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REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR TOKKEVINJEREGULERINGEN - STATKRA FTS KOMMENTAR TIL
JUSTERTE REVISJONSKRAV

ORG. NR.: NO-987 059 729

Statkraft kommenterer i vedlagt notat j usterte krav og tilleggskommentarer, som NV E åpnet for i
etterkant av sluttbefaring i j uni 2017. I vedlagt notat informerer Statkraft om nye forhold av
betydning for vilkårsrevisj onen før vi kommenterer de j usterte kravene og tilleggskommentarene.
Vedlagt notat utgj ør sammen med notat sendt til NV E j uni 2017 og revisj onsdokumentet fra 2013
Statkrafts vurdering av kravene som er kommet inn i forbindelse med vilkårsrevisj onen for TokkeVinj ereguleringen.
I forbindelse med NV Es sluttbefaring ble det klart at det var usikkerhet knyttet til hvilke tiltak som var
gj ennomført nedstrøms utløpet av Lio kraftverk i forbindelse med byggingen på 1960-tallet. Det var
ogsa usikk erhet og ulik vurderin g av om stororret passerte Helvetesfossen og brukte omradene
oppstrøms fossen før reguleringen. Funn av gamle dokumenter har gitt økt kunnskap om førsituasj onen og det er sannsynlig at Helvetesfossen også var et vandringshinder for storørret før
etableringen av Tokke-Vinj ereguleringen. Nye fiskeundersøkelser og ekspertvurderinger viser at
forholdene på den nedre strekningen av Tokkeåi også i fremtiden vil ha en sentral betydning for
storørreten i systemet. Statkraft mener derfor at det er riktig å fokusere på denne elvestrekningen.
Statkraft er av den oppfatning at fordelene ved reguleringen er så betydelige at
minstevannføringsslipp og magasinrestriksj oner bør avvises. Fortsatt fleksibilitet er viktig både for
strømforsyning og flomdemping. En magasinrestriksj on høyt oppe i systemet vil få kaskadeeffekt og
kan medføre at inntil 450 MW står i oppfyllingsperioden om våren, med økt pris som konsekvens.
Maskiner som står kan heller ikke levere systemtj enester. Statkraft mener at dagens
manøvreringspraksis av V inj evatn, Totak og Ståvatn balanserer ulike interesser på en god måte og
er innstilt på å videreføre denne praksisen. V i ser videre at nedre del av Tokkeåi bør sikres en stabil
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minimumsvannføring på om lag 4 m /s og at raske vannføringsendringer bør unngås. Dette er i
samsvar med dagens manøvreringspraksis.
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