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Angående kommentar til rapport om islegging i forbindelse med
vilkårsrevisjon i Skjomenvassdraget
Vi viser til brev fra Norsk institutt for naturforskning (NINA) til NVE datert 18.02.2020. Brevet er en
kommentar til en rapport om islegging i Skjomenvassdraget utarbeidet av Norconsult.
Vilkårsrevisjonen av Skjomenvassdraget er i dag til behandling i NVE. Revisjonsdokumentet har vært
på høring og det er gjennomført befaring. NVE ba i brev til Statkraft, datert 12.03.2019, om
tilleggsinformasjon om konsekvenser av ulike størrelser av vannslipp om vinteren og sommeren.
Statkraft oversendte i brev datert 20.05.2019 den informasjonen de da hadde tilgjengelig. Forhold
knyttet til islegging av Skjoma ble oversendt i brev av 04.02.2020.
I brevet deres av 18.02.2020 mener dere at konklusjonen til Norconsult er grunnleggende feil og at
rapporten bør trekkes. Videre ønsker dere en tilbakemelding fra NVE på hvordan disse innvendingene
vil bli fulgt opp.
NVE merker seg at NINA er svært kritiske til konklusjonene i rapporten om islegging fra Norconsult og
vi vil inkludere merknadene i saken. Dette vil inngå i sakens samlede kunnskapsgrunnlag, sammen med
tidligere fagrapporter og det som er kommet frem i forbindelse med saksbehandling av revisjonssaken. I
tillegg benytter vi oss av vår egen fagkompetanse innen hydrologi og isdannelse. NVE er nasjonalt
ansvarlig institusjon for hydrologi i Norge og har en betydelig kompetanse innenfor disse fagfeltene.
Forhold knyttet til rapporten fra Norconsult og NINAs kommentarer vil bli vurdert og kommentert av
NVE i vår innstilling i saken.
I denne vilkårsrevisjonen er det mange temaer som skal inngå i den totale vurderingen. Forhold knyttet
til islegging er ett av dem. Vår samlede anbefaling i saken vil bli gitt i vår innstilling til Olje- og
energidepartementet.
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