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Midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Nedre 
Sødalsvatn - endring av vilkår for tillatelse 

Bakgrunn 

NVE ga tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet for Nedre Sødalsvatn i 
Bremanger kommune i vedtak den 25.11.2022 (se NVE 202217869-3). Vannstanden i Nedre 
Sødalsvatn skal senkes 5,85 m under LRV i forbindelse med gjennomføring 
anleggsarbeider. Tillatelsen ble gitt på flere vilkår, blant annet: 

«Det skal føres protokoll over vannstanden i magasinet i det tidsrommet 
vannstanden er under LRV.  

Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til 
normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.» 

Henvendelse fra SFE Produksjon AS 

NVE mottok følgende e-post fra SFE produksjon AS datert 7.12.2022: 

«Saka gjeld mellombels løyve til nedtapping av Nedre Sødalsvatn i Bremanger under 
LRV. I vedtaket 25.11.2022 er det gitt eit vilkår om at: «Det skal føres protokoll over 
vannstanden i magasinet i det tidsrommet vannstanden er under LRV» 

Den automatiske vasstandsmålinga i magasinet går ned til LRV. Når magasinet ligg 
så lågt på vinterstid er det knytt stor HMS-risiko med å bevege seg ned til vassflata for 
å måle vassnivået manuelt. Det er bratt fjell og det kan vere glatt med isdekke 
og/eller oppsprekte isflak. Dette erfarte vi sist gong vi tappa ned til dette nivået. 
Lågaste vassnivå vi kjem ned på er 512,75 som er nivået på terskel i botntappeluka i 
dammen. Å etablere eit mellombels nytt automatisk måleopplegg for å halde kontroll 
med vasstanden på nivåa mellom LRV og botntappeluka, ser vi på som lite 
hensiktsmessig (låg nytte/kost). Som vi oppga i søknaden deler magasinet seg når 
nivået kjem under kote 523 og vatnet vert liggande att på det nivået. Nordaustover 
vert det danna elv med nokre få mindre kulpar ned mot botntappeluka i dammen. 

https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/e2ff6544-c9cd-4109-8949-0e17710ca935/202217869/3430113
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Ved auka tilsig vil denne elva auke noko. Vi har videoovervaking med god zoom i 
området som gjer at vi kan følgje med visuelt om vassnivået i magasinet endrar seg. 

Vi er opne for å høyre NVE si meining og ønskjer tilbakemelding på om de meiner det 
kan vere grunnlag for at protokollføring ikkje er eit nødvendig krav i denne saka.» 

NVEs vurdering 

Gjeldende retningslinjer for registrering av vannstand i regulerte vannmagasin stiller til 
krav til logging av vannstand, men da typisk bare ned til LRV-0,5 m. For lavere vannstander 
vil det variere fra magasin til magasin hva som registreres. 

Formålet med vilkåret om registrering av vannstand (under LRV) er at NVE skal kunne føre 
tilsyn med at tillatelsen overholdes, dvs. at vannstanden ikke senkes mer enn tillatt. I dette 
tilfellet vil imidlertid laveste vannstand begrenses av terskelen til bunntappeluka (kote 
512,75 dvs. LRV-5,85 m). Det vil slik sett ikke være mulig å senke magasinet ytterligere. 
Etter NVEs syn vil derfor være tilstrekkelig at SFE Produksjon AS orienterer NVE når 
anleggsarbeidene sluttføres og gjenoppfylling til normal vannstand påbegynnes. 

For øvrige vurderinger viser vi til vedtak gitt 25.11.2022 (se NVE 202217869-3). 

NVEs konklusjon 

NVE gir tillatelse til at SFE Produksjon AS kan senke vannstanden i Nedre Sødalsvatn 
inntil 5,85 m under LRV i perioden fra og med 15.1.2023 til og med 15.6.2023.  

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8. 

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår: 

• Vannstanden må ikke senkes raskere enn at fisk unngår stranding. 

• NVE skal orienteres når arbeidene sluttføres og gjenoppfylling til normal vannstand 
påbegynnes.  

• Perioden med vannstand under LRV må gjøres så kort som mulig. Oppfylling til 
normal vannstand skal skje så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet. 

• SFE Produksjon AS skal informere skal informere allmennheten om fraviket på 
relevante nettsider. 

• NVE forutsetter at SFE Produksjon AS har ordnet de privatrettslige forholdene som 
eventuelt måtte bli skadelidende av tiltaket 

Om klage og klagerett 

Se eget vedlegg om klageadgang. 

 

 
 
 

https://www.nve.no/Media/4561/5_retn-magasinvannstand_20062016.pdf
https://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/e2ff6544-c9cd-4109-8949-0e17710ca935/202217869/3430113
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Med hilsen 

 

Inga Nordberg  
direktør 

Carsten Stig Jensen 
seksjonssjef 

 

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

 
 
Mottakerliste: 
SFE PRODUKSJON AS  
 
Kopimottakerliste: 
SFE PRODUKSJON AS - Ragna Flatla Haugland 
TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Mari Hegg Gundersen 
TBMV - Seksjon for miljøtilsyn vassdragsanlegg - Randi Holme 
 
 

Orientering om rett til å klage  
 

Frist for å klage Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket 
kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, 
starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller burde ha fått 
kjennskap til vedtaket. 
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. 
Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden 
NVE fattet vedtaket 

Du kan få begrunnelsen for 
vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å 
få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen 
løper ut. 

Hva skal med i klagen? Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 
• Skrive hvilket vedtak du klager på. 
• Skrive hvilket resultat du ønsker. 
• Opplyse om du klager innenfor fristen. 
• Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan 

fullmektigen undertegne klagen. 
I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare 
hvorfor du mener vedtaket er feil. 

Du kan få se dokumentene i 
saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre 
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til 
NVE for å få innsyn i saken. 

Vilkår for å gå til 
domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan 
bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og 
klagen er avgjort av OED som overordnet forvaltningsorgan. 
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Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden 
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at 
klagen ikke er avgjort. 

Sakskostnader Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke 
om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke 
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg. 

Hvem kan klage på 
vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også 
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken. 

Hvor skal du sende klagen? Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), 
men sende den til NVE. NVEs -epostadresse er nve@nve.no. 
 
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer 
vedtaket, vil vi sende klagen til OED. 

 
Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 
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