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Agder Energi Vannkraft AS - Tillatelse til midlertidig fravik fra
manøvreringsreglementet for Fedaelva, Kvinesdal kommune
Vi viser til deres søknad av 7. juli 2016 om tillatelse til midlertidig fravik fra manøvreringsreglementet
for Fedaelva nedenfor Høylandsfoss kraftstasjon.
Om søknaden
Dere søker om å fravike kravet til minstevannføring ved Refsti nedenfor Høylandsfoss kraftstasjon i
Fedaelva, for å kontrollere målepunktet for vannføringen sammen med Hydrologisk avdeling i NVE.
Det søkes om å redusere minstevannføringen fra 1,1 m3/s til 0,7 m3/s i en periode på inntil en uke i løpet
av 2016, på en tid da det er lite lokaltilsig. Dersom værsituasjonen tillater blir tiltaket gjort i uke 30
samtidig med arbeidene på Kongevollvatn, der dere allerede har fått en tillatelse til redusert
minstevannføring.
Høring
På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med
lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.
I brev av 14. juli 2016 ber Kvinesdal kommune om at det tas hensyn til friluftsinteresser som bading i
området. Kommunen har ikke andre merknader til tiltaket.
Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder skriver i brev av 19.07.2016 at de ikke har merknader til tiltaket.
NVEs vurdering
NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er
nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.
Det søkes om å redusere minstevannføringen med ca 30 % i inntil en uke. NVE kan ikke se at dette vil
ha nevneverdig effekt på vannmiljøet eller andre interesser ved elven. Vi legger vekt på at tiltaket er
kortvarig.
NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når
vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er
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midlertidig og viktig for kraftverkets videre drift. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med
forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.
NVE kan ikke se at fraviket fra minstevannføringen er til skade for noen kjente allmenne interesser.
Konklusjon
NVE gir tillatelse til at Agder Energi Vannkraft AS kan fravike kravet til minstevannføring ved
Refsti nedenfor Høylandsfoss kraftstasjon i inntil 1 uke i 2016, fortrinnsvis i uke 30.
Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.
Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

▪
▪

Alle endringer i slipp av vann skal skje med myke overganger.

▪
▪

Tiltaket skal kunngjøres lokalt én gang før det iverksettes.

Det skal føres protokoll over slipp av vann fra Kongevollvatnet til Fedaelven i tidsrommet
for fravik.
Tiltaket skal varsles på Agder Energi Vannkraft sin internettside.

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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