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Seksjon for Vassdragskonsesjoner

VILKÅRSREVISJONER



vilkårsrevisjon

omgjøring av konsesjoner 

innkalling til konsesjonsbehandling 

vregl. § 16.

konsesjonær kan søke om endringer 

frivillige tiltak

Bedre miljø i regulerte vassdrag

Foto: Tokkeåi, Statkraft



Formål: Bedre miljø + moderne vilkår

GAMLE VILKÅR NYE VILKÅR



standardvilkår

andre avbøtende tiltak

minstevannføring

miljøtilpasset driftsvannføring

magasinrestriksjoner

Muligheter

reguleringshøyde i magasiner 

restriksjoner som umuliggjør 

utnyttelse av hele reguleringen

konsesjonens varighet, nedlegging

privatrettslige forhold

normalt ikke økonomiske vilkår

Fotos: NVE, NORCE



slipp- og målested

variasjon gjennom året

kommer vannet frem?

magasinfylling 

krafttap

Minstevannføring

Tokkeåi : 0 m3/s

3 m3/s

5 m3/s

Foto: Odd Haugsbakk

Fotos: Statkraft



periodiske svingninger i kraftverket

balanserer kraftproduksjon og forbruk

Effektkjøring

Fotos: NVE, Walter Baxter (cc)



landskap og friluftsliv

brukerinteresser

erosjon

flomfare

utnyttelse av regulering

krafttap

Magasinrestriksjoner

Fotos: NVE



Andre hensyn

reguleringsevne 

(Energimeldingen)

fornybar energi 

(Fornybardirektivet)

flom

Fotos: NVE



Andre hensyn

reguleringsevne 

(Energimeldingen)

fornybar energi 

(Fornybardirektivet)

flom

miljømål (Vanndirektivet)

Fotos: NVE Fotos: NVE



Mest miljø for 

minst mulig 

krafttap 

Andre hensyn

reguleringsevne 

(Energimeldingen)

fornybar energi 

(Fornybardirektivet)

flom

miljømål (Vanndirektivet)

Forslag til prioritering!



Vanndirektivet og vilkårsrevisjoner

Regionale planer + godkjenningsbrev 

= godkjente planer

vedlegg 2 og 3 for vannkraft



Miljømål 2021

11 vilkårsrevisjoner

2 ferdig
6 i OED
3 i NVE 

Vilkårsrevisjon: Virkemiddel for måloppnåelse

Miljømål 2033

25 vilkårsrevisjoner 

noen påbegynt

Miljømål 2027 

11 vilkårsrevisjoner 

alle påbegynt



9 revisjoner ferdigbehandlet

Status revisjonssaker Mesna

Veo

Skjerka

Håkvik

Skoddeberg

Selbusjøen og Dragstsjøen

Vinstra

Årdal i Rogaland

Tesse



9 revisjoner ferdigbehandlet

10 i OED

Status revisjonssaker

Aura

Altevann

Bleksvatn

Åbjøra 

Hemsil

Hjartdøla

Folla Vindøla 

Suvdøla

Sira Kvina

Kvænangen



9 revisjoner ferdigbehandlet

10 i OED

38 til behandling i NVE

13 krav
9 åpnet
16 revisjonsdokument

Status revisjonssaker
13 krav

Riksheim   - Bogna   - Ulla/Førre   - Torfinnå -

Aurland   - Teigdal - Eksingedal - Lysbotn - Uldal

- Istad   - Gausa/Roppa - Åmela - Førde/Matre

9 åpnet
Otra   - Eidfjord   - Arnafjord/Vik   - Møre  -

Namsen   - Søa - Lundesokna   - Finså - Vrengja-

16 revisjonsdokument
Uste/Nes   - Seljord   - Savalen/Fundin -

Guolasjohka - Skjomen   - Sundsbarm - Svorka -

Finndøla   - Samsjøen - Uvdal   - Aurdalsfjord -

Bjerka/Plura - Langvatnet   - Tokke/Vinje   - Røssåga   

- Hol   -



formålet er bedre miljø!

miljø og andre samfunnsinteresser må avveies 

stor variasjon mellom saker i omfang og 

interessekonflikter

konkrete vurderinger i den enkelte sak

vilkårsrevisjon er tidkrevende, men det 

prioriteres

Oppsummering

Foto: NVE



Krav om åpning juni 2014

Sak åpnet januar 2016

Revisjonsdokument mars 2017

Befaring august 2018

Tilleggsinformasjon mai 2019

NVEs innstilling 2019/2020

Skjomen



Naturvernforbundet i Narvik 

Skjomdalen grendelag

Forum for Natur og Friluftsliv Nordland 

Skjomen bygdeutvalg 

Narvik og omegn Jeger- og fiskerforening 

Norges jeger og fiskerforbund 

Høringsparter

Narvik kommune 

Fylkesmannen i Nordland 

Nordland fylkeskommune 

Sametinget 

Fiskeridirektoratet

Kystverket

Elvegård grunneierlag



Ønske om minstevannføring av 

hensyn til fisk og fiske, friluftsliv, 

rekreasjon og trivsel

Krav om minstevannføring ved/fra 

ulike steder i vassdraget. Forslag til 

mengde og tidspunkt varierer

Gamnes
inntak Sealggajohka
Norddalen dam
inntak Kobbvatnet
inntak Kjørriselva
Rundtindelva
overføring Middagselva til Kjårda

Hovedpunkter i høringsuttalelsene

Ønske om magasinrestriksjoner 

(Båtsvatn og Kjørrisvatn)

Kunnskapsinnhenting og avbøtende 

tiltak

Andre habitatforbedrende tiltak



NVE ba våren 2019 Statkraft om ytterligere opplysninger

Vurdering av mulig slipp fra Iptovatn (sommer og vinter) og 

muligheter for å dirigere vannet fra kanal Rundtindvatn

Statkraft har i brev av 20.05.2019 redegjort for hydrologiske forhold, 

produksjonsmessige og tekniske konsekvenser for ulike 

slippstørrelser

Tilleggsinformasjon



Takk for oppmerksomheten!

Mer info: 

nve.no/konsesjonssaker


