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Glommens og Laagens Brukseierforening - Tillatelse til midlertidig 

redusert slipp av minstevannføring fra Bygdin  

NVE viser til e-post sendt 19. juni 2017 fra Glommen og Laagens Brukseierforening (GLB) med søknad 

om tillatelse til midlertidig redusert slipp av minstevannføring fra Bygdin i Vang kommune. 

Om søknaden   

I henhold til manøvreringsreglementet gitt GLB ved kgl. res. 22. mai 2015 skal det til enhver tid slippes 

1,25 m3/s fra Bygdin. GLB søker om tillatelse til å redusere minstevannføringsslippet til 0,5 m3/s i inntil 

to arbeidsdager i løpet av uke 27 slik at Valdres Energi kan få gjennomført arbeid med å krysse elva 

nedstrøms reguleringsdammen i Bygdin med kabelgrøft. Dette krever pigging av grøft på tvers av 

elveløpet og nedstøping av duktile stålrør.  

Etter GLBs vurdering kan det omsøkte tiltaket gjennomføres uten vesentlige negative miljøeffekter i 

elveløpet mellom Bygdin og Vinsteren (Vinsteråne).  

Høring 

På grunn av sakens begrensede omfang har søknaden ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt 

med lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og vi mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom 

dette. NVE sendte søknaden på begrenset høring 22. juni 2017 til Vang kommune og Fylkesmannen i 

Oppland, med frist for uttalelse satt til 28. juni 2017. 

NVE har mottatt uttalelser fra begge høringspartene. 

Fylkesmannen i Oppland uttaler følgende i e-post sendt 27. juni 2017: 

(…) 

Vannføringsreduksjonen vil kunne berøre vannlevende organismer som fisk og næringsdyr. Ut over 

dette kan vi ikke se at tiltaket vil ha konsekvenser for allmenne interesser. Perioden med redusert 

vannføring er kort, og det er vår vurdering at aure og andre vannlevende organismer i elva vil tåle 

vannføringsreduksjonen uten vesentlig skade. Dette forutsetter at vannføringsreduksjonen gjøres gradvis 
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og langsomt slik at fisk og bunndyr ikke strander når vannføringen reduseres. Vi mener derfor 

vannføringsreduksjonen bør trappes ned over flere intervaller over et døgn.  

Forutsatt at dette vilkåret tas inn, har vi ingen merknader til at søknaden imøtekommes. 

Vang kommune skriver i e-post sendt 29. juni 2017 at saken er drøftet i kommunen og med grunneier i 

området. Kommunen kan ikke se at tiltaket berører dens interesser på noen måte.  

NVEs vurdering 

NVE kan gi tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når 

formålet er nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket omfatter pigging av en tverrgående 

grøft og nedstøping av duktile stålrør i elveløpet nedstrøms reguleringsdammen i Bygdin, noe som etter 

vårt syn faller inn under dette formålet.  

GLB søker om redusert vannføring i inntil to døgn. Dette er en kort periode, og det vil fortsatt slippes 

0,5 m3/s vann til Vinsteråne. NVE forventer ikke at det omsøkte tiltaket vil føre til nevneverdige 

ulemper for akvatisk fauna eller andre allmenne interesser. NVE er enig i vurderingen til Fylkesmannen 

i Oppland at dette forutsetter at vannføringen i elva ikke reduseres raskere enn at man unngår stranding 

av fisk og andre vannlevende organismer. I følge gjeldende kunnskap, reduseres faren for stranding 

betraktelig dersom senkningen av vannstanden er mindre enn 5-13 cm per time. En slik langsom 

reduksjon av vannføringen kan føre til behov for en noe lenger periode med minstevannføring under det 

konsesjonspålagte kravet. NVE mener det derfor er hensiktsmessig å utvide perioden til maksimum tre 

døgn. Vi forutsetter imidlertid at GLB og Valdres Energi fullfører arbeidene så fort som mulig slik at 

perioden med redusert minstevannføring ikke blir lenger enn strengt nødvendig. 

NVE ser det ikke som hensiktsmessig å stille vilkår om at vannføringsreduksjonen skal skje over en 

fastlåst tidsperiode. Ved å ta hensyn til lokale forhold og gjeldende kunnskap om hastighet på senkning 

av vannstand som anført over, mener vi at reduksjon av minstevannføring, slik det er søkt om, ikke vil 

være til nevneverdig skade eller ulempe for akvatisk fauna eller andre allmenne interesser. 

NVE mener ovennevnte vurderinger er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas 

når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med 

forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5. 

NVE forutsetter at GLB og Valdres Energi har innhentet alle nødvendige tillatelser i forbindelse med 

gravearbeidet i Vinsteråne. Vår vurdering her gjelder kun minstevannføring. 

Konklusjon  

NVE gir GLB tillatelse til å redusere minstevannføringen fra Bygdin ned til 0,5 m3/s i en 

sammenhengende periode på inntil tre døgn i uke 27 i år.  

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8, og på følgende vilkår:  

 Alle vannføringsendringer i Vinsteråne skal skje sakte med gradvise, myke overganger som sikrer at 

akvatisk fauna ikke påføres nevneverdig skade eller ulempe. 

 Perioden med redusert minstevannføring skal gjøres så kort som mulig. 

 Det skal føres protokoll over minstevannføringsslipp fra Bygdin i tidsrommet for fravik fra 

manøvreringsreglementet 

 Midlertidige opplysningsskilt med informasjon om tiltaket skal settes opp på relevante steder  
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 Tiltaket skal varsles i tilstrekkelig grad på GLB sin internettside  

Klageadgang 

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

klageinteresse innen tre 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 

avdelingsdirektør 

Carsten Stig Jensen 

seksjonssjef 

 

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

Vedlegg:     

   

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Oppland 

VALDRES ENERGIVERK AS 

Vang kommune 
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