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Revisjonsdokument for Uste-Nes-reguleringen i
Hallingdalsvassdraget - høring
Buskerud fylkeskommune viser til NVEs brev av 22.5.2018 om høring av revisjonsdokument for
vassdragskonsesjonene for Uste-Nes-anleggene i Hallingdalsvassdraget, framlagt av Foreningen til
Hallingdalsvassdragets regulering og ECO-Energi AS.
Uste-Nes-anleggene er, med en gjennomsnittlig årsproduksjon på ca. 2,2 TWh, viktige anlegg i det
nasjonale kraftsystemet. Anleggene har store magasiner og god linjetilknytning, noe som gjør at
produksjonen i kraftstasjonene Usta og Nes bidrar til å balansere kraftsystemet.
Uste-Nesanleggene utgjør derfor en viktig ressurs for samfunnet mht. leveringssikkerhet for
elektrisk energi, og kan i noen grad også dempe behovet for import av energi basert på mindre
klimavennlige energibærere enn vannkraft. Dette er forhold som må tas med i vurderingen når
lokale ønsker og behov, miljøgevinster og krafttap skal veies opp mot hverandre i forbindelse med
en sak om vilkårsrevisjon.
Revisjonsdokumentet er godt gjennomarbeidet, og tuftet på et solid, faglig grunnlag.
Fylkeskommunen er positiv til den prosessen som har blitt kjørt i forbindelse med
revisjonsarbeidet, med samarbeid og forhandlinger med vertskommunene underveis i arbeidet.
Videre er det positivt at både private og almenne interesser også har fått anledning til å uttale seg
underveis i prosessen. Gjennom denne prosessen har partene, innenfor de aller fleste
problemstillingene, drøftet seg fram til omforente forslag til nye konsesjonsvilkår.
I sum vil de omforente, foreslåtte tiltakene innebære forbedringer for naturmangfold og
vannmiljø og bedre flomdemping i vassdraget. De foreslåtte endringene i vilkårene vil også gi en
kraftgevinst på ca. 1,5 GWh/år, og en årlig inntektsøkning på ca. 0,75 mill. kr. Foreløpige overslag
antyder at iverksetting av de foreslåtte tiltakene vil gi konsesjonæren investeringskostnader på
15-20 mill. kr.
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Forholdet til regional planer
Buskerud fylkeskommune forutsetter at intensjoner og målsetninger i vedtatte, regionale planer
følges opp av konsesjonsmyndighetene, iht. plan- og bygningslovens § 8-2.
Uste-Nes-konsesjonene omfatter geografisk områder innenfor følgende regionale planer:




Regional plan for Hardangervidda
Regional plan for Nordfjella med Raudafjell
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Vest-Viken.

Fylkeskommunen forutsetter at målsetninger og føringer i disse planene blir en viktig del av NVEs
grunnlag for å utforme reviderte vilkår for Uste-Nes-konsesjonene.
Buskerud fylkeskommune registrerer med tilfredshet at den regionale vannforvaltningsplanen for
vannregion Vest-Viken, godkjent av Klima- og miljødepartementet i juli 2016 er bakgrunnen for at
revisjonssak er åpnet for Uste-Nes-konsesjonene. I den regionale vannforvaltningsplanen er det
bl.a. 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).
Det er positivt at det innføres standard naturforvaltningsvilkår som hjemler muligheter for å
pålegge avbøtende og kompenserende tiltak. I noen vannforekomster vil det imidlertid også være
behov for tiltak utover dette. Fylkeskommunen vil spesielt varsle at manøvreringsregler som
sikrer miljøbasert vannføring kan være viktig, både mht. naturmangfold, vannmiljø og
resipientkapasitet i noen av regulerte elveavsnittene. Dette gjelder spesielt i øvre del av
vassdraget. Videre er minstevannføring for å forbedre miljøtilstanden i nedre del av Rukkeåi i Nes
forhold som vektlegges i regional plan for vannforvaltning.
Villreininteressene i fjellområdene er omtalt i revisjonsdokumentet, og det er konkludert med at
det er lite å oppnå for villreininteressene gjennom vikårsrevisjonen. Fylkeskommunen har ikke
gort nærmere vurderinger rundt villreinhensynene, men forutsetter at evt. høringsuttalelser fra
villreinnemndene/villreinutvalgene blir vektlagt i utformingen av revisjonsvikår.
Forholdet til andre brukerinteresser i vassdraget
Buskerud fylkeskommune er, gjennom sin samfunnsutviklerrolle, opptatt av vassdragenes
samfunnsmessige betydning. Vann er et viktig element for mange brukerinteresser utenom
kraftproduksjon, eks. drikkevannsforsyning, jordvanning og som resipient for avløpsvann. Videre
er vannressursene et viktig attraksjonsobjekt som fremmer opplevelsekvaliteter, friluftsliv,
turisme/reiseliv og bolyst. I og langs vann og vassdrag finnes i tillegg ofte bevaringsverdige
kulturminner og kulturmiljøer.
Fylkeskommunen vil derfor varsle at dette er forhold som vi forventer at NVE tar hensyn til ved
fastsettelsen av reviderte vilkår.
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Interessekonflikter
Fylkeskommunen registrererat at det på noen punkter har vært dissens mellom
vertskommuner/lokale interesser og konsesjonær.
Kommunene hevder bl.a. at økonomiske forhold knyttet til reguleringene (næringsfond,
konsesjonskraft og konsesjonsavgifter) skal være en del av vilkårsrevisjonen, mens konsesjonæren
hevder at disse forholdene ikke omfattes av en vilkårsrevisjon.
Videre registrerer fylkeskommunen at det er uenighet mellom konsesjonæren og lokale
interessenter om behov for endring av manøvreringsreglement for Strandafjorden.
Buskerud fylkeskommune har ikke tatt stilling til de framsatte kravene, men forutsetter at NVE
vurderer og vektlegger kommunenens og lokale interessenters argumentasjon rundt disse
spørsmålene før oversendelse av innstilling til Olje- og Energidepartementet.
Endelig høringsuttalelse
Buskerud fylkeskommune mener at revisjonsdokumentet beskriver mange relevante tiltak og
vilkår som vil avbøte ulemper som følge av vannkraftanleggene i Uste-Nes-konsesjonene.
Denne uttalelsen er å betrakte som et innspill fra Buskerud fylkeskommune til NVEs videre
behandling av revisjonssaken.
Fylkeskommunen forutsetter at Olje- og Energidepartementet gjennomfører en ny høring til
berørte kommuner og fylkeskommuner når NVE har oversendt sin innstilling. Buskerud
fylkeskommune vil avgi endelig høringsuttalelse til OED i den forbindelse.

Med vennlig hilsen

Hilde Reine
enhetsleder

Morten Eken
rådgiver

Dokumentet er godkjent elektronisk og sendes uten signatur
Hvis du ønsker å svare elektronisk: www.bfk.no/edialog (kan også benyttes til sensitive
opplysninger). Eventuelt www.bfk.no – under kontakt oss.
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