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Revisjonsrapport
Revidert enhet:

Føssa Kraftverk AS (Org.nr.: 990 139 458)

Revisjonsdato:
Sted:

19.9.2019
Revisjonen startet med oppmøte på Føssa kraftverk med inspeksjon av anlegget og
anadrom strekning. Test av omløpsventil ble ikke gjennomført grunnet overløp på
inntaket. Intervjuer og sluttmøte ble gjennomført på SANS Bergmannskroa.
Medvirkende fra
Daglig leder: Gunnar Sundseth
revidert enhet:
Styrets leder: Ola Grut
Revisjonsleder: Jon Atle Eie (NVE)
Revisorer fra NVE: Medrevisor: Pernille Dorthea Bruun (NVE)
Observatør: Roar A. Lund (Miljødirektoratet)
Seksjon

Miljøtilsyn for vassdragsanlegg, seksjonssjef Mari Hegg Gundersen.
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Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Etter § 7 i forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IKvassdrag) har NVE ansvar for å føre tilsyn med at forskriften oppfylles. Formålet med en systemrevisjon
er å kontrollere om foretaket oppfyller kravet om etablering av et internkontrollsystem for
vassdragsanlegget. Dette skal sikre at krav til naturmiljø og landskap blir ivaretatt på en tilfredsstillende
måte i samsvar med vassdragslovgivning, forskrifter, konsesjonsvilkår, pålegg og godkjente
detaljplaner. Revisjonen består av en samtale-/intervjudel og en praktisk del med inspeksjon på anlegget.

1.2

Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:
1. Lov om vassdrag og grunnvann (vassressurslova) av 24.11.2000.
2. Forskrift av 28.10.2011 nr. 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivinga (IK – vassdrag).
3. Vassdragskonsesjon for Føssa kraftverk av 25.2.2009.
4. KI-notat nr.: 13/2009 - Bakgrunn for vedtak for Føssa kraftverk, 13.2.2009.
5. Pålegg om dokumentasjon av minstevannføring av 11.12.2008.
6. Tillatelse til økt slukeevne av 14.5.2013.
7. Føssa kraftverk - godkjenning av plan for miljø og landskap, 16.11.2009.
8. Tilsynsrapport fra revisjon Føssa kraftverk den 7.6.2012, oversendt 20.6.2012.
9. Føssa Kraft AS - avslutning av revisjon 07.06.2012 datert 7.2.2013.

1.3

Tema for revisjonen

NVE hadde i 2017 og 2018 fokus på revisjon av IK-system for vassdragsanlegg i nasjonale
laksevassdrag. Dette er fulgt opp i 2019 med kontroll av kraftverk med omløpsventil, hovedsakelig i
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nasjonale laksevassdrag. Tema for revisjonen av Føssa kraftverk AS var programmering og drift av
omløpsventil med hensyn på anadrom fisk i vassdraget. Formålet var å dokumentere at virksomheten
oppfyller krav og intensjon gitt i konsesjonen til innstallering av omløpsventil og at ventilen fungerer
etter intensjonen.

1.4 Funn
6 avvik
1 anmerking
Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.
Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller et forhold som bør vurderes
nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5

Generelle kommentarer

Revisjonen ble gjennomført i en faglig og god dialog i alle faser. Føssa Kraftverk AS bidro konstruktivt.
I vassdragskonsesjonen til Føssa kraftverk er det krav om omløpsventil med minimumskapasitet på 50%
av turbinens maksimale slukeevne. Med konsesjon for en slukeevne på 700 l/s, skal omløpsventilen ha
minimum kapasitet på 350 l/s. Dette samsvarer med årlig middelvannføring i vassdraget. Vilkåret er
begrunnet med anadrom fisk på berørt elvestrekning, som er en del av et nasjonalt laksevassdrag. Hvis
kraftverket faller ut/stenges ned skal omløpsventil fungere slik at vannføringen på anadrom strekning
reduseres gradvis og over så lang tid at fisk ikke strander.
NVE har fått dokumentasjon på programmering og drift av omløpsventilen med brev datert 4.6.2012.
Her heter det: «Det ble laget en ny prosedyre for styring av ventilen. Nå vil ventilen, ved en stopp i
anlegget og det ikke er overløp, åpne mye roligere og innen 15 minutter styre damnivået etter - 5cm.
Etter 15 minutter vil ventilen stenge trinnvis i 5 trinn, med 5 minutter mellom hver trinn, inntil den er
stengt. Det ble i tillegg laget en forsinkelse kjøring av ventilen slik at endringen i åpning ikke skjer så
hurtig».
Minstevannføring
NVE har i konsesjonen for Føssa kraftverk satt vilkår om at vassdraget skal sikres en minimum
vannføring på 20 l/s så lenge kraftverket er i drift. Det skal etableres et arrangement for slipp og
registrering av minstevannføring både i nåtid og ettertid. Sikker drift av arrangement for slipp av
minstevannføring er også viktig for anadrom strekning.
Ved inntaksdammen var det etablert et arrangement for slipp av minstevannføring av typen «hull i dam»
med en indirekte måling av minstevannføringen basert på målinger av vannstanden inntaksbassenget.
Virksomheten opplyste at dataene for slipp av minstevannføring ikke ble logget eller lagret. Montert
kamera for overvåkning av inntak og arrangement for slipp av minstevannføring var ikke i drift.
Målestaven for manuell avlesning av vannstanden var forsvunnet og fantes ikke på tilsynsdagen.
NVE krever at ny målestav kommer raskt på plass, samt at logging og lagring av data blir igangsatt så
raskt som mulig. Frist for rapportering til NVE er 15.12.2019.
Test av omløpsventil
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Omløpsventil ble ikke testet da konsesjonær opplyste at omløpventilen ikke var programmert til å virke
ved overløp på dammen. Under revisjon var det 12,6 cm overløp. NVEs vurdering er derfor basert på
fremlagt dokumentasjon og muntlig informasjon gitt under revisjon.
Vurdering og konklusjon
Anadrom strekning
Selskapet kunne vise til generell kunnskap om anadrom strekning gitt i konsesjonsprosessen og tidligere
tiders erfaringer fra fiske i Føssa. bl.a. har sjøørret på 3 kg blitt fanget oppe ved hovedveien. Det er også
kjent at sjøørret kunne stå i kulpen ved fossen rett oppstrøms kraftverket.
Under befaring av anadrom strekning registrerte NVE at Føssa nedstrøms kraftverket bestod av steiner
av noe størrelse og hadde relativt rask avrenning. Deler av denne elva kunne være egnet for småfisk som
vandret opp fra nedenforliggende gyteområder, men usikkert hvor langt. Nedre del av Føssa var
stilleflytende, med en vanndybde og steinstørrelse egnet for gyting.
NVE mener at en fiskefaglig vurdering av Føssa med fokus på kartlegging av gyte og oppvekstområder,
vil kunne gi et godt grunnlag for valg av egnet målepunkt på anadrom strekning for vurdering og
eventuelt endring av nåværende kjøremønster til omløpsventilen.
Omløpsventilens virkeområde og kapasitet
Ved overløp på inntaksdammen, er omløpsventilen programmert til ikke å slå inn ved stans i kraftverket.
Dette er uheldig. Ved en vannføring i vassdraget hvor kraftverket går med maksimal slukeevne og med
et lite overløp, vil stans av kraftverket føre til et umiddelbart dropp i vannføringen nedstrøms kraftverket
på 700 l/s ned til en minstevannføring på 20 l/s samt tilsig fra restfeltet. Virkningen av et slikt dropp på
anadrom strekning er ikke dokumentert eller vurdert. Ved kraftig overløp på inntaksdammen, kan det
tenkes at et dropp på 700 l/s ikke har virkning på anadrom strekning. Hvor grensen går må kunne
dokumenteres. Basert på dette må det dokumenteres at valgte programmering ikke fører til stranding av
fisk.
Fremlagt dokumentasjon tyder også på at omløpsventilen heller ikke slår inn for vannføringer ved
inntaket større enn 350 l/s. Omløpsventilen er programmert til å starte sakte, antydningsvis over en
periode på 15 minutter. I situasjoner med godt tilsig vil det raskt bli overløp på inntaksdammen. Det er
derfor uklart om omløpsventilen vil slå inn i slike situasjoner. Tiltakshaver må bringe på det rene
hvordan omløpsventilen fungerer for vannføringer mellom omløpsventilens maksimale kapasitet på 350
l/s og opp til turbinens maksimale slukeevne på 700 l/s.
NVE mener at omløpsventilens virkeområde og kapasitet må vurderes utnyttet fullt ut. For vannføringer
mellom kraftverkets maksimale slukeevne og omløpsventilens maksimale kapasitet, bør ventilen åpne
100% for å gi minst mulig dropp i vannføringen på anadrom strekning. For driftsvannføringer lik eller
lavere enn omløpsventilens kapasitet, bør det vurderes om ventilen skal åpne og gi en vannføring rett
under driftsvannføringen. En slik programmering vil umiddelbart generere noe overløp som i enkelte
vassdrag vil kunne være positivt dempende på en eventuell uønsket vannstandsendring på anadrom
strekning.
Oppstart av omløpsventilen
Virksomheten la frem informasjon om at «….Nå vil ventilen, ved en stopp i anlegget og det ikke er
overløp, åpne mye roligere og innen 15 minutter styre damnivået etter - 5cm». NVE forstår gitt
informasjon dithen at omløpsventilen bruker 15 minutter på å nå ønsket kapasitet (se også ovenfor) og at
årsaken til dette er at rør for omløpsventil er montert 90o på turbinrøret, noe som gir utfordringer ved
rask oppstart av omløpsventilen.
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Ut fra erfaring stenges småkraftverkene ned i løpet av få sekunder. Med en rolig oppstart av
omløpsventilen, har erfaringer vist at det vil bli et markant fall i vannføringen nedstrøms kraftverket,
noe som kan medføre vannstandsendring på anadrom strekning større en det som er anbefalt i
litteraturen. I utgangspunktet skal overgangen mellom nedstengning av kraftverket og oppstart av
omløpsventilen gå sømløst uten merkbare dropp i vannstand. Annet vil kreve dokumentasjon av
virkningen på anadrom strekning.
Nedstengning av omløpsventilen
Omløpsventilen er programmert til ikke å gi overløp på inntaksdammen i det den er programmer til å
styre damnivået etter - 5cm. Omløpsventilen er videre programmert til å stenge trinnvis i 5 trinn, med 5
minutter mellom hvert trinn. Nedstengningen vil da gå over 25 minutter. Virksomheten var ikke kjent
med tiden vannet brukte fra overløp inntak og ned til kraftstasjonen. Ut fra tidligere erfaringer, mener
NVE at det er grunn til å tro at prosessen med nedstengning av omløpsventilen vil være gjennomført før
overløp fra inntaket er kommet ned til kraftstasjonen. Hvis dette er tilfelle, vil vi også her ha en situasjon
hvor vannføringen nedstrøms kraftverket droppes ned til en vannføring bestående av minstevannføring
på 20 l/s samt tilsig fra restfeltet. NVE mener at en senkning av vannføringen ned til en
minimumsvannføring, kan gjøre vassdraget mer sårbart for stranding. Virkningene på anadrom strekning
må kartlegges og dokumenteres.
NVE forstår programmert nedstengning av omløpsventil dithen at hvert «trinn» maksimalt kan utgjøre
70 l/s noe som oppnås ved maksimal åpning på omløpsventilen på 350 l/s. Ved lavere vannføring, vil
også reduksjonen i vannføring for hvert trinn bli mindre. Virksomheten må kunne dokumentere at
virkningen på anadrom strekning er undersøkt, vurdert og at det ikke er fare for stranding av fisk.
NVE mener selskapet bør vurdere om omløpsventilen skal/må drifte til overløpet på inntaket er kommet
ned til kraftverket før ventilen stenger ned. En praksis der man avvente nedstengning av omløpventilen
til overløpet er kommet ned til kraftverket, kan gi økt robusthet i vassdraget mot vannstandsvariasjoner.
Det er vannstandsendringene på anadrom strekning som er viktig. NVE mener en konservativ
manøvrering av omløpsventilen bør velges.
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Fig. 1. I figuren er programmering av omløpsventilen eksemplifisert ved en vannføringen nedstrøms utløpet
av kraftverket ved en tenkt test av omløpsventil med gjeldende programmering. Det er valgt et tilsig til
inntak på 360 l/s, som er nær omløpsventilens maksimale kapasitet. Omløpsventilen ble ikke testet under
revisjon.

Lukking av avvikene
Avvikene omhandler samme tema og henger tett sammen, derfor ønsker NVE et samlet dokument for
programmering og drift av omløpsventilen. I prosessen med lukking av avvikene, er NVE åpen for en
dialog, bl.a. hvis det er ønskelig med kommentarer til en plan for lukking av avvikene. De enkelte
avvike er beskrevet nedenfor.
Litteratur
NVE rapport nr. 63/2019 Styringssystemer for omløpsventilar.
NVE rapport nr. 83/2017 Optimalisert drift av omløpsventiler.
NVE rapport nr. 109/2015 Gassmetning nedstrøms småkraftverk med innstallert omløpsventil.
NVE rapport nr. 2/2012

Kriterier for bruk av omløpsventil i små kraftverk.

NVE rapport nr. 5/2008

Forbislipping ved små vannkraftverk.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

Konsesjon Post 1. Ved inntaksdammen skal det etableres måleanordning for
registrering av minstevannføring. Data skal kunne forelegges NVE ved
forespørsel.

Avviket

Virksomheten registrerer ikke målte verdier for slipp av minstevannføring. Det var
heller ikke mulig for vassdragsmyndigheten å kontrollere i nåtid at kravet til slipp
av minstevannføring var oppfylt.

Dokumentasjon

Tilsyn på inntaket og samtaler under revisjon.

Hvordan lukke

Virksomheten må snarest sende inn en plan for logging og registering av
minstevannføring til NVE. NVE minner om at dataene skal lagres i hele
kraftverkets levetid.
Virksomheten har en indirekte metode for slipp av minstevannføring med hull i
dam og vannstand i inntaksbasseng. Det må også sette opp en ny målestav for
avlesning av vannstand i inntaksbassenget. Alternativt kan det settes opp et display
med visning av vannstand på inntakslukehuset.

Frist for lukking

15.12.2019

Avvik 2
Krav

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
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§ 5-3: sørge for at personellet har de kunnskaper og ferdigheter som er
nødvendige for å sikre at anlegg og tiltak som omfattes av § 3 og driften av slike,
oppfyller krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen, herunder ha en
plan for hvordan faglig kompetanse skal etableres, opprettholdes og utvikles,
Avviket

Selskapet hadde ikke konkret kunnskap om status for anadrom fisk i Føssa og
heller ikke kunnskap om hvor de viktigste gyte- og oppvekstområder er i Føssa

Dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon og samtaler.

Hvordan lukke

Selskapet må hente inn/ skaffe til veie kunnskap om anadrom fisk i Føssa,
herunder gyte og oppvekstområder. Status for kunnskap om Føssa kan hentes fra
tidligere undersøkelser og lokale historiske opplysninger. Eventuelt må det
suppleres med nye fiskeundersøkelser for få ønsket kjennskap til eksisterende eller
potensielt gode gyte og oppvekstområder.

Frist for lukking

1.8.2020

Avvik 3
Krav

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
§ 5-5: Den ansvarlige skal foreta og protokollere de målinger og registreringer
som er nødvendige eller pålagt for å sikre at anlegg og tiltak drives i samsvar med
krav fastsatt i eller i medhold av vassdragslovgivningen.

Avviket

A. Selskapet manglet målinger på hvor fort vannstanden synker på anadrom
strekning pr. tidsenhet ved stans av kraftverket/oppstart av omløpsventil
og ved nedkjøring av omløpsventilen.
B. Selskapet manglet målinger av vannets tid fra overløp på inntaksdam til
utløp kraftverk.

Dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon og samtaler.

Hvordan lukke

Selskapet må etablere referansepunkt (er)/ målepunkt (er) på anadrom strekning
for å kunne registrere vannstandsvariasjoner ved stans av kraftverket.
Registreringene av vannstandsendringene på referansepunkt (ene) skal bidra til en
best mulig programmering av omløpsventilen.
Selskapet må få sikker kunnskap om den tiden vannet bruker fra overløp på
inntaksdam til utløp kraftverk, både ved ulike klimatiske forhold og ulike
vannføringer. Det må gjøres målinger ved liten, middels og stor vannføring.
Målingene av tiden vannet bruker fra inntak til utløp kraftverk gjøres samtidig
med registrering av virkningene på anadrom strekning. Alle målinger må kunne
dokumenteres gjennomført.

Frist for lukking

1.8.2020
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Avvik 4
Krav

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
§ 5-6: Den ansvarlige skal kartlegge farer og problemer med hensyn til miljø og
sikkerhet og på denne bakgrunn vurdere risiko, samt utarbeide tilhørende planer
og gjennomføre tiltak for å redusere risikoforholdene.

Avviket

Virksomheten manglet en kartlegging av farer og problemområder knyttet til drift
av omløpsventilen. Ut fra erfaringer fra andre anlegg med omløpsventil, bør bl. a.
følgende farer og problemer vurderes:
1. faren for stranding av fisk nedstrøms kraftverket,
2. faren for stranding av fiks ved manuell nedstengning av kraftverket,
3. virkningene for drift av omløpsventilen ved mekanisk- eller elektrisk svikt
i kraftstasjonen,
4. mulighetene for tetting av store deler av varegrind med påfølgende
påkrevet stans av kraftverket,
5. nedtapping av inntaksbassenget,
6. trykkluft og batterikapasitet for reservesystemer til omløpsventilen,
7. kvist og kvast i omløpsventilen
8. generell funksjonssvikt i systemet rundt drift av omløpsventilen,
9. for lite eller manglende slipp av minstevannføring etc.

Dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon og samtaler.

Hvordan lukke

Virksomheten må gjennomføre en skriftlig kartlegging av farer og
problemområder knyttet til tema omløpsventil og minstevannføring og gjøre tiltak
for å redusere risikoforholdene.

Frist for lukking

1.8.2020

Avvik 5
Krav

Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag)
§ 5-7: Den ansvarlige skal konkretisere hvordan vilkår og betingelser satt i
konsesjoner, godkjenninger og lignende skal oppfylles.

Avviket

Selskapet kunne ikke legge frem dokumentasjon på at valgte programmering av
omløpsventilen ikke fører til stranding og tap av fiskeunger av laks og sjøørret.

Dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon for programmering av omløpsventil.

Hvordan lukke

1. Virksomheten må gjennomgå valgte programmering av omløpsventilen og
dokumenteres at stranding og tap av fiskeunger unngås.
2. Virksomheten må forsikre seg om at omløpsventilen åpner for vannføringer
over 350 l/s og opp til en vannføring over inntaket hvor stans i kraftverket ikke
vil føre til stranding av fisk.
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Frist for lukking

Punkt 1. Frist 1.8.2020
Punkt 2. Frist 1.12.2019.

Avvik 6
Krav

§ 5-8: Den ansvarlige skal utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette
opp og forebygge avvik.

Avviket

Føssa kraftverk mangler en definisjonen av hva som er et avvik knyttet til drift av
omløpsventil og minstevannføring.
Selskapet kunne ikke legge frem en rutine for å avdekke, rette opp og forebygge
manglende slipp av minstevannføring og stranding av anadrom fisk.

Dokumentasjon

Fremlagt dokumentasjon og samtaler.

Hvordan lukke

Føssa kraftverk må utarbeide en rutine for tilsyn med:
1. test og kontroll av omløpsventilen og
2. kontroll av arrangement for slipp og logging av minstevannføring.
Det må også utarbeides definisjoner på avvik og hvordan disse skal håndteres.

Frist for lukking

3

1.8.2020

Beskrivelse av anmerkninger
Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
§5.2: På arealplankartet eller eget kart, bør virksomheten avmerket anadrom strekning,
referansepunkter/ målepunkter samt undersøke med lokalkjente om det er kjente
funksjonsområder for laksefisk, dvs. viktige gyte og oppvekstområder. Et slikt kart kommer som
en konsekvens av avvikene 2 og 4.

