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Deres ref Vår ref Dato 

NVE 200103034 

NVE 200709715 

08/2846-     24.03.2014 

 

Regulering av Årdalsvassdraget, Stølsåna og Lysevassdraget samt overføring av 

Årdalsvassdraget til Stølsåen i Hjelmeland og Forsand kommuner - Revisjon av vilkår 

Det vises til NVEs innstilling av 26.03.2003 og etterfølgende korrespondanse i ovennevnte 

sak. Departementet skal nå ta saken til behandling. Da det har gått lang tid siden innstillingen 

forelå, ønsker vi å gjennomføre en kort høringsrunde og befaring, slik at vi sikrer et oppdatert 

beslutningsgrunnlag. 

 

Gjenstanden for NVEs innstilling av 2003 er konsesjonen gitt 19.11.1948. Det er imidlertid 

gitt ytterligere konsesjoner til tilleggsoverføringer i samme område meddelt hhv. 16.06.1961, 

22.06.1962 og 21.09.1962. Disse tre konsesjonene kan nå kreves revidert ettersom det i 2011 

og 2012 var gått 50 år siden konsesjonene ble gitt.  

 

Ettersom disse tre konsesjonene har felles manøvreringsreglement med 1948-konsesjonen og 

drenerer til samme vassddrag, ser departementet fordelen av å se revisjon av alle disse fire 

konsesjonene i sammenheng. Departementet ønsker derfor å også åpne disse konsesjonene for 

revisjon, så de kan behandles samtidig som 1948-konsesjonen.  

 

Vi ber på bakgrunn av dette NVE om å sammenstille det NVE har kommet med av 

tilleggsinformasjon og presiseringer siden innstillingen ble oversendt i 2003, samt vurdere om 

det er andre forhold som har fremkommet og som gjør det aktuelt med supplering av 

innstillingen. I tillegg ber vi NVE omtale hvordan innlemmelse av overføringene fra 1961 og 

-62 vil påvirke NVEs innstilling fra 2003.  

 

Denne tilleggsinformasjonen vil departementet deretter sende ut til høringsinstansene med 

frist for å komme med eventuelle ytterligere bemerkninger i saken. 
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Vi ber om å få oversendt dette så snart det lar seg gjøre og senest innen mandag 2. juni 2014.   

 

 

 

Med hilsen  

 

 

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)  

avdelingsdirektør 

 Pål Martin Sand 

 seniorrådgiver 
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