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NVE innvilger forlengelse av fraviksperiode i manøvreringsreglement 

for Breimsvatnet fram til 15. juni 2019 

I vedtak 30.04.2019 ga NVE tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement i 

Breimsvatnet for hele mai måned 2019. SFE Produksjon AS søker på vegne av regulant Gloppen 

Energi om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement i Breimsvatnet i ytterligere 

to uker. 

NVE har vurdert at en forlengelse av tiltaksperioden på to uker ikke vil føre til varige skader for 

allmenne og private interesser, og legger til grunn at tiltaket er av midlertidig karakter og 

begrunnet i nødvendige tiltak i magasinet. NVE gir tillatelse til Gloppen Energi /SFE Produksjon 

AS for de omsøkte fravikelsene. 

Utover pålegg om å utøve økt aktsomhet for å ivareta sikkerheten til ev. fiskere i og langs 

vassdraget, gis tillatelsen på ellers uendrede vilkår som i vårt vedtak av 30.04.2019. 

 

NVE viser til SFE Produksjon AS sin søknad av 05.04.2019 og NVEs vedtak av 30.04.2019 om 

tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement i Breimsvatnet i mai måned 2019.  

Vi viser videre til følgende søknad fra SFE Produksjon AS datert 23.05.2019 om å kunne midlertidig 

fravike fra manøvreringsreglement i Breimsvatnet i ytterligere to uker i perioden 01. juni - 15. juni 2019: 

«Med referanse til tidligere søknad og tillatelse datert 30. april 2019, søker SFE Produksjon As 

på vegne av regulant Gloppen Energi, om å forlenge perioden for fravik fra 

manøvreringsreglementet i Breimsvatnet. Tillatelsen gjelder ut mai måned. Vi har behov for å 

fravike ytterligere 2 uker, og søker med dette om å få fortsette å fravike tabell-kjøring fram til 

15. juni. 

Arbeidet med nytt inntak i Trysilfossen kraftverk pågår for fullt. 

Utfordringa med arbeidet nå er ikke vannstanden i Breimsvatnet, men vannføringa i elva. For å 

gi dykkerne trygge nok arbeidsforhold (unngå sug/strøm ut mot luke og elv) må vannføringa 

forbi inntaket og ut i elva begrenses når dykkerne arbeider. 
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Med dagens tilsig som følge av høye temperaturer og snøsmelting, ser vi at vannstand og 

vannføring vil øke i tida framover, og det medfører mer krevende forhold. Måten å både gi 

dykkerne trygge arbeidsforhold på og samtidig ikke øke vannstanden i vatnet er å kjøre ut større 

menger vatn i de tider på døgnet dykkerne ikke arbeider (natt). 

Den 1. juni starter fiskesesongen i Gloppeelva. Det betyr at det kan oppholde seg fiskere i elva, 

spesielt nedenfor Eidsfossen som i dag er anadrom strekning. Det er et forhold som vi må ta 

hensyn til i vår måte å manøvrere elva på ved åpning av luke i Trysilfossen. Dette må skje 

gradvis for å unngå for raske vannstandsendringer som kan medføre fare for 3. person. Vi vil 

informere fiskere om situasjonen. I tillegg vil vi ta hensyn til fisk ved å manøvrere med rolige 

overganger. 

Vi ber om at saken blir håndtert så snart som mulig.» 

Høring 

På grunn av sakens umiddelbare tidshorisont har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE sendte 

opprinnelig søknad for fravikelsene på begrenset høring til Gloppen kommune, Sogn og Fjordane 

fylkeskommune og Fylkesmannen i Vestland.  

I forrige høringsrunde var det kun Fylkesmannen i Vestland som kom med høringsuttalelse. Uttalelsen 

hadde følgende konklusjon: «Fylkesmannen har ikkje avgjerande merknader til søknaden om 

mellombels avvik frå manøvreringsreglementet for Breimsvatnet.» 

Ellers var det ingen innkomne høringsuttalelser. NVE har ikke sendt søknaden om ytterligere fravik på 

ny begrenset høring, da vi mener at saken er tilstrekkelig belyst gjennom forrige høringsrunde. NVE vil 

også bemerke at vi heller ikke har mottatt noen klager på vårt vedtak av 30.04.2019. 

NVEs vurdering 

Tidligere høring av saken har ikke avdekket forhold som tilsier at en forlengelse av fravikelsene på inntil 

14 dager skal være kritisk for fisk i vassdraget. NVE mener imidlertid at det er en viss usikkerhet 

hvorvidt forlengelsen av fraviksperioden vil ha innvirkning på fisket i vassdraget. 

I forrige høringsrunde uttalte Fylkesmannen i Vestland blant annet at «det må aksepterast noko 

mellombels ulempe for allmenne interesser.» NVE mener det er viktigere å ferdigstille påbegynte 

arbeider enn å holde fravikelsene adskilt fra fiskesesongen. Slik NVE ser det, er alternativet til å utvide 

fravikelsesperioden å avslutte arbeidene og gjenoppta disse ved en senere anledning. Regulanten må da 

tappe Breimsvatnet helt ned igjen, i stedet for å holde vannstanden nede på et allerede lavt nivå. NVE 

mener dette vil kunne være mer uheldig for allmenne interesser, herunder særlig fisken i vassdraget. 

Vi mener likevel det er viktig at SFE informerer de berørte interessene på en god måte så snart som 

mulig, særlig da de planlagte fravikelsene er i umiddelbar fremtid. Slik planene nå foreligger, vil det bli 

en forlengelse av perioden for delvis nedtappet magasin. Ettersom fiskesesongen i vassdraget starter opp 

i perioden det nå søkes om tillatelse til fravik i, bes regulanten informere fiskere spesifikt om 

problemstillingen med forventede endringer i vannføringer i løpet av døgnet og hvordan dette vil arte 

seg. 

Konklusjon 

NVE gir tillatelse til at SFE Produksjon AS kan midlertidig fravike manøvreringsreglementet ved:  

▪ senking av vannstanden i Breimsvatnet ned mot kote 60 fram til 15. juni 2019, herunder også 

å kjøre ut større menger vatn i de tider på døgnet dykkerne ikke arbeider (natt). 
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Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8. 

Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår: 

▪ Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger. 

▪ Tiltaket skal gjøres kjent for de berørte interessene og kunngjøring minst én gang lokalt. 

▪ Det skal vises særlig aktsomhet til fiskere i og ved elvestrekningen. 

▪ Så snart arbeidene er ferdig, og senest fra 15.06.2019, skal krav om magasinering skje i 

henhold til manøvreringsreglement. 

 

Om klage og klagerett 

Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet 

underretningen er kommet fram til partene, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er 

begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig 

klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser). 

En 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 

Øystein Grundt 

seksjonssjef 

 

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