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Breimsvassdraget - Tillatelse til avvik fra manøvreringsreglementet 

våren 2020 grunnet flomfare  

Vi viser til søknad av 09. juni 2020 om avvik fra manøvreringsreglementet i Breimsvassdraget grunnet 

flomfare våren/sommeren 2020.  

SFE begrunner søknaden med store snømengder, sen snøsmelting og fare for flom med høy vannstand i 

Breimsvatnet. SFE viser til prognoser med økende temperatur og forventer høy vannføring i vassdraget 

fremover. Det søkes om avvik fra manøvreringsreglementet frem til 15.07.2020. 

Breimsvatn er regulert mellom HRV på kote 61,139 og LRV på kote 59,339. I henhold til 

manøvreringsreglementets post 2 gitt ved kgl.res. av 16.02.1979 gjelder følgende:  

«I tida frå vårflaumen byrjar – men seinast frå 1.mai – 1. oktober skal dammen så vidt råd er 

manøvrerast slik at vasstandane i Breimsvatnet og vassføringa i elva til kvar tid ligg nær tilhøva 

som ville vore utan regulering. Regulanten skal syta for at den naudsynte utrekning for 

rekonstruksjon av dei naturlege tilhøve blir gjennomført.» 

Ut fra reglementet er det utarbeidet vannføringstabeller som kraftverket og flomluka på Trysilfossen blir 

manøvrert etter.  

SFE søker om å avvike fra gjeldende tapperegime for å få en buffer i Breimsvatnet og dermed mindre 

vannstandsstigning.  Det vises til tilsvarende søknad og tillatelse som ble gitt i 2015. SFE ønsker å 

manøvrere på samme måte som det ble gjort da:  

• «Når vasstanden i Breimsvatn er stigande og over kote 60,75 aukar vi tappinga over flomluka i 

Trysilfossen gradvis. 

• Når vasstanden i Breimsvatn er synkande og komen ned på kote 60,75 tilpassar vi flomavleiinga 

gradvis til utarbeidde vassføringstabellar. 

• Vasstanden i Beimsvatn kan då verte lågare enn kote 60,75 dersom vi får ein periode med lågt 

tilsig. Manøvreringa vert då i samsvar med manøvreringsreglementet for årstida.» 
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SFE mener en slik økt flomavledning ikke vil ha nevneverdige ulemper for brukerne nedstrøms 

Trysilfossen. Det opplyses om at vannstanden i Breimsvatnet per 09.06.2020 ligger på kote 61,19. 

NVEs vurdering 

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 40 når det er fare for 

skadeflom i vassdrag. 

NVE bekrefter at det er mye snø i området, og at økende temperatur framover vil føre til økende 

vannføring i dagene som kommer. NVE mener derfor at SFEs søknad virker fornuftig og er i tråd med 

NVEs anbefalinger i vårflomanalyser tidligere på våren, der vi oppfordret regulantene til å sørge for at 

reguleringsmagasiner har flomdempende effekt i forbindelse med snøsmeltingen. 

NVE gir på denne bakgrunn SFE tillatelse etter vannressursloven § 40 til midlertidig fravik fra 

manøvreringsreglementet for Breimsvassdraget våren/sommeren 2020. 

Tillatelsen gjelder frem til 15. juli 2020 og på følgende vilkår: 

• Det skal føres protokoll over flomavledningen i den perioden det avvikes fra reglementet. 

• LRV skal ikke underskrides. 

• SFE Produksjon AS skal forholde seg til det ordinære reglementet så snart snøsmeltingen og 

fare for skadeflom er over. 

• Berørte parter skal informeres når tappingen/vannstanden fraviker fra det normale for årstiden, 

eventuelt gjennom kunngjøring i lokale aviser.  

• NVE forutsetter at SFE Produksjon AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt 

måtte bli skadelidende av tiltaket. 

Det forventes at SFE følger nøye med i utviklingen av snøsmelting og flomforhold, og eventuelt endrer 

tappingen hvis utviklingen blir vesentlig annerledes enn dagens beregninger viser. Vi ber om å bli holdt 

orientert om situasjonen i vassdraget 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En 

eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi 

foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.  

 

Med hilsen 

 

Rune Flatby 

direktør 

Carsten Stig Jensen 

seksjonssjef 

 

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

FYLKESMANNEN I VESTLAND 

Gloppen kommune 

 


