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Vedtak om å åpne sak om revisjon av konsesjonsvilkår for UsteNesutbyggingen i Hol, Ål, Gol og Nes kommuner, Buskerud
Det skal gjennomføres en vilkårsrevisjon i medhold av vassdragsreguleringsloven. Revisjonssaken
gjelder vilkårene for følgende konsesjoner:


Kgl. res. av 20.07.1962: Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering til å
foreta reguleringer og overføringer i Uste-Hallingdalsvassdraget m.v., samt tillatelse for
Oslo Lysverker til å ekspropriere grunn og rettigheter m.v. for utbygging av Uste og Nes
kraftverker



Kgl. res. av 05.07.1968: Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering til å
foreta overføring av Votna og Lya til Nes kraftverk. Nytt manøvreringsreglement for
reguleringen av Uste-Hallingdalsvassdraget m.v.



Kgl. res. av 03.04.1970: Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering til å
regulere Rødungen og å overføre avløpet til Hallingdalsvassdraget.

Bakgrunn
Ifølge vannforvaltningsplanen for vannregion Vest-Viken, godkjent av Klima- og miljødepartementet
01.07.2016, er det satt miljømål som krever at miljøtilstanden bedres bl.a. i Ustedøla, Usteåne og
Hallingdalselva mellom Strandafjorden og Nesbyen. Miljøtilstanden er i dag moderat økologisk
potensial (MØP) eller dårligere, mens miljømålet i planen er godt økologisk potensial (GØP). Fristen for
oppnåelse av miljømålet er satt til 2021. Vannforekomstene i hovedelva er plassert i vedlegg 2 til
vannforvaltningsplanen, som gir oversikt over vannforekomster med miljømål som kan medføre
krafttap.
Miljømålene fra godkjente vannforvaltningsplaner er lagt inn i Vann-Nett. Der kreves bl.a. justering
eller økning i slipp av minstevannføring fra Ustevatn og Strandafjorden. Formålet er særlig å bedre
forholdene for fisk og viktige byttedyr for fisk. NVE mener at slike tiltak også vil kunne ha betydning
for vurderingstema som friluftsliv, landskapet og turisme.
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Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

Revisjonens formål
Ved en revisjon av konsesjonsvilkår ser NVE det som hensiktsmessig at det blir foretatt en samlet
gjennomgang av konsesjonene over.
Vi viser til at hovedformålet med en revisjon er å bedre miljø- og naturforholdene ved å avbøte ulemper
og negative virkninger ved utbyggingen. Bestemmelser i konsesjonen om høyeste og laveste regulerte
vannstand (HRV og LRV) og overføringer kommer ikke inn under hva som kan revideres. Revisjonen
åpner imidlertid for å vurdere endring i blant annet manøvreringspraksis, minstevannslipp,
biotopjusterende tiltak og utsetting av fisk.
NVE vil i sin behandling følge OEDs ”Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for
vassdragskonsesjoner” av 25.05.2012.
Saksbehandlingen
Spørsmålet om åpning av vilkårsrevisjon for Uste-Nesreguleringen har fra NVEs side ikke vært forelagt
konsesjonæren (E-CO Energi AS) til kommentar, slik det er vanlig i revisjonssaker. Men det påpekes at
vannforvaltningsplanen med tiltaksprogram har vært offentlig tilgjengelig. Utkast til plan har også vært
sendt på høring bl.a. til aktuelle konsesjonærer og kraftverkseiere, og disse aktørene har også vært
invitert til å delta i vannregionutvalget (VRU).
NVE har ikke mottatt henvendelse fra noen av kommunene langs berørt del av vassdraget med krav om
revisjon av konsesjonsvilkårene for Uste-Nesutbyggingen. Men NVE er gjort kjent med at flere av
kommunene jobber med slike krav.
NVE legger til grunn at det er nødvendig med revisjon av konsesjonsvilkår for å vurdere eventuelle
tiltak knyttet til de miljømål som framgår av vannforvaltningsplanen. Vi legger videre til grunn at NVE
som sektormyndighet på eget initiativ kan initiere en vilkårsrevisjon dersom vi mener det er nødvendig.
NVEs vurdering og konklusjon
NVE mener at det ved en vilkårsrevisjon skal legges vekt på miljøforbedrende tiltak. De miljømessige
virkningene som er omtalt i vannforvaltningsplanen og i Vann-Nett påvirker allmenne interesser som
ligger innenfor det som kan ivaretas gjennom konsesjonsvilkårene. Behovet for slike vilkår vurderes
best gjennom en revisjonsprosess.
Når det gjelder forhold knyttet til økonomiske vilkår (konsesjonsavgifter, konsesjonskraft og
næringsfond) og forhold knyttet til privatrettslige forhold omfattes disse normalt ikke av en
vilkårsrevisjon.
NVE vedtar at det skal gjennomføres en vilkårsrevisjon etter vassdragsreguleringslovens § 10 nr.
3 med grunnlag i vurderingene over. Revisjonssaken gjelder vilkårene for følgende konsesjoner:


Kgl. res. av 20.07.1962: Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering til å
foreta reguleringer og overføringer i Uste-Hallingdalsvassdraget m.v., samt tillatelse for
Oslo Lysverker til å ekspropriere grunn og rettigheter m.v. for utbygging av Uste og Nes
kraftverker



Kgl. res. av 05.07.1968: Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering til å
foreta overføring av Votna og Lya til Nes kraftverk. Nytt manøvreringsreglement for
reguleringen av Uste-Hallingdalsvassdraget m.v.
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Kgl. res. av 03.04.1970: Tillatelse for Foreningen til Hallingdalsvassdragets regulering til å
regulere Rødungen og å overføre avløpet til Hallingdalsvassdraget.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra underretningen er
kommet frem til parten, jf. forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig,
stiles til OED og sendes gjennom NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale epostadresse nve@nve.no.
Videre saksgang
NVE ber om at E-CO Energi AS utarbeider et revisjonsdokument i tråd med mal for revisjonsdokument
som finnes i vedlegg 2 i OEDs ”Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for
vassdragskonsesjoner”. Malen er også vedlagt. Retningslinjene ligger i sin helhet på våre hjemmesider.
Ved utarbeidelse av revisjonsdokumentet skal man legge vekt på de forholdene som fremgår av
vannforvaltningsplanen og Vann-Nett. Det vises også til innspill framkommet ved
vannregionmyndigheten i Vest-Viken sitt arbeid med vannforvaltningsplan og tiltaksprogram. Ved
behov for ytterligere presisering og prioritering av tema for revisjonssaken bør dette skje i dialog
mellom Hol, Ål, Gol og Nes kommuner, E-CO og NVE med formål å få frem et best mulig underlag for
revisjonsdokumentet. Dersom det er aktuelt å samordne opprustnings- og utvidelsesprosjekter med
revisjonen må den videre prosessen rundt dette avklares med NVE før utarbeidelse av
revisjonsdokumentet.
Revisjonsdokumentet skal sendes til NVE for kvalitetskontroll før det kan endelig godkjennes og sendes
på høring. Vi ber om at det lages et utkast til revisjonsdokument innen 01.10.2017. Ta gjerne kontakt
med vår saksbehandler for å avklare innholdet i dokumentet.
NVE vil sende revisjonsdokument til berørte parter for uttalelse. Dokumentet legges ut til offentlig
ettersyn lokalt og på internett, og kunngjøres i lokalpressen. Det vil etter høringen bli foretatt en befaring
i området, ev. også avholdt møte med kommunene. NVE skal etter dette gi sin innstilling til Olje- og
energidepartementet.
For nærmere informasjon om saksbehandlingen viser vi til OEDs ”Retningslinjer for revisjon av
konsesjonsvilkår for vassdragskonsesjoner” og til NVEs hjemmesider (www.nve.no/konsesjonssaker).

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Mal for revisjonsdokument
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Kopi til:
Buskerud fylkeskommune
Fylkesmannen i Buskerud
Gol kommune
Hol kommune
Nes kommune (Buskerud)
Nordfjella og Fjellheimen Villreinnemnd
Ål kommune

