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Konsesjonsbehandlingen av Opo må utsettes til 

flomlukealternativet er utredet 

Høringsfristen for konsesjonsbehandlingen av det vernede vassdraget Opo er 20. februar 

2018. NVE har ikke utredet flomtiltaket og bekrefter i brev 18.januar at utredning av 

flomlukealternativet ikke blir ferdig før i slutten av mars. Videre fikk vi 1.februar i brev fra 

NVE informasjon om at maksimumsvannføringen under oktoberflommen i 2014 er 

nedjustert fra 775 til 571 m3 pr sekund.   

Prosessen som NVE legger opp til, der befolkningen i Odda, kommunestyret og andre 

høringsparter ikke har tilstrekkelig informasjon under høringsrunden, vurderer vi som 

uakseptabel. Fra Stortings- og regjeringshold ble det sagt at flomlukealternativet skulle 

utredes parallelt med søknaden. Naturvernforbundet ber olje- og energiministeren utsette 

høringsfristen og konsesjonsbehandlingen av Opovassdraget til flomlukealternativet er 

ferdig utredet og høringspartene har fått tid til å sette seg inn i både den nye 

informasjonen om flommen fra 2014 samt flomsikringsalternativet.  

Sunnhordland Kraftlag AS (SKL) har søkt om konsesjon for å bygge flomtunell med kraftverk 

basert på at vann tas fra det varig vernede vassdraget Opo på permanent basis.  

Under behandlingen av Meld. St. 25 (2015–2016), Kraft til endring – Energipolitikken mot 

2030, står det i innstillingen fra energi- og miljøkomiteen: «Komiteen mener 

konsesjonsbehandling for kraftutbygging over 1 MW i vernede vassdrag skal forelegges 

Stortinget og kun vurderes i de tilfeller der andre flomdempende tiltak er utprøvd, liv og helse 

står på spill og verneverdiene ikke vil påvirkes nevneverdig». 
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I sin uttalelse fra Fylkesmann i Hordaland fra februar 2017 står det: «Fylkesmannen meiner 

at NVE må sikre at alle aktuelle flaumtiltak er tilstrekkeleg utgreidd og vurdert når det gjeld 

kostnader og samfunnsnytte før ein går vidare med konsesjonshandsaming». 

I dette tilfellet handler flomdempende tiltak reelt sett om kombinasjonen av de nesten 

ferdigstilte tiltakene nedstrøms Sandvinvatnet og bygging av flomluke der elva går ut fra 

Sandvinvatnet.  

I Stortingsbehandlingen ble den videre prosessen kommentert flere ganger, og det ble lovet 

at “flomlukealternativet” skulle være en selvsagt del av den videre prosessen mot en 
eventuell konsesjon til kraftutbygging. På folkemøtet som NVE arrangerte i Odda i februar 

2017, svarte NVE bekreftende på at flomlukealternativet skulle utredes parallelt med 

konsesjonsbehandlingen. På NRK radio, mandag 15. januar, beklager regionsdirektør i NVE 

Brigt Samdal, at utredningen av flomlukealternativet har blitt utsatt, og informerer også om 

at det er inngått avtale med Multiconsult om å utrede flomlukealternativet. 

Nå har vi fått skriftlig bekreftet fra NVE at denne utredningen ikke vil foreligge før tidligst 30. 

mars, altså førti dager etter at høringsfristen er gått ut. Å legge opp til egen separat 

høringsrunde om flomlukealternativet, løsrevet fra helhetlige vurderinger av 

konsesjonssøknaden vurderer vi som en uakseptabel løsning. 

I tillegg fikk vi 1.februar informasjon om at NVE har nedjustert maksimumsvannføringen fra 

oktoberflommen 2014 fra 775 til 571 m3 pr sekund. Det er en nedjustering på over 25% og 

er informasjon som er svært relevant for beslutningen om hvordan flomsikre vassdraget. 

Dette understreker ytterligere behovet for en samlet vurdering av både flomsikringsbehovet 

og flomlukealternativet.  

Vi ber om at Olje- og energiministeren sørger for at NVE utsetter høringsfristen og den 

videre konsesjonsbehandlingen av Opo til etter at utredningen om flomlukealternativet er 

ferdig. Vi ber videre om at den nye informasjonen om maksimumvannføring under 

oktoberflommen vurderes og tas med i det videre arbeidet. 

 

Vennlig hilsen 
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