
Til: Sogn og Fjordane Energi v/Ragna Flatla Haugland 
Kopi: Gloppen kommune, Fylkesmannen i Sogn og Fjordane 
  
Vi viser til deres søknad av i dag om midlertidig fravik av manøvreringsreglement for 
Breimsvassdraget.  
  
Søknaden  
Sogn og Fjordane Energi (SFE) har tillatelse til å regulere i Breimsvassdraget fastsatt ved kgl. res. av 
12.11.1913 og flere påfølgende konsesjoner. Manøvreringsreglementet er fastsatt 16.02.1979. I 
manøvreringsreglement er det fastsatt følgende:  
«I tida frå vårflaumen byrjar – men seinast frå 1. mai til 1. oktober – skal dammen så vidt råd er 
manøvrerast slik at vasstandane i Breimsvatnet og vassføringa i elva til ei kvar tid ligg så nær tilhøva 
som ville vore utan regulering».  
  
SFE tapper normalt etter en tabell som angir hvor mye som må tappes for å holde tilnærmet samme 
vannstand og vannføring som i uregulert tilstand. SFE søker om å fravike reglementet midlertidig, og 
tappe mer enn det tabellen tilsier, grunnet fare for økt vannstand og flom for oppstrøms interesser.  
  
SFE viser til at det er varslet store nedbørsmengder og oransje farenivå for flom de nærmeste 
dagene, i tillegg til at det er meldt nedbør utover neste uke. SFE skriver at avløpet er trangt og at det 
er en viss treghet i vassdraget. Av erfaring mener SFE at de må tappe ekstra over luke for å unngå 
raskt stigende og høy vannstand. SFE skriver videre at det vil ta lang tid for vannstanden går ned igjen 
ved vanlig tabellkjøring, når det er stort tilsig. 
  
SFE søker derfor om løyve til å tappe mer enn tabellen tilsier, ved å manøvrere luka i Trysilfossen 
etter fortløpende vurdering fra fredag 13.9 til tirsdag 17.9. De skriver at alle overganger skal utføres 
rolig av hensyn til nedstrøms sikkerhet og fisk. 
  
NVEs vurdering 
Saken er en hastesak og har derfor ikke vært på ordinær høring.  
  
NVE har vurdert flom- og nedbørsforholdene for reguleringsområdet, som ligger i Sogn og Fjordane. 
Metereologisk institutt melder om mye regn på Vestlandet både lørdag og søndag, med lokalt mye 
nedbør særlig lørdag kveld i Sogn og Fjordane. I NVEs flomvarsel for de nærmeste tre dagene er 
faregraden for flom i Sogn og Fjordane satt til grad 2 for lørdag, økende til grad 3 på søndag. 
  
Søknaden om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet behandles etter § 40 i 
vannressursloven. Et fravik må ifølge loven være begrunnet i særskilt og uvanlig fare for mennesker, 
miljø eller eiendom. Etter NVEs mening er faren for skadeflom i vassdraget til stede. Det forventes at 
regulanten følger nøye med i utviklingen av nedbørsepisoden og flomforhold og endrer tappingen 
hvis utviklingen blir vesentlig annerledes enn dagens prognoser viser. 
  
Konklusjon 
NVE gir tillatelse til at Sogn og Fjordane Energi kan avvike fra vanlig tappestrategi og manøvrere 
luka i Trysilfossen etter egen vurdering, inntil flomfaren fra den aktuelle nedbørsepisoden er på 
retur. 
Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 40. 
  
Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår: 
  

 Det skal føres protokoll for det tidsrommet som manøvreringsreglementet fravikes 

 Normal manøvrering skal opptas så snart forholdene tillater det 



 SFE skal informere om tillatelsen til å fravike ordinær tapping på sine nettsider  

 NVE skal kontaktes dersom behovet for å avvike fra manøvreringsreglementet blir 
større eller mer langvarig enn tillatelsen dekker 

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

  
  
Denne tillatelsen er klarert med Rune Flatby, direktør for Konsesjonsavdelingen. 
  
  
Carsten S. Jensen 
  
Seksjonssjef 
Konsesjonsavdelingen 
Seksjon for Vassdragskonsesjoner 
 


