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Tillatelse til ny periode med midlertidig økt tapping fra Øyeren
Vi viser til vårt brev av 07.04.16, med tillatelse til om nødvendig å fravike tappekurven for Øyeren i
perioden 11.-15. april.
Bakgrunnen for søknaden var at Fetsund Lenser hadde behov for stabil, forutsigbar lav vannstand i en
kort periode for å fullføre påbegynte vedlikeholdsarbeider.
Vannføringen i Glomma ble større enn antatt i denne perioden, og Fetsund Lenser fikk ikke fullført sitt
arbeide. GLB har derfor i e-post 26.04.2016 søkt om tillatelse til på nytt å tappe noe mer enn hva
manøvreringsreglementet tillater. Arbeidet som gjenstår vil kunne gjøres i løpet av en dag ved vannstand
ned mot kote 100,00 ved Fetsund bru (tilsvarer ca. kote 99,60 ved Mørkfoss).
Etter en periode med kjølig vær har vannføringen i Glomma avtatt. GLB forventer å kunne senke
vannstanden i Øyeren til kote 99,88 innen fredag 29. april uten å fravike reglementet. For å kunne senke
vannstanden videre ned mot kote 99,60 søkes det om å kunne tappe inntil 630 m3/s i perioden 28.-30.
april (ca. 100 m3/s mer enn hva reglementet tillater).
Arbeidet skal i utgangspunktet gjennomføres fredag 29. april, men GLB ønsker å ha muligheten til å
holde vannstanden nede også 30. april hvis dette blir nødvendig.
Hvis tappingen økes med 100 m3/s utover det reglementerte i to eller tre dager, vil GLB redusere
tappingen tilsvarende i forhold til tappekurven med 100 m3/s i like mange dager, for at dato for
oppnåelse av vannstand 101,14 ikke skal påvirkes av eventuell mertapping 28. – 30. april. Etter
værprognosen 26. april (7 dager fram) og normal værutvikling framover, nås en vannstand på kote
101,14 19.-20. mai.
Høring
Søknaden er oversendt Fylkesmannen i Oslo og Akershus via sentralt postmottak, samt direkte til flere
personer som tidligere har vært saksbehandlere i tilsvarende søknader om midlertidige fravik fra
reglementet for Øyeren. NVE har ikke mottatt noen merknader til søknaden, men dette kan skyldes
svært kort frist.
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NVEs vurdering
Justert reglement for Øyeren ble fastsatt ved kgl.res. 20.06.2014. I reglementets post 7 er det tatt inn
følgende bestemmelse: «NVE kan i særlig tilfeller gi tillatelse til, eller gi pålegg om, å fravike
bestemmelsene i dette reglementet.» Bestemmelsen er tatt inn primært med tanke på å gi hjemmel for
NVE til å gi tillatelse til ekstra tapping i situasjoner med vedvarende høy vannstand i Øyeren, men tar
også høyde for andre ekstraordinære situasjoner. NVE anser at behovet for å fullføre det påbegynte
vedlikeholdsarbeidet ved Fetsund Lenser faller innenfor bestemmelsen.
Vi viser til tillatelse til midlertidig fravik fra tappekurven av 07.04.2016. NVE vil bemerke at vi nå er
inne i perioden da gjedde og karpefisk er i ferd med å vandre opp i tilløpselver og sidebekker for å gyte.
Det nærmer seg også tidspunktet som er satt for å nå en vannstand på kote 101,14 av hensyn til
båtinteressene. Slike hensyn har også betydning for vurderingen av om det kan tillates at
manøvreringsreglementet fravikes. Når det gjelder bestemmelsen om å nå kote 101,14 innen medio mai,
har GLB oppgitt at den omsøkte mertappingen nå ikke vil ha betydning for hvilket tidspunkt
vannstanden i Øyeren når kote 101,14. Når det gjelder gytevandring for gjedde og karpefisk, kan lav
vannstand potensielt være negativt da det kan være enkelte bekker det ikke er tilgang til. Etter det NVE
kjenner til er imidlertid høydepunktet for gyteaktiviteten på et noe senere tidspunkt enn slutten av april.
Samtidig er fraviket fra normal tapping begrenset, både i tid og volum. I dette tilfellet anser vi derfor at
det kan tillates å tappe noe mer enn reglementet gir rom for, som omsøkt.
Vedtak:
NVE gir GLB tillatelse til å fravike bestemmelsene i manøvreringsreglementet post 5, 2. avsnitt, i
perioden fra dags dato og fram til og med 30. april 2016. Innenfor denne perioden kan
vannføringen ut av Øyeren om nødvendig økes til inntil 630 m3/s.
Tillatelsen er gitt i medhold av post 7 i manøvreringsreglementet som bl.a. gir NVE hjemmel til i
særlig tilfeller å gi tillatelse til å fravike bestemmelsene i reglementet.
Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

▪ Overgang til normalt forhold mellom vannstand i Øyeren og vannføring ved Solbergfoss skal
skje ved jevn og forsiktig reduksjon av vannføringen, for å unngå stranding av fisk
nedstrøms.

▪ NVE forutsetter at GLB har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt måtte bli
skadelidende av tiltaket.
For øvrig vil NVE oppfordre Fetsund Lenser til å innarbeide en rutine på å ta kontakt med GLB tidlig i
sesongen, for avklare behovet for ønsket vannstand i Øyeren i forbindelse med vedlikeholdsarbeider. I et
normalår bør det, med tilstrekkelig planlegging, være mulig å gjennomføre nødvendig vedlikehold med
vannstander som kan oppnås innenfor gjeldende reglement.
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, jf. 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.
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