlegget er påkrevet av hensyn til forurensnings-

forholdene i vassdraget. 
b. å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i berørte vassdragsavsnitt. 
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13. 

(Veier, ferdsel mv.) 

Konsesjonæren plikter helt eller delvis å erstatte utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av 
offentlige veier, broer og kaier, hvor disse utgifter antas å bli særlig øket ved anleggsarbeidet. Veier, 
broer og kaier som konsesjonæren anlegger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre NVE 
vedtar noe annet.  

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig 
bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige. 

Konsesjonæren skal føre anleggsveien som går vestover fra Aursjø damsted frem til Finset. 
 

14. 

(Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring) 

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller 
vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, 
elvekorreksjoner, opprenskinger mv. for å redusere skadevirkninger. 

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker 
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste 
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette. 

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig. 
Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan som ivaretar både private og allmenne interesser i 

vassdraget. Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold, er tillagt NVE. 
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren. 
 

15. 

(Rydding av reguleringssonen)  

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder 
at stubbene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm høye. Ryddingen må utføres på 
snøbar mark. Avfallet fjernes. 

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal reguleringssonen holdes fri for trær og busker 
som er over 0,5 m høye. I rimelig grad kan NVE pålegge ytterligere rydding. Dersom vegetasjon over 
HRV dør som følge av reguleringen, skal den ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er 
angitt i denne posten. 

Rydding av reguleringssonen skal være gjennomført før første neddemming og bør så vidt mulig 
unngås lagt til yngletiden for viltet i området. 

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med 
dette dekkes av konsesjonæren. 
 

16. 

(Manøvreringsreglement) 

Det er fastsatt et manøvreringsreglement som setter grenser for vannstand og vannslipping, med 
bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av magasin skal skje. 
 

17. 

(Hydrologiske observasjoner) 

Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige 
for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten. 
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18. 

(Registrering av minstevannføring, vannstand i reguleringsmagasin, krav om skilting og merking) 

Det skal etableres en måleanordning for registrering og dokumentasjon av minstevannføring. 
Løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på en 
sikker måte i hele anleggets levetid.  

Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg om minstevannføring skal det settes opp skilt 
med opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan dette kan kontrolleres. NVE skal 
godkjenne skiltenes utforming og plassering. 

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som mister bæreevnen på grunn av utbyggingen 
må markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres. 

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av 
hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved anleggene. 

 
19. 

(Etterundersøkelser) 

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for 
berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det 
offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem 
som skal utføre dem. 

 
20. 

(Militære foranstaltninger) 

Ved damanlegget kan det treffes militære foranstaltninger for sprenging i krigstilfelle, uten at eieren 
har krav på erstatning for de ulemper eller rådighetsbegrensninger dette medfører. Konsesjonæren 
må uten godtgjørelse finne seg i den innskrenkning eller benyttelse av anleggene som er nødvendig 
og den bruk av anleggene som skjer i krigsøyemed. 
 

21. 

(Luftovermetning) 

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetning 
i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise 
seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren 
etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere 
problemene, herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken. 

 
22. 

(Kontroll og sanksjoner) 

Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i 
medhold av vilkårene som NVE finner nødvendig. Utgifter med kontrollen kan kreves dekket av 
konsesjonæren. 

NVE kan kreve at konsesjonæren skal rette forhold som er i strid med loven eller vedtak fattet i 
medhold av loven.  

NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at en plikt som følger av loven eller vedtak i 
medhold av loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en løpende mulkt eller som et 
engangsbeløp. Tvangsmulkten tilfaller statskassen. 

Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte over-
tredelser av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft), 7 (Byggefrister), 16 (Manøvrerings-
reglement) og 22 (Kontroll og sanksjoner).  
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Ved gjentatte eller fortsatte overtredelser av spesielle konsesjonsbetingelser for de enkelte 
deltagere i reguleringen, mister vedkommende vannfalls- eller brukseiers retten til å bruke drifts-
vannet som er innvunnet ved reguleringen. 

NVE kan ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker 
til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av vassdragsreguleringsloven. 

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den som forsettlig eller uaktsomt overskrider 
konsesjonen eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med hjemmel i vassdragsregulerings-
loven. 
 

23. 

(Tinglysing) 

Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses etter tinglysingsloven.  
Departementet kan ved enkeltvedtak bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som en 

heftelse på eiendommer hvor konsesjonen kan medføre en forpliktelse. 
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Vedlegg 4 
 

Manøvreringsreglement 
for statsregulering av Aura- og Litledalsvassdraget og for  

overføring av Løypåa, Breimegå, Bøvra og Høvla til Aursjømagasinet og Litledalsvassdraget  
(Fastsatt ved kgl.res. 23.6.2021. Erstatter tidligere manøvreringsreglement for statsregulering av 
Aura- og Lilledalsvassdraget gitt ved kgl. resolusjon 31. juli 1953, med senere tillatelser for ytterligere 
regulering av Holbuvatn gitt ved departementets brev av 14. oktober 1966 og tillatelse til frafall av 
reguleringstillatelse for Torbuvatn gitt ved departementets brev av 18. oktober 1982. Overføring av 
Leipåna, Breimega, Bøvra og Høvla til Aursjø og Lilledalsvassdraget gitt ved kgl. resolusjon av 
10. juli 1959 er tatt inn i reglementet.) 
 

1. 

Reguleringer 
a. Aursjømagasinet  
----------------- 
Gautsjøen:  

Naturlig vannstand (alminnelig lavvannsstand): kote 851,0 
Høyeste regulerte vannstand (HRV): kote 856,0 
Laveste regulerte vannstand (LRV): kote 843,5 
Reguleringshøyde 12,5 m, 5,0 m opp og 7,5 m ned.  
 
Grynningen:  

Naturlig vannstand (alminnelig lavvannsstand): kote 837,5 
Høyeste regulerte vannstand (HRV): kote 856,0 
Laveste regulerte vannstand (LRV): kote 837,5 
Reguleringshøyde 18,5 m, 18,5 m opp og 0 m ned.  
 
Aursjøen:  

Naturlig vannstand (alminnelig lavvannsstand): kote 831,0 
Høyeste regulerte vannstand (HRV): kote 856,0 
Laveste regulerte vannstand (LRV): kote 827,3 
Reguleringshøyde 28,7 m, 25 m opp og 3,7 m ned.  
 
b. Osbumagasinet  
--------------- 
Sandvatn: 

Naturlig vannstand (alminnelig lavvannsstand): kote 836,2  
Høyeste regulerte vannstand (HRV): kote 848,8  
Laveste regulerte vannstand (LRV): kote 825,8 
Reguleringshøyde 23 m, 12,6 m opp og 10,4 m ned.  
 
Langvatn:  

Naturlig vannstand (alminnelig lavvannsstand): kote 832,3  
Høyeste regulerte vannstand (HRV): kote 848,8  
Laveste regulerte vannstand (LRV): kote 824,3 
Reguleringshøyde 24,5 m, 16,5 m opp og 8,0 m ned.  
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Osvatn:  

Naturlig vannstand (alminnelig lavvannsstand): kote 825,7  
Høyeste regulerte vannstand (HRV): kote 848,8  
Laveste regulerte vannstand (LRV): kote 817,8 
Reguleringshøyde 31,0 m, 23,1 m opp og 7,9 m ned.  
 
d. Holbuvatn:  
-------------------------- 
Naturlig vannstand (alminnelig lavvannsstand): kote 777,4  
Høyeste regulerte vannstand (HRV): kote 793,1  
Laveste regulerte vannstand (LRV): kote 777,4 
Reguleringshøyde 15,7 m, 15,7 m opp og 0 m ned. 
 
e. Reinsvatn:  
-------------------------- 
Naturlig vannstand (alminnelig lavvannsstand): kote 879,7 
Høyeste regulerte vannstand (HRV): kote 892,0  
Laveste regulerte vannstand (LRV): kote 874,4 
Reguleringshøyde 17,6 m, 13,2 m opp og 5,2 m ned.  
 
Høydene refererer seg til Vassdragsvesenets generalplan av 1951.  
 
 

Overføringer 

Løypåa, Breimegå, Bøvra og Høvla overføres til Aursjømagasinet og Litledalsvassdraget i 
overensstemmelse med Industridepartementets tilråding av 10. juli 1959. 
 

2. 

Det skal ved manøvreringen has for øye at flommene i vassdragene nedenfor dammene så vidt mulig 
ikke økes.  

Videre skal luken i tappetunnelen fra Gautsjøen settes når vannstanden er kommet ned til kote 
851,0 og ikke åpnes før det er nødvendig å tømme magasinet. Før vårflommen settes luken igjen og 
åpnes først når vannstanden i Aursjøen og Grynningen er steget til kote 851,0. Forøvrig kan 
vannslippingen foregå etter kraftverkenes behov.  
 

3. 

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene til 
enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det 
forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, snødybde mv. observeres og noteres. NVE kan 
forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele 
reguleringstiden. 
 

4. 

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang 
for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten 
erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for 
tredjemann.  

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
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20. Foreningen for Bægnavassdragets Regulering 
 
(Konsesjon for private deltakere i Ylja I og Ylja II reguleringen (Steinbusjøen og Øyangen) 
Vang	kommune) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 25. juni 2021. 
 
 
Foreningen for Bægnavassdragets Regulering (FBR) har tillatelse til regulering av flerårsmagasinet 
Øyangen-Steinbusjøen. Tillatelsen består av de tre konsesjonene Ylja I, Ylja II og Ylja III. Konsesjon 
til reguleringen Ylja I ble gitt i 1942 og stadfestet i 1946. Konsesjon til reguleringen Ylja II ble gitt i 
1948. Konsesjon til Ylja III ble gitt i 1970.  

Konsesjoner gitt til private eiere utløp etter 50 år. FBR søkte i april 1990 om fornyet konsesjon for 
de private eierne i Ylja I og II. OED bekreftet i 1997 at de private fikk midlertidig tillatelse til å nytte 
Ylja-konsesjonene inntil ny konsesjon forelå.  

Den 27.6.2002 avga Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) innstilling i saken til 
departementet, der NVE anbefalte at ny konsesjon gis til private eiere. NVEs innstilling har dessverre 
ikke blitt sluttbehandlet av departementet.  

Departementet har innhentet opplysninger om eierforholdene i Ylja-reguleringene fra FBR. FBR 
opplyser i e-post av 24.6.2021 at samtlige Ylja-deltakere fra 2003 er 100 % offentlig eide kraftselskap, 
med følgende eierandel 

 

Kraftverkseier Kraftverk 
Andel i Ylja  
reguleringene  

Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS Ylja, Fossheimfoss, Faslefoss, Eid 75,3 % 

Elvang Kraftproduksjon AS Eidsfoss       5,0 % 

Skagerak Kraft 80 % Bagn       6,9 % 

Storbrofoss Kraftanlegg 20 % Bagn       1,7 % 

Ringerikskraft Produksjon AS Hønefoss   1,9 % 

Glitre Energi Kraftproduksjon AS 
(Tidl. BKP) 

Hensfoss, Begna, Hofsfoss, Geithusfoss, 
Gravfoss, Døvikfoss 

 
 7,7 % 

Embretsfosskraftverkene DA Embretsfoss  1,1 % 

Hellefoss Kraft AS Hellefoss 0,4 % 

 
 

På bakgrunn av disse opplysningene finner departementet at saken om fornyet konsesjon for de 
private eierne kan avsluttes. 
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21. Tolga Kraft AS 
 
(Søknad etter vannfallrettighetsloven – samtykke til erverv av tidsubegrenset medeierskap i 
Tolga kraftverk) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 28. juni 2021. 
 
 
Olje- og energidepartementet viser til brev av 16. mai 2021 og e-post av 7. juni 2021 fra advokatfirmaet 
Harboe og Co, som på vegne av Tolga Kraft AS (Tolga Kraft) søker om samtykke til tidsubegrenset 
medeierskap i Tolga Kraftverk, jf. vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd andre setning. 
 
1. Bakgrunn 
Ved kgl.res. 21. april 2017 ble Opplandskraft DA meddelt tillatelse til bygging av Tolga kraftverk i 
Tolga kommune i daværende Hedmark fylke. Tolga kraftverk vil gi 205 GWh ny fornybar energi. 
Hafslund Eco Vannkraft AS skal forestå drift og forretningsførsel av kraftverket på vegne av 
Opplandskraft DA. Opplandskraft DA inngår i en eierstruktur med norske kommuner og 
fylkeskommuner som samlet 100 % bakenforliggende eiere.  

I forbindelse med planlegging av utbyggingen av Tolga kraftverk inngikk Opplandskraft DA en 
utbyggingsavtale med Tolga kommune. I henhold til utbyggingsavtalens punkt 4.2 har Tolga 
kommune en evigvarende rett og plikt til uttak av 6 % av den til enhver tid produserte kraft i Tolga 
kraftverk. Uttaket skal skje til selvkost.  

Det følger av utbyggingsavtalen punkt 2.7 at Tolga kommune har rett til å overføre sin uttaksrett 
til aksjeselskap som er heleid av kommunen. Selskapet Tolga Kraft AS ble stiftet 21. mai 2021. Det er 
lagt frem signerte stiftelsesdokumenter og signert styreprotokoll. Kommunen kan for øvrig ikke selge 
noen aksjer i Tolga Kraft AS. Tiltredelse av medeierskapet vil skje ved idriftsettelse. 

Formålet med utbyggingsavtalen og Tolga kommunes posisjon er tilsvarende som den tidligere 
ordningen med fylkeskommunalt medeierskap til større statlige vannkraftutbygginger på 1980-tallet. 
Ordningen ble ansett som en hensiktsmessig måte for fylkeskommunen til å ta del i lokal ressurs-
utnyttelse uten at de ble juridiske eiere i kraftverket, betegnet som medeierskap, jf. St.prp. nr. 157 
(1981–82).  

Selv om avtaleverket mellom Opplandskraft DA og Tolga kommune bruker betegnelsene 
"uttaksrett" og "uttaksberettiget" er søker av den oppfatning at Tolga kommune sine rettigheter og 
forpliktelser etter avtaleverket, organisert gjennom Tolga Kraft AS, må regnes som medeierskap etter 
vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd andre punktum.  

Søker legger til at utbyggingsavtalen med vedlegg er utarbeidet etter samme opprinnelige mal 
som for det lokale medeierskapet til Sel og Vågå i Nedre Otta-utbyggingen.  
 
2. Departementets vurdering  
Det følger av vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd andre punktum at Olje- og energidepartementet 
kan samtykke til at foretak mv. som oppfyller vilkårene om offentlig eierskap i § 5, kan erverve 
tidsubegrenset medeierskap til vannkraftproduksjon.  

Tidsubegrensede medeierskapsavtaler for offentlige eiere vil i praksis være det samme som et 
eierskap. Innehaveren av medeierskap blir belastet med de samme utgiftene som ved en direkte 
eierandel i selskapet. Medeierskap til vannkraftproduksjon gir ikke innehaveren rett til å drive 
kraftverket, men en rett til å styre hvordan produksjonen tilknyttet medeierskapet skal utøves.  

Ved kgl.res. 21. april 2017 ble Opplandskraft DA meddelt tillatelse til bygging av Tolga kraftverk i 
Tolga kommune i daværende Hedmark fylke. For å sikre Tolga kommune en andel av utbyggingens 
verdiskaping i et langsiktig perspektiv, har Tolga Kraft rett til 6 prosent av produksjonen i Tolga 
kraftverk, mot å dekke en tilsvarende andel av investeringskostnader og senere vedlikeholdsutgifter. 
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Tolga Kraft er heleid av Tolga kommune. Rettigheten er en evigvarende rett og plikt til uttak av en 
andel av den til enhver tid produserte kraft i Tolga kraftverk.  

Olje- og energidepartementet har vurdert søknaden i henhold til vannfallrettighetsloven § 30 tredje 
ledd andre punktum. Tolga Kraft oppfyller vilkårene om offentlig eierskap i vannfallrettighetsloven 
§ 5. Etter departementets vurdering er det grunnlag for å gi Tolga Kraft samtykke til tidsubegrenset 
medeierskap i Tolga Kraftverk.  
 
3. Vedtak  
I medhold av vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd andre punktum gir Olje- og energidepartementet 
samtykke til Tolga Kraft AS' erverv av tidsubegrenset medeierskap i Tolga Kraftverk. Det settes ingen 
særskilte vilkår for samtykket. 

Det gjøres oppmerksom på at det i og med dette samtykket ikke er foretatt endringer i tidligere 
meddelte konsesjoner eller tilknyttede vilkår. 
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22. Øvre Eiker Energi AS 
 
(Øvre Eiker Energi Holding – søknad om unntak fra konsesjonsplikt) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 1. juli 2021. 
 
 
Olje- og energidepartementet (OED) viser til brev fra advokatfirma Kvale på vegne av Øvre Eiker 
Energi AS (ØEE) datert 5. februar d.å., hvor det søkes om unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett 
etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd, for overføring av 100 % av aksjene i ØEE til et nytt 
holdingselskap. 
 
Bakgrunn 
For å tilpasse seg kravene til selskapsmessig og funksjonelt skille etter energiloven §§ 4-6 og 4-7 
gjennomfører ØEE en omorganisering. En ny konsernstruktur er opprettet, som består av et 
nyopprettet holdingselskap, Øvre Eiker Energi Holding AS (ØEEH). Konsernet ble etablert 
28. oktober 2020 ved at Øvre Eiker kommune overførte sine aksjer i ØEE til ØEEH som tingsinnskudd 
ved stiftelse av ØEEH. Øvre Eiker kommune eier 100 % av aksjene i ØEEH, som eier 100 % av aksjene 
i ØEE. 

ØEE driver i dag kraftproduksjon, i tillegg til å yte konserntjenester til øvrige selskaper. Ansatte i 
konsernfunksjoner vil som ledd i omorganiseringen bli overført fra ØEE til ØEEH, slik at ØEE etter 
omorganiseringen kun vil drive virksomhet innen kraftproduksjon. Nettvirksomheten ligger i dag i 
Øvre Eiker Nett AS (ØEN) som kun driver nettvirksomhet. 
 
ØEEs rettigheter 
Øver Eiker kommune eier 100 % av aksjene i ØEEH, som oppfyller kravet til offentlig eierskap i 
henhold til vannfallrettighetsloven § 5. Omorganiseringen vil ikke innebære noen reelle endringer i 
eierskapet til vannfall eller kraftanlegg, da ØEEH vil være eid av samme aksjonær som i dag eier ØEE. 
ØEE innehar konsesjonspliktige vannfallsrettigheter, og ØEEHs erverv av 100 pst. av aksjene i ØEE 
er konsesjonspliktig etter vannfallrettighetsloven. 

ØEE eier 100 % av Vestfossen kraftstasjon og Skotselv kraftstasjon. I tillegg har selskapet gjelds-
brevkraft fra Mykstufoss kraftstasjon og Ramfoss kraftstasjon, samt andelskraft fra Døvikfoss 
kraftstasjon. Videre eier ØEE 33,3 % av Hellefoss Kraft AS. 
 
ØEEs heleide kraftstasjoner  

I søknaden er det oppgitt at fallene tilknyttet Vestfossen kraftstasjon og Skotselv kraftstasjon har 
egenproduksjon under grensen på 4000 naturhestekrefter, jf. vannfallrettighetsloven § 2. Når det 
gjelder Vestfossen kraftstasjon, ble det ved kongelig resolusjon 22. februar 1980 gitt ervervskonsesjon 
til Øvre Eiker El-verk for fallrettigheter som utnyttes i Vestfossen. I resolusjonen fremgår det at NVE 
beregnet en effektytelse på ca. 1670 naturhestekrefter.  

Ved Olje- og energidepartementets vedtak 14. juli 1998 ble det gjort unntak fra konsesjonsplikt og 
forkjøpsrett ved omorganisering. I vedtaket la departementet til grunn at unntaket etter (daværende) 
industrikonsesjonsloven § 1 fjerde ledd medfører overføring til Øvre Eiker Energi AS av de 
konsesjoner med tilhørende vilkår som Øvre Eiker Energiverk KB hadde.  

Av Ot.prp. nr. 54 (2003–2004), følger det av punkt 6.1:  
 

"Selv om grensen for konsesjonsplikt nå heves til 4000 naturhestekrefter, vil erverv av konsederte 
fallrettigheter mellom 1000 og 4000 naturhestekrefter fortsatt være konsesjonspliktige i henhold til 
industrikonsesjonsloven § 2 nr. 22."  
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Advokatfirmaet Kvale har ved epost 21. juni 2021 bekreftet at Vestfossen kraftstasjon utnytter 
tidligere konsederte fallrettigheter.  

Når det gjelder Skotselv kraftstasjon er det i kongelig resolusjon av 20. juni 1991 gitt konsesjon 
etter dagjeldende vassdragslov 15. mars 1940. Departementet legger til grunn at fallrettighetene ikke  
konsesjonspliktige etter vannfallrettighetsloven.  

ØEEHs erverv av 100 % av aksjene i ØEH, som eier fallrettigheter som utnyttes i Vestfossen 
kraftstasjon, innebærer et indirekte erverv av konsesjonspliktige rettigheter, jf. vannfallrettighets-
loven § 24, jf. kapittel 2. Det er søkt om unntak fra konsesjonsplikt for dette ervervet, jf. vannfall-
rettighetsloven § 3 annet ledd.  
 
ØEEs eierandel i Hellefoss Kraft AS  

ØEE har en 33,3 % eierandel i Hellefoss Kraft AS, som eier Hellefoss Kraftverk. Hellefoss kraftverk er 
et elvekraftverk uten eget reguleringsmagasin. I kongelig resolusjon 4. september 2020 fikk Hellefoss 
Kraft AS tillatelse etter vannressursloven til fortsatt drift av Hellefoss kraftverk. I Olje- og energi-
departementets vedtak 9. januar 2003 er det gitt unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter 
daværende industrikonsesjonslov § 1 fjerde ledd til blant annet Hellefoss Kraft AS. Det ble satt som 
vilkår at enhver fremtidig aksjeoverdragelse skal meldes til konsesjonsmyndighetene, og blant annet 
inntatt forbehold om senere konsesjonsbehandling av de rettigheter selskapene fikk unntak fra.  

Gjennom ØEEH's erverv av 100 % av aksjene i ØEE, erverves det indirekte 33,3 % av aksjene i 
Hellefoss Kraft AS. Etter departementets syn inntrer konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven § 23 
annet ledd, jf. første ledd. 
 
Gjeldsbrevkraft og andelskraft  

Videre erverver ØEEH indirekte ØEEs gjeldsbrevkraft fra Mykstufoss kraftstasjon og Ramfoss 
kraftstasjon, samt andelskraft fra Døvikfoss kraftstasjon. Rettighetene gir rett til en fastsatt andel av 
kraftproduksjonen. Etter departementets syn er det grunn til å bedømme disse rettighetene på samme 
måte som et tidsubegrenset medeierskap, jf. vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd siste punktum.  

Etter denne bestemmelsen kan departementet samtykke til at offentlige foretak erverver 
tidsubegrenset medeierskap i vannkraftproduksjon.  
 
Departementets vurdering  
Når særlige hensyn foreligger, kan departementet i det enkelte tilfelle gi unntak fra konsesjonsplikt 
og forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. Ot.prp. nr. 31 (1989–1990) og Ot.prp. nr. 61 
(2007–2008) trekker opp rammene for anvendelsen av vannfallrettighetsloven § 3 andre ledd. 
Formålet med bestemmelsen er å legge til rette for en mer rasjonell organisering av kraftforetakene, 
og som i liten grad endrer de overordnede eierforholdene.  

Departementet har kommet til at det foreligger slike særlige hensyn som gjør at unntaks-
bestemmelsen i § 3 annet ledd kan anvendes. De reelle eierforholdene endres ikke, og vannfall-
rettighetslovens krav til reelt offentlig eierskap er oppfylt både før og etter transaksjonen, jf. § 5.  

OED skal sikre at nasjonal styring og kontroll i forvaltningen av vannkraftressursene ivaretas 
gjennom vannfallrettighetsloven. Departementet er oppmerksom på at framtidige salg av aksjer i 
selskaper som har fått unntak etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd, kan føre til at eierforholdene 
endres slik at de ikke lenger gjenspeiler de forhold som lå til grunn for å gi unntak.  

Ved unntak etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd vil det bli satt som vilkår at samtlige 
fremtidige aksjeoverdragelser i selskapene skal meldes til konsesjonsmyndighetene. Departementet 
vil videre forbeholde seg retten til, ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse i selskapene, å konsesjons-
behandle overdragelsen av de rettigheter som selskapene ved dette vedtak har fått fritatt fra 
konsesjonsbehandling etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. I den grad selskapene har 
fallrettigheter som ikke tidligere er konsesjonsbehandlet, forbeholder departementet seg samtidig 
retten til å gjøre statlig forkjøpsrett gjeldende etter vannfallrettighetsloven § 6 ved enhver fremtidig 
aksjeoverdragelse i selskapene.  
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Søker ber om departementets bekreftelse på at vilkår stilt i tidligere meddelte unntak fra 
konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd eller (tidligere) industri-
konsesjonsloven § 1 fjerde ledd knyttet til Øvre Eiker Energi AS erverv av aksjene i Hellefoss i 2002 
ikke utløses. Departementet ser ikke grunnlag for å gjøre disse vilkårene gjeldende. 
 
Vedtak  

Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett  

I medhold av vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd gis unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett for 
overdragelsen av konsesjonspliktige vannfallsrettigheter fra ØEE til ØEEH, i forbindelse med 
omorganiseringen.  

Unntaket gis med vilkår om at enhver fremtidig aksjeoverdragelse i ØEEH eller ØEE meldes til 
konsesjonsmyndighetene. Departementet forbeholder seg retten til, ved enhver fremtidig aksje-
overdragelse i selskapene, å konsesjonsbehandle de rettigheter selskapene ved dette vedtak har fått 
unntatt fra konsesjonsbehandling etter vannfallrettighetsloven.  

Emisjon av aksjer i selskapet, for eksempel i forbindelse med fusjon med et annet selskap, vil bli 
behandlet på samme måte som en aksjeoverdragelse. 
  
Konsesjon for indirekte erverv av aksjer 

Ved at ØEEH erverver 100 % av aksjene i ØEE, erverver ØEEH indirekte 33,3 % av aksjene i Hellefoss 
Kraft AS. Det gis konsesjon for ervervet etter vannfallrettighetsloven § 23 annet ledd, jf. første ledd. 
Det settes ingen særskilte vilkår i konsesjonen.  
 
Samtykke til indirekte erverv av rettigheter 

Departementet gir samtykke til at ØEEH indirekte erverver ØEEs rettigheter til gjeldsbrevkraft fra 
Mykstufoss kraftstasjon og Ramfoss kraftstasjon og andelskraft fra Døvikfoss kraftstasjon, jf. 
vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd.  
 
Avslutning 
Det gjøres oppmerksom på at det med dette vedtaket ikke er gjort noen endringer i tidligere meddelte 
konsesjoner eller tilknyttede vilkår.  

Departementet ber om at det om nødvendig oversendes konsesjonsdata til Norges vassdrags- og 
energidirektorat slik at konsesjonsregistrene blir ajourført. 
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23. Hafslund E-CO Vannkraft AS 
 
(Søknad etter vannfallrettighetsloven – unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett mv. – 
Oppland	Energi AS og Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 5. juli 2021. 
 
 
Olje- og energidepartementet viser til brev av 22. desember 2020 med søknad etter vannfallrettighets-
loven om unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett, konsesjon for direkte og indirekte erverv av 
andeler i ansvarlige selskap og samtykke til erverv av tidsbegrenset langsiktig og evigvarende 
disposisjonsrett i forbindelse med fusjon mellom Hafslund Eco Vannkraft Innlandet AS (HEVI) og 
Oppland Energi AS (OE). 
 
Bakgrunn 
Produksjonsvirksomhetene i Hafslund Eco AS og Eidsiva Energi AS ble konsolidert i 2019, nærmere 
beskrevet i departementets vedtak av 1. juli 2019. Ved konsolideringen ervervet Hafslund Eco 
Vannkraft AS (HEV) 100 % av aksjene i HEVI fra Eidsiva Energi AS. Eidsiva Energi AS ervervet til 
gjengjeld 42,8 % av aksjene i Hafslund Eco Vannkraft AS. Etter dette har det blitt vurdert forenklinger 
i selskapsstrukturen, og nå er det planlagt å fusjonere HEVI og OE. 

OE er i dag eid av HEV med 61,351 % og HEVI med 38,649 %, og HEVI er 100 % eid av HEV. 
Hafslund Eco AS og Eidsiva Energi AS eier HEV, med henholdsvis 57,2 % og 42,8 %. Eierskapet bak 
disse selskapene er senere årene vurdert å være 100 % offentlig, i tråd med vannfallrettighetsloven § 5. 
OE inngår således i en 100 % offentlig eid struktur. 

Fusjonen gjennomføres etter reglene i aksjeloven kapittel 13, og ble besluttet i første halvår av 
2021. Fusjonen innebærer at samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i OE overføres til HEVI, 
og at OE oppløses. Som vederlag for at HEVs aksjer i OE innløses, får HEV ytterligere aksjekapital i 
HEVI. 
 
Oversikt over hvilke rettigheter som overdras  

OEs heleide og deleide kraftverk  

OE har i dag ni heleide kraftverk med tilhørende fallrettigheter og reguleringsanlegg, Ylja, 
Kalvedalen, Lomen, Fossheimfoss, Faslefoss, Eid, Torpa, Kjøljula og Dokka. Eierskapet til disse vil 
ved fusjonen overføres til HEVI. Det søkes om unntak fra konsesjonsplikt for HEVIs erverv av OEs ni 
heleide kraftverk.  

I tillegg eier OE 72 % av Rosten kraftverk, som har en innvunnet kraftmengde på mindre enn 4000 
naturhestekrefter, og er under grensen for konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven. Rosten 
kraftverk omtales derfor ikke nærmere her.  
 
Selskaper hvor OE har eierandeler  

OE har eierandeler i Storbrofoss Kraftanlegg DA, hvor OE eier 80 % og Sør-Aurdal kommune innehar 
de resterende 20 %. Storbrofoss kraftanlegg eier 20 % av Bagn kraftverk DA.  

OE eier videre 25 % av Opplandskraft DA, i delt ansvar med HEV, HEVI, og Lågen og Øvre Glomma 
Kraftproduksjon AS som alle innehar 25 %. Opplandskraft DA eier 78,9 % av Øvre Otta DA, i delt ansvar 
med Tafjord Kraftproduksjon AS.  
 
OEs disposisjonsretter  

OE har to langvarige  disposisjonsretter,  samt  en  evigvarende  uttaksrett.  Selskapet  disponerer  
Sør-Aurdal kommunes rett og plikt til uttak av kraft i Bagn Kraftverk, som utgjør 4 % av produksjonen 



2022–2023  Særskilt vedlegg til Prop. 1 S Energi- og vassdragsforvaltning  551 
 Meddelte vassdragskonsesjoner 2021  Nr. 23 
 

 

i kraftverket, fra 2000 til 2050. I samme tidsperiode disponerer OE også Sør-Aurdal kommunes rett og 
plikt til uttak av 50 % av tilgjengelig produksjon fra Eid kraftverk.  

Den evigvarende uttaksretten er 25 % av disponibel kraftproduksjon i Moksa kraftverk. Avtalen ble 
inngått i 1989, med daværende Midt-Gudbrandsdal Energiverk A/S. I dag er Gudbrandsdal Energi 
Produksjon AS avtalepart og eier av Moksa kraftverk.  
 
Departementets vurdering  
Fusjonen mellom HEVI og OE innebærer overdragelse av samtlige av OEs heleide kraftverk med 
tilhørende fallrettigheter og andeler i vassdragsreguleringer, samt OEs eierandeler i Storbrofoss 
Kraftanlegg DA og Opplandskraft DA, til HEVI. Overdragelsene utløser konsesjonsplikt etter vannfall-
rettighetsloven.  

Det følger av vannfallrettighetsloven § 2 første ledd at ingen andre enn staten kan erverve 
eiendomsrett til vannfall som ved regulering antas å kunne utbringe mer enn 4000 naturhestekrefter 
uten konsesjon. OE har i dag ni heleide kraftverk med tilhørende fallrettigheter og reguleringsanlegg. 
Fusjonen innebærer at samtlige eiendeler, rettigheter og forpliktelser i OE overføres til HEVI, og at 
OE oppløses. 

Etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd kan departementet, når særlige hensyn foreligger, fatte 
enkeltvedtak om unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett. Ot.prp. nr. 31 (1989–90) og Ot.prp. nr. 61 
(2007–2008) trekker opp rammene for anvendelsen av bestemmelsen. Formålet er særlig å legge til 
rette for en mer rasjonell organisering av kraftforetakene.  

Departementet har kommet til at det foreligger slike særlige hensyn som gjør at unntaks-
bestemmelsen i § 3 annet ledd kan anvendes. Det vises særlig til at denne fusjonen forenkler selskaps-
strukturen i konsernet, samt at de overordnede eierforholdene endres i svært begrenset grad. 
Vannfallrettighetslovens krav til reelt offentlig eierskap er oppfylt både før og etter transaksjonen.  

OED skal sikre at nasjonal styring og kontroll i forvaltningen av vannkraftressursene ivaretas 
gjennom vannfallrettighetsloven. Departementet er oppmerksom på at fremtidige salg av aksjer i 
selskaper som har fått unntak etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd kan føre til at eierforholdene 
endres slik at de ikke lenger gjenspeiler de forhold som lå til grunn for å gi unntak.  

Ved unntak etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd vil det bli satt som vilkår at samtlige 
fremtidige aksjeoverdragelser i selskapene skal meldes til konsesjonsmyndighetene. Departementet 
vil videre forbeholde seg retten til, ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse i selskapene, å konsesjons-
behandle overdragelsen av de rettigheter som selskapene ved dette vedtak og tidligere vedtak har fått 
fritatt fra konsesjonsbehandling etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. I den grad selskapene 
har fallrettigheter som ikke tidligere er konsesjonsbehandlet, forbeholder departementet seg 
samtidig retten til å gjøre statlig forkjøpsrett gjeldende etter vannfallrettighetsloven § 6 ved enhver 
fremtidig aksjeoverdragelse i selskapene.  

Videre kreves det konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 25, jf. § 23 for overdragelse av OEs 
eierandeler i Opplandskraft DA og Storbrofoss Kraftanlegg DA. Det er også nødvendig med 
departementets samtykke etter vannfallrettighetsloven § 30 for overdragelse av de langsiktige og 
evigvarende disposisjonsrettighetene som HEVI overtar ved fusjonen.  
 
Vedtak 

Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett 

Med hjemmel i vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd gis unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett 
for overdragelsen av konsesjonspliktige vannfallsrettigheter fra OE til HEVI. Reguleringskonsesjoner 
tilknyttet til respektive vannfallsrettighetene overføres i uendret form.  

Unntaket gis med vilkår om at enhver fremtidig aksjeoverdragelse i HEVI og HEV, meldes til 
konsesjonsmyndighetene. Departementet forbeholder seg retten til, ved enhver fremtidig aksjeover-
dragelse i selskapene, å gjøre den statlige forkjøpsretten etter vannfallrettighetsloven § 6 gjeldende 
for fallrettigheter som ikke tidligere er konsesjonsbehandlet, samt å konsesjonsbehandle de 
rettigheter selskapene ved dette vedtak har fått unntak fra konsesjonsbehandling etter vannfall-
rettighetsloven. 
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Emisjon av aksjer i selskapene, for eksempel ved fusjon med et annet selskap, vil bli behandlet på 
samme måte som aksjeoverdragelse. 
 
Konsesjon for erverv av andeler i ansvarlig selskap 

Fusjonen innebærer at HEVI overtar OEs eierandel på 80 % i Storbrofoss Kraftanlegg DA og andelen 
på 25 % i Opplandskraft DA. Ervervet utløser konsesjonsplikt etter vannfallrettighetsloven § 25, jf. § 23 
første ledd. 

I medhold av vannfallrettighetsloven § 25, jf. § 23 første ledd gis HEVI konsesjon for ervervet av 
OEs eierandeler i Storbrofoss Kraftanlegg DA og Opplandskraft DA. Det fastsettes ingen særskilte 
vilkår for konsesjonen. 
 
Samtykke for erverv av disposisjonsretter 

I medhold av vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd første punktum samtykker departementet til at 
OEs tidsbegrensede, langsiktige uttaksrett i Bagn kraftverk og Eid kraftverk overføres til HEVI. 

Etter vannfallrettighetsloven § 30 tredje ledd siste punktum samtykker departementet til at den 
evige uttaksretten i Moksa kraftverk overføres til HEVI. 
 
Avslutning 
Det gjøres oppmerksom på at det med disse vedtakene ikke er gjort noen endringer i de tidligere 
meddelte konsesjoner eller tilknyttede vilkår. 

Departementet ber om at det oversendes konsesjonsdata til Norges vassdrags- og energidirektorat 
slik at konsesjonsregistrene blir ajourført. 
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24. Hafslund E-CO Vannkraft AS 
 
(Retting av manøvreringsreglement for regulering av Hemsilvassdraget fastsatt ved 
kgl.res.	23.	juni 2021. Korrigert ved Olje- og energidepartementets brev av 20.8.2021.) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 20. august 2021. 
 
 
Departementet har oppdaget at manøvreringsreglementet som inngår i kongelig resolusjon av 
23.6.2021 ved en inkurie manglet overføringene av Logga og Rusteåni på inntakstunnelen til Hemsil 2. 
Høydegrunnlaget er samtidig oppdatert til NN 2000. 
 

 
Manøvreringsreglement 

for regulering av Hemsilvassdraget mv. i Hemsedal, Gol og Ål kommuner, Viken fylke  
(Korrigert ved Olje- og energidepartementets brev av 20.08.2021. Fastsatt ved kgl.res. 23.06.2021. 
Erstatter tidligere reglement gitt ved kronprinsregentens resolusjon av 25.01.1957.) 

  
1. 

Reguleringer 

 Naturlig        Reg.grenser   Reg. 
Magasin   vannst.  Øvre  Nedre  Oppd.  Senkn.  høyde  
    kote  kote  kote  m  m  m  

Vavatn  …………………… 1 124,45  1 124,45  1 116,45  0   8,0  8,0  
Gyrinosvatn  .......................     1 095,87  1 108,77    1 095,87  12,9        0  12,9  
Flævatn  ..............................     1 088,87  1 108,77    1 088,87  19,9        0  19,9  
Flatsjø* ................................       697,97    697,67      0,3  
Eikrebekken* .....................       566,25    560,92      5,33  

*Flatsjø og Eikrebekken er inntaksmagasiner.  
 
Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem (NN 2000).   

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige 
godkjenner.  

Flomlukene i Gyrinos–Flævatn-dammen skal manøvreres slik at vannstanden ikke overstiger kote 
1 108,77, og dimensjoneres slik at de tar største påregnelige flom.  
  

Overføring  

Fagerdøla og Dyrgja er tatt inn på inntakstunellen til Hemsil 1 kraftverk. Logga og Rusteåni er tatt inn 
på inntakstunellen til Hemsil 2 kraftverk. 
  

2.  

Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene 
og overføringsstedene så vidt mulig ikke økes, og at den naturlige lavvannføring nedstrøms utløpet til 
Hemsil 2 ikke forminskes til skade for andres rettigheter.  

I perioden 1.5.–30.9 skal det slippes 0,5 m3/s fra Flatsjø til Grøndøla, og 0,1 m3/s resten av året. I 
perioden 1.5–30.9 skal det slippes 0,5 m3/s fra Eikrebekken til Hemsil, og 0,15 m3/s resten av året. 
Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi. Kraftverket 
skal i slike tilfeller ikke være i drift.  
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Det skal avgis nødvendig vann til eventuelle fisketrapper etter nærmere bestemmelse av 
vedkommende departement.  

Det skal videre ved tappingen has for øye at isforholdene i vassdraget så vidt mulig ikke skal 
forverres.  

For øvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers behov.  
  

3. 

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende, og at reguleringsanleggene til 
enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. 
Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er nødvendige 
for å ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.  
 

4. 

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer medfører skadelige virkninger av omfang 
for allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer i reglementet. Dette kan skje uten 
erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skadevirkninger for 
tredjemann.  

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
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25. Stardalen Kraft Holding AS 
 
(Søknad om konsesjon for erverv av aksjer i Vegusdal Kraftverk AS) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 24. august 2021. 
 
 
1. Bakgrunn  
Olje- og energidepartementet viser til brev fra advokatfirma Tofte DA av 9. august 2021 med søknad 
om konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23 for Stardalen Kraft Holding AS' erverv av 68,569 
prosent av aksjene i Vegusdal Kraftverk AS.  

På bakgrunn av søknad fra Finska Kraft AB av 30. april i år ble Finska Kraft AB innvilget konsesjon 
til erverv av 68,569 % av aksjene i Vegusdal Kraftverk AS, jf. Olje- og energidepartementets brev av 
4. juli 2021.  

Forut for aksjeoverdragelsen ble Finska Kraft ABs rettigheter og forpliktelser etter aksjekjøps-
avtalen overført til Finska Kraft ABs konsernselskap, Stardalen Kraft Holding AS (org. nr. 927 213 893). 
Det søkes derfor om konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23 for Stardalen Kraft Holding AS' 
erverv av aksjene. Det er lagt frem dokumentasjon på styrets samtykke til aksjeoverdragelsen ved at 
Stardalen Kraft Holding AS' eierskap til aksjene er ført inn i selskapets aksjeeiebok, jf. e-post med 
vedlegg fra advokatfirma Tofte 18. august 2021.  

For nærmere detaljer om aksjekjøpsavtalen, Finska Kraft konsernet, Vegusdal Kraftverk AS og 
Flateland kraftverk, vises det til søknaden av 30. april 2021.  
 
2. Departementets vurdering  
Vegusdal Kraftverk AS innehar konsesjonspliktige fallrettigheter, og det omsøkte ervervet av 68,569 
prosent av aksjene i selskapet er konsesjonspliktig, jf. vannfallrettighetsloven § 23 første ledd. 

Vegusdal Kraftverk AS eies i dag av flere private aktører. I konsesjonen for erverv av fallrettigheter 
gitt ved kgl.res. av 5. september 2003 er det satt vilkår om tidsbegrensning og hjemfall etter 60 år.  

Olje- og energidepartementet har vurdert søknaden i henhold til vannfallrettighetsloven § 23. Det 
er etter departementets vurdering grunnlag for å gi Stardalen Kraft Holding AS konsesjon til det 
omsøkte ervervet av 68,569 prosent av aksjene i Vegusdal Kraftverk AS.  
 
3. Vedtak  
I medhold av vannfallrettighetsloven § 23 annet ledd, jf. første ledd gis Stardalen Kraft AS konsesjon 
for erverv av 68,569 prosent av aksjene i Vegusdal Kraftverk AS. Det settes ingen særskilte vilkår i 
konsesjonen.  

Det gjøres oppmerksom på at det i og med dette vedtaket ikke er gjort endringer i tidligere 
meddelte konsesjoner eller tilknyttede vilkår. 
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26. Risdal Energi AS 
 
(Søknad om konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 31. august 2021. 
 
 
Innledning 
Olje- og energidepartementet viser til brev fra Advokatfirma Tofte AS med søknad om konsesjon for 
erverv av aksjer i Risdal Energi AS (Risdal Energi), datert 2. juli 2021. 

SVV Norway Holding 1 AS (SVV Norway) har inngått avtale med NAEV Solventus S.a.r.l. (NAEV) 
om kjøp av 89,9 prosent av aksjene i Risdal Energi. De resterende aksjene i Risdal Energi vil fremdeles 
eies med 5,05 prosent av Risdal Holding AS og med 5,05 prosent av T. Risdal Holding AS. 
 
Søknaden 
Ved kongelig resolusjon av 19. august 2005 ble Risdal Energi AS gitt tillatelse til å bygge Vassfossen 
Kraftverk i Froland kommune i Aust-Agder, med vilkår om tidsbegrensning og hjemfall til staten etter 
60 år. Ved den kongelige resolusjonen er det bestemt: 
 

1. I medhold av lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 § 8, jf. § 25, gis Risdal 
Energi AS tillatelse til å bygge Vassfossen kraftverk i Froland kommune i Aust-Agder. 

2. I medhold av lov om vannfall, bergverk og annen fast eiendom mv. av 14. desember 1917 nr. 16 
§ 2 gis Risdal Energi AS tillatelse til erverv av fallrettigheter i Uldalsvassdraget for bruk i 
Vassfossen kraftverk. 

3. I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 gis Risdal 
Energi AS tillatelse til å bygge Vassfossen kraftverk.  

4. I medhold av lov av 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer § 9 pkt. 7 gis Risdal 
Energi AS tillatelse til å leie seg inn i reguleringsanlegget for Eptevatn/Hornstølsvatn som 
omfattes av reguleringskonsesjon gitt ved kgl.res. av 1. august 1969.  

5. Tillatelsene gis på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 
19. august 2005.  

 
Vassfossen kraftverk er lokalisert i Vatne i Froland kommune, og utnytter fallet fra Eptevatn til 

Vassvatn. Kraftverket er eid av Risdal Energi, som vil fortsette å drive kraftverket også etter 
overdragelsen.  

SVV Norway ble stiftet 1. juni 2021 av SV Vattenkraft AB, for å gjennomføre kjøpet av aksjene i 
Risdal Energi, og for å fungere som et holdingsselskap for SV Vattenkraft AB. SV Vattenkraft AB er 
et heleid datterselskap av Finska Kraft AB, et kraftselskap registrert i Finland, som eier og driver 
virksomhet innen kraftproduksjon i Finland og Norge.  

I forbindelse med gjennomføringen av kjøpet av aksjene, vil SVV Norway tre inn i gjeldende 
aksjonæravtale i NAEVs sted.  

Det er søkt om konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23 for SVV Norways erverv av 89,9 prosent 
av aksjene i Risdal Energi. Det er videre bedt om en bekreftelse på at søknaden er tilstrekkelig 
notifikasjon for øvrige konsesjoner fra Olje- og energidepartementet.  
 
Departementets vurdering  
Departementet viser til tidligere vedtak fra Olje- og energidepartementet datert 8. februar 2017 hvor 
det er gitt konsesjon for NEAVs erverv av 89,9 prosent i Risdal Energi. Det ble ved vedtaket ikke gjort 
endringer i tidligere meddelte konsesjoner eller vilkår.  

Risdal Energi har konsesjonspliktige fallrettigheter, og SVV Norways erverv av 89,9 prosent av 
aksjene i Risdal Energi er således konsesjonspliktig, jf. vannfallrettighetsloven § 23 første ledd.  
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Olje- og energidepartementet har vurdert søknaden i henhold til vannfallrettighetsloven § 23, og 
det er etter departementets vurdering grunnlag for å gi SVV Norway konsesjon til det omsøkte 
ervervet.  

Departementet anser at det ikke trengs ytterligere notifikasjoner for øvrige konsesjoner gitt av 
departementet.  
 
Vedtak  
I medhold av vannfallrettighetsloven § 23 gis SVV Norway Holding 1 AS konsesjon for erverv av 
89,9 prosent av aksjene i Risdal Energi AS. Det settes ingen særskilte vilkår for konsesjonen.  

Det gjøres oppmerksom på at det med dette vedtaket ikke er gjort noen endringer i de tidligere 
meddelte konsesjoner eller tilknyttede vilkår. 
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27. Hammerfest Energi AS 
 
(Omorganisering – Unntak fra konsesjonsplikt mv.) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 15. september 2021. 
 
 
Olje- og energidepartementet viser til brev fra Kvale Advokatfirma på vegne av Hammerfest Energi AS 
(HE) datert 15. februar d.å., hvor det søkes om unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter 
vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. For å tilpasse seg kravene til det selskapsmessige og funksjonelle 
skillet etter energiloven § 4-6 og § 4-7 vil HE gjennomføre en omorganisering av selskapet.  
 
Bakgrunn for søknaden  
HE er i dag direkte eid av to kommuner, Hammerfest kommune eier 90 % og Hasvik kommune eier 
10 %. HE er således offentlig eid, jf. vannfallrettighetsloven § 5. I forbindelse med omorganiseringen 
har en konsernstruktur blitt opprettet. Strukturen består av et nyopprettet holdingselskap, 
Hammerfest Energi Holding AS (HEH), som eier 100 % av aksjene i HE. Konsernet ble etablert 
28. oktober 2020 ved at kommunene overførte sine aksjer i HE til HEH som tingsinnskudd ved stiftelse 
av HEH. Hammerfest kommune og Hasvik kommune ble dermed eier av 100 % av aksjene i HEH, og 
indirekte eiere av 100 % av aksjene i HE.  

Før omorganiseringen eide HE selskaper med virksomhet innen bredbåndstjenester, kraft-
omsetning og fjernvarme. Etter opprettelsen av konsernstrukturen beholder HE all virksomhet 
tilknyttet kraftproduksjon, mens de øvrige selskapene legges inn under HEH.  

HE eier 100 % av Hammerfest kraftverk og Breivikbotn kraftverk, som utnytter vannfall under 
konsesjonspliktig grense på 4000 naturhestekrefter etter vannfallrettighetsloven. Videre har HE en 
eierandel på 70 % i Porsa Kraftlag AS (PK), som igjen eier Nedre Porsa kraftverk og Øvre Porsa kraft-
verk. Øvrige aksjonærer i PK er Alta kraftlag SA (20 %) og Repvåg Kraftlag (10 %). PK utnytter egne 
fallrettigheter, jf. kgl.res. av 23. mai 1958. Gjennom opprettelse og erverv av 100 % av aksjene i HEH, 
erverves indirekte 70 % aksjene i PK. Ervervet er konsesjonspliktig etter vannfallrettighetsloven § 23.  
 
Departementets vurdering og vedtak  
Det er søkt om unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd, 
samt unntak fra aksjeervervskonsesjon etter § 23. Alternativt er det søkt om aksjeervervskonsesjon i 
henhold til § 23.  

Ved erverv av aksjer i et selskap med begrenset ansvar i et slikt antall at erververen blir innehaver 
av aksjer som representerer mer enn en femdel av samtlige aksjer i selskapet, kreves konsesjon 
såfremt selskapet direkte eller indirekte innehar eiendomsrett eller annen rettighet som erververen 
ikke kunne erverve uten konsesjon eller vedtak etter vannfallrettighetsloven, jf. vannfallrettighets-
loven § 23. Etableringen av HEH, og den indirekte overføringen av eierskapet til PK til dette selskapet, 
krever konsesjon etter vannfallrettighetsloven § 23 annet ledd, jf. første ledd.  

Omorganiseringen innebærer opprettelse av HEH som et nytt holdingselskap, som erverver 100 % 
av aksjene i HE. Dermed erverver HEH indirekte 70 prosent av aksjene i PK, som utnytter 
konsesjonspliktige vannfallrettigheter. Omorganiseringen innebærer ikke noen reelle endringer i det 
overordnede eierskapet til HE, da HEH vil være eid av de samme aksjonærene som i dag eier HE.  

I medhold av vannfallrettighetsloven § 23 gis HEH konsesjon for det omsøkte ervervet. Det settes 
ingen særskilte vilkår for konsesjonen.  
 
Avslutning  
Det gjøres oppmerksom på at det med dette vedtaket ikke er gjort noen endringer i tidligere meddelte 
konsesjoner eller tilknyttede vilkår. 
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28. BKK Produksjon AS 
 
(Søknad om unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett – Vedtatt fusjon mellom BKK Produksjon AS 
og Kjøsnesfjorden Kraftverk AS) 
 
Olje- og energidepartementets samtykke 4. oktober 2021. 
 
 
Innledning  
Olje- og energidepartementet (OED) viser til brev av 10. juni 2021 fra BKK Produksjon AS 
(BKK Produksjon), hvor det søkes om unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett som følge av at det 
4. juni 2021 ble vedtatt en fusjon mellom BKK Produksjon og Kjøsnesfjorden Kraftverk AS 
(Kjøsnesfjorden), med BKK Produksjon som overtakende selskap.  
 
Bakgrunn  
BKK Produksjon er 100 prosent eid av BKK AS, som eies av kommuner i Hordaland og Sogn og 
Fjordane (54,5 prosent av aksjene), Statkraft Industrial Holding AS (43,5 prosent av aksjene), 
Tysnes Kraftlag AS (1,7 prosent av aksjene) og Etne Elektrisitetslag AS (0,3 prosent av aksjene). 
Statkraft Industrial Holding AS er 100 prosent eid av Statkraft AS.  

I brev 7. oktober 2019 vedtok OED unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett for BKK AS i 
forbindelse med vedtatt fusjonsavtale mellom Sunnfjord Energi Holding AS og BKK AS, samt 
konsesjon for BKK AS' indirekte erverv av Sunnfjord Energi Holding AS' andel i Jølstra Kraft DA. 
Fusjonen ble kunngjort gjennomført 10. oktober 2019, og både Sunnfjord Energi AS og BKK 
Produksjon ble fullt ut eid av BKK AS.  

For videre integrasjon av Sunnfjord Energi AS i BKK-konsernet ble det i 2019 vedtatt en felles 
fisjonsplan, som innebar at kraftproduksjonsanlegg og eierandeler/aksjer i slike, med tilhørende 
fallrettigheter, skulle overføres fra Sunnfjord Energi AS til BKK Produksjon, med BKK Produksjon 
som overtakende selskap i fisjonsfusjonen. Ved denne overdragelsen ble Sunnfjord Energi AS sin 
aksjepost på 78,49 % i Kjøsnesfjorden overført til BKK Produksjon. Det ble også for disse ervervene 
søkt om unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett, ved søknad fra BKK AS 19. desember 2019. OED 
fattet vedtak 21. januar 2020 om slik unntak, og det ble gitt konsesjon for BKK Produksjons erverv av 
Sunnfjord Energi AS sin direkte eierandel i Jølstra Kraft DA. Fisjonsfusjonen ble kunngjort 
gjennomført 2. juni 2020.  
 
Kjøsnesfjorden Kraftverk AS' produksjonsvirksomhet  

Kjøsnesfjorden eier kraftproduksjonsanlegget Kjøsnesfjorden kraftverk, bygget i medhold av 
kongelig resolusjon meddelt 7. mai 2004 for erverv av fallrettigheter i Jølstervassdraget, samt endret 
konsesjon ved kongelig resolusjon av 17. april 2009.  

Produksjonsvirksomheten som skal overføres fra Kjøsnesfjorden til BKK Produksjon omfatter 
kraftproduksjonsanlegg med fallrettigheter, vannveier, reguleringsanlegg, eiendommer og øvrige 
eiendeler, avtaler, rettigheter og plikter knyttet til produksjonsvirksomheten.  
 
Om Kjøsnesfjorden Kraftverk AS og BKK Produksjon AS  

I juni 2021 ble det vedtatt en fusjon mellom BKK Produksjon og Kjøsnesfjorden, med BKK Produksjon 
som overtakende selskap i fusjonen.  

Etter fisjonsfusjonen mellom Sunnfjord Energi AS og BKK Produksjon, eier BKK Produksjon 
100 % av aksjene i Kjøsnesfjorden, og selskapet er et heleid datterselskap av BKK Produksjon. Både 
Kjøsnesfjorden og BKK Produksjon er offentlig eide selskap i henhold til vannfallrettighetsloven § 5.  
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Styrene i Kjøsnesfjorden og BKK Produksjon vedtok, i tråd med aksjeloven § 13-23, 4. juni 2021 en 
felles fusjonsplan som innebærer en fusjon mellom de to selskapene, med BKK Produksjon som 
overtakende selskap i fusjonen.  
 
Departementets vurdering  
Fusjonen mellom Kjøsnesfjorden og BKK Produksjon innebærer at Kjøsnesfjordens kraftproduksjons-
anlegg med tilhørende rettigheter, eiendeler, avtaler og plikter overføres uendret til BKK Produksjon. 
Da Kjøsnesfjorden har konsesjonspliktige fallrettigheter og reguleringsanlegg, utløser fusjonen 
konsesjonsplikt etter vassdragslovgivningen. Etter vannfallrettighetsloven § 24 kommer lovens 
bestemmelser om erverv av eiendomsrett til vannfall eller annen rådighet over vannfall til anvendelse 
ved erverv av mer enn 90 prosent av aksjene, partene eller rettighetene til selskaper som direkte eller 
indirekte innehar eiendomsrett eller annen rettighet som erververen ikke kunne erverve uten 
konsesjon eller vedtak etter vannfallrettighetsloven.  

Videre utløser fusjonen meldeplikt etter vilkår fastsatt for tidligere vedtak om unntak fra 
konsesjonsplikt og forkjøpsrett. I forbindelse med tidligere omorganiseringer av BKK AS og 
underliggende selskaper har departementet gitt flere unntak fra konsesjonsbehandling og 
forkjøpsrett med forbehold om at konsesjonsbehandling og statlig forkjøpsrett skal kunne gjøres 
gjeldende ved eventuelle fremtidige aksjeoverdragelser. Departementet kan ikke se at den omsøkte 
omorganiseringen gir grunnlag for å benytte tidligere fastsatte vilkår for de rettigheter som er 
omfattet av tidligere unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett.  

Etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd kan departementet gjøre unntak fra konsesjonsplikt 
når det foreligger "særlige hensyn". BKK Produksjon anfører at det her foreligger slike særlige 
hensyn.  

Ot.prp. nr. 31 (1989–90) og Ot.prp. nr. 61 (2007–2008) trekker opp rammene for anvendelsen av 
vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. Formålet med bestemmelsen er særlig å legge til rette for en 
mer rasjonell organisering av kraftforetakene.  

Departementet har kommet til at det foreligger slike særlige hensyn som gjør at unntaks-
bestemmelsen i § 3 annet ledd kan anvendes innenfor de rammer som er trukket opp i forarbeidene. 
Det vises særlig til at omorganiseringen gir en mer rasjonell organisering av selskapene. 
Vannfallrettighetslovens krav til reelt offentlig eierskap er oppfylt både før og etter transaksjonene.  

OED skal sikre at nasjonal styring og kontroll i forvaltningen av vannkraftressursene ivaretas 
gjennom vannfallrettighetsloven. Departementet er oppmerksom på at fremtidige salg av aksjer i 
selskaper hvor det er vedtatt unntak etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd kan føre til at 
eierforholdene endres slik at de ikke lenger gjenspeiler de forhold som lå til grunn for å gi unntak.  

Ved unntak etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd vil det bli satt som vilkår at samtlige 
fremtidige aksjeoverdragelser i selskapene skal meldes til konsesjonsmyndighetene. Departementet 
vil videre forbeholde seg retten til, ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse i selskapene, å 
konsesjonsbehandle overdragelsen av de rettigheter som selskapene ved dette vedtak har fått fritatt 
fra konsesjonsbehandling etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd. I den grad selskapene har 
fallrettigheter som ikke tidligere er konsesjonsbehandlet, forbeholder departementet seg samtidig 
retten til å gjøre statlig forkjøpsrett gjeldende etter vannfallrettighetsloven § 6 ved enhver fremtidig 
aksjeoverdragelse i selskapene.  
 
Vedtak  

Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett  

Med hjemmel i vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd gis det unntak fra konsesjonsplikt og 
forkjøpsrett for fusjonen mellom Kjøsnesfjorden Kraftverk AS og BKK Produksjon AS. Tilhørende 
reguleringskonsesjoner overdras i uendret form til BKK Produksjon AS.  
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Unntaket etter vannfallrettighetsloven § 3 annet ledd gis med vilkår om at enhver fremtidig 
aksjeoverdragelse i BKK AS og BKK Produksjon AS må meldes til konsesjonsmyndighetene. 
Departementet forbeholder seg retten til, ved enhver fremtidig aksjeoverdragelse i selskapene, å gjøre 
den statlige forkjøpsretten etter vannfallrettighetsloven § 6 gjeldende for fallrettigheter som ikke 
tidligere er konsesjonsbehandlet, samt å konsesjonsbehandle de rettigheter selskapene ved dette og 
tidligere vedtak har fått unntak fra konsesjonsbehandling etter vannfallrettighetsloven.  

Emisjon av aksjer i selskapene, for eksempel ved fusjon med et annet selskap, vil bli behandlet på 
samme måte som aksjeoverdragelse.  
 
Avslutning 
Det gjøres oppmerksom på at det med dette vedtaket ikke er gjort noen endringer i tidligere meddelte 
konsesjoner eller tilknyttede vilkår.  

Departementet ber om at det oversendes konsesjonsdata til Norges vassdrags- og 
energidirektorat, slik at konsesjonsregistrene blir ajourført. 
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