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Agder Energi Vannkraft AS - Tillatelse til midlertidig redusert slipp av
minstevannføring fra Kongevollvatn til Fedaelva
Vi viser til Agder Energi Vannkraft (AEV) sitt brev av 13.05.2016 med søknad om tillatelse til
midlertidig redusert slipp av minstevannføring fra Kongevollvatn til Fedaelva i Flekkefjord kommune,
Vest-Agder fylke.
Om søknaden
AEV har krav om slipp av minstevannføring til Fedaelva på minimum 0,93 m3/s hele året, målt ved
Kongevollvatn Dam. Kravet ble fastsatt av NVE i brev av 05.11.1990, jf. kgl. res. av 30.06.1949,
manøvreringsreglementet pkt. 2 og 3.
AEV søker om tillatelse til å midlertidig redusere minstevannføringen ned til 0,80 m3/s i maksimalt én
uke. Bakgrunnen for søknaden er at AEV, sammen med Hydrologisk avdeling i NVE, skal foreta
kontrollmålinger av vannføringen ved målestasjon Kongevollvatn ndf, som ligger rett nedstrøms
Kongevollvatn dam.
Målingene må gjennomføres når det er lite lokaltilsig og vannføringen er mellom 0,80 m3/s og 0,93 m3/s.
Det er vanskelig å tidfeste når forholdene er slik at målingene kan gjennomføres og dermed hvilken
periode tillatelsen skal gjelde, men AEV søker om varighet på inntil én uke i løpet av 2016.
AEV mener tiltaket ikke vil føre til problemer for verken fisk eller annet.
Høring
På grunn av sakens begrensede omfang, har søknaden ikke vært kunngjort lokalt. NVE sendte søknaden
på begrenset høring 31.05.2016 med e-post til Flekkefjord kommune og Fylkesmannen i Aust- og VestAgder med anmodning om å få deres syn på saken innen 09.06.2016.
NVE har ikke mottatt høringsuttalelse fra noen av høringspartene innen fristens utløp.
NVEs vurdering
NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglementet etter vannressursloven § 8 når formålet er
nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.
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AEV opplyser at det ble utført flere målinger ved den aktuelle målestasjonen i 2015, men resultatene var
ikke tilfredsstillende. Dette kan skyldes dårlige måleforhold, og det er også usikkert om det har skjedd
profilforandringer i området etter flommen i 2015.
Det omsøkte tiltaket vil redusere minstevannføringen fra Kongevollvatn Dam med maksimalt 14 % i en
uke. Elvestrekningen fra Kongevollvatn Dam til Høylandsbotn inntaksmagasin er preget av lengre
strekninger med sakteflytende loner og enkelte korte strykstrekninger. Det er etter vårt syn lite trolig at
tiltaket vil føre til at vanndekket areal nedstrøms dammen vil bli nevneverdig redusert.
Det er NVEs vurdering at redusert minstevannføringsslipp på maksimalt 14 prosent i en uke, i en elv
med Fedaelvens hydromorfologi, ikke vil gi nevneverdige negative miljøvirkninger i Fedaelven
nedstrøms Kongevollvatn Dam. Vi registrerer at ingen av høringspartene har uttalt seg.
Tiltaket er nødvendig for å sikre at vannføringsdataene i vassdraget blir så nøyaktige som mulig, og
dermed gi et bedre hydrologisk grunnlag for framtidige beslutninger om forvaltning av vassdraget.
NVE mener vurderingene om miljømessige konsekvenser er i tråd med prinsippene i
naturmangfoldloven (nml) som skal ivaretas når vedtak treffes, jamfør nml §§ 8—12. NVE vil i den
forbindelse påpeke at tiltaket er midlertidig og anses som et nødvendig tiltak for å sikre fortsatt
forsvarlig drift av målestasjonen Kongevollvatn ndf.
NVE gir AEV tillatelse til å midlertidig redusere slipp av minstevannføring til Fedaelva, fra 0,93 m3/s til
0,80 m3/s, over en sammenhengende periode på 7 dager. Tillatelsen gjelder i første omgang fram til
01.09.2016. Dersom tiltaket ikke er gjennomført innen denne datoen, ber vi AEV sende NVE en ny
søknad.
Konklusjon
NVE gir Agder Energi Vannkraft AS tillatelse til å redusere slipp av minstevannføring, fra 0,93
m3/s til 0,80 m3/s, fra Kongevollvatn til Fedaelva, målt ved Kongevollvatn ndf. målestasjon.
Tillatelsen gjelder over en sammenhengende periode på 7 dager fram til 01.09.2016.
Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8, og på følgende vilkår:


Alle endringer i slipp av vann skal skje med myke overganger



Det skal føres protokoll over slipp av vann fra Kongevollvatnet til Fedaelven i tidsrommet for
fravik



Tiltaket skal kunngjøres én gang lokalt før det iverksettes



Tiltaket skal varsles i tilstrekkelig grad på Agder Energi Vannkraft sin internettside.
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Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven
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
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