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Vilkårsrevisjoner
• 430 konsesjoner kan revideres inntil 2022 (NVE 2013)

• Sentralt virkemiddel for å bedre miljøforholdene og implementere 
EUs Vanndirektivet i Norge gjennom Vannforskriften

• Miljøforhold: fisk, fugl, biologisk mangfold, friluftsliv, landskap m.v.



• Bedre miljøforholdene i regulerte vasssdrag.  Dette må avveies
gjennom en helhetlig vurdering mot formålet med konsesjonen 
kraftproduksjon

• Innføre standardvilkår etter vurdering
av berørte områders verdi og potensial, 
avbøtende tiltaks virkning på berørte
områders verdi, produksjonstap og kostnad

• Samordne revisjon for hele vassdraget
(nedbørsfeltorientert forvaltning)

• Vurdere Opprustning & utvidelse (OU) i regulerte vassdrag

OEDs mål for revisjoner (OED 2012)



Gjennomførte revisjoner – så langt 9:



Metode:
1.Tekstanalyse av
• revisjonsdokumenter,
• høringsinnspill,   
• NVEs innstilling, 
• OEDs endelig beslutning/

kgl.res.
2.Dialog med brukerpartnere i

SusWater-prosjektet

Vår analyse fokuserte på de med størst produksjon



Varighet for vilkårsrevisjoner er lang: 

VINSTRA TESSE SELBU-/ 
DRAGSTSJ.

ÅRDAL-
STØLSÅNA

MESNA

12 år 18 år 15 år 17 år 25 år

stor betydning              middels betydning              liten betydning             ingen betydning



Brukerinteresser i disse vilkårsrevisjoner: 

Revisjon

Interesse

VINSTRA TESSE SELBU-/ 
DRAGSTSJ.

ÅRDAL-
STØLSÅNA

MESNA

Fisk og fiske

Annet 
biomangfold

Rekreasjon/ 
turisme/ferdsel

Landskapsopp-
levelse/estetikk

Jordbruk

Kulturminner

Flomsikring

KB/FS/FE*

Forurensing

*KB/FS/FE=kraftbalanse/forsyningssikkerhet/fornybar energi

stor betydning              middels betydning              liten betydning             ingen betydning



Brukerinteresser i disse vilkårsrevisjoner 

Revisjon

Interesse

VINSTRA TESSE SELBU-/ 
DRAGSTSJ.

ÅRDAL-
STØLSÅNA

MESNA

Fisk og fiske

Annet 
biomangfold

Rekreasjon/ 
turisme/ferdsel

Landskapsopp-
levelse/estetikk

Jordbruk

Kulturminner

Flomsikring

KB/FS/FE*

Forurensing

stor betydning              middels betydning              liten betydning             ingen betydning

*KB/FS/FE=kraftbalanse/forsyningssikkerhet/fornybar energi



Typer vilkår: 

Med mulig
konsekvens for 
kraftproduksjon

Uten konsekvens 
for kraftproduksjon 
(men fortsatt mulige 
kostnader for regulant)

Minstevannføring

Magasinrestriksjoner 
(fylling/tapping etc., ikke HRV/LRV)

Standardvilkår (naturforvaltning, 
ferdsel, terskler, forurensing, KM etc.)

Økonomisk kompensasjon
(fond, konsesjonsavgifter etc.)



Resultater: vilkår med effekt på el.produksjon

Krav 
interessegrupper

Endelige vilkår
(OED/kgl. res.)

VINSTRA
Olstappen (spesifisert) Olstappen: nei

alle strekninger (ikke spesifisert) alle: nei
fra Kaldfjord: 1-3m3/s (sommer); 0,5m3/s (vinter) 

prøvereglement

TESSE Tesse (spesifisert) Tesse: ja

Tessa elv: ikke spesifisert Tessa elv: nei
SELBU-/
DRAGST-
SJØEN

Selbu & Dragst (spesifisert) Selbu: ja; Dragst: ja

Selbu: 1,4-10m3/s (so)
Dragst: 0,1m3/s

Selbu: 1,4m3/s (sommer)
Dragst: 0,1m3/s, prøvereglement (10 år)

ÅRDAL/
STØLSÅNA

Strand-/Nilsebuvatn Strand-/Nilsebuvatn: nei

Årdal: 6m3/s (sommer)

2,25m3/s (vinter)

Stølsåna: 0,5-1m3/s (sommer) ; 0,2m3/s (vinter)

Årdal: 2m3/s (sommer); 

1,5m3/s (vinter)

Stølsåna: nei

MESNA N-Mesna (spesifisert) N-Mesna: nei

Reinsv./ Mell-/Krok-/Sjusjøen/N-/S-
Mesna: alle strekninger (spesifisert)
Brumunda: ingen krav

Reinsv./Mell-/Kroksj./N-Mesna: ja (som krav)

Sjusjøen/S-Mesna: nei
Brumunda: ja (0,1m3/s)

Magasinrestriksjoner 
Minstevannføring



Resultater: vilkår med effekt på el.produksjon

Endelige vilkår
(OED/kgl. res.)

Krafttap
(GWh/år)
innstilling/OED

% samlet
produk. 

Produksj. 
potensial  
(GWh/år)

NVE 
49/2013
før revisjon

VINSTRA
Olstappen: nei -

1,7 1306
-

alle: nei
fra Kaldfjord: 1-3m3/s (so); 0,5m3/s (vi)  

prøvereglement

21,6

TESSE Tesse: ja <11
3,9-6

182,3 -
280

-

Tessa elv: nei -
SELBU-/
DRAGST-
SJØEN

Selbu: ja; Dragst: ja 10-20
1,2-2,9

761-
1010

5-20
(<5%)Selbu: 1,4m3/s (so)

Dragst: 0,1m3/s, prøvereglement
1,2

ÅRDAL/
STØLSÅNA

Strand-/Nilsebuvatn: nei -
1,4-2,4

1241-
1422

75-100 
(< 5%)

Årdal: 2m3/s (so) 

1,5m3/s (vi)

Stølsåna: nei

20-30

MESNA N-Mesna: nei -
0,6

161-
175,5

<5 
(< 5%)

Reinsv./Mell-/Kroksj./N-Mesna: ja
Sjusjøen/S-Mesna: nei
Brumunda: ja (0,1m3/s)

1

NVE 49/2013: Anslått produksjonstap 
i revisjonsrapporten i GWh/år  
(i % av samlet produksjon)

Magasinrestriksjoner 
Minstevannføring



Kunnskap om effekter i de analyserte vilkårsrevisjonene



Ble andre av OEDs målsettinger realisert?

Vinstra Tesse Selbu-/
Dragstsj.

Årdal/
Stølsåna

Mesna

Introduksjon 
SNFV

ja ja ja ja ja

Helhetlig 
vurdering 
hele 
vassdrag

ja nei nei nei nei

O/U eller ny 
KV inkludert 
i revisjon

nei
(P:nei)

nei
(P:ja)

nei
(P:ja)

nei
(P:ja)

nei
(P:nei)

SNFV: standard naturforvaltningsvilkår
P: potensial
O/U: opprustning og utvidelse
KV: kraftverk



Oppsummering I

• Komplekse beslutninger  Vilkårsrevisjoner tar veldig lang tid

• De fleste kravene for nye vilkår med krafttap er kun delvis 
eller i liten grad imøtekommet.

• Krafttapet er ikke stort, og O/U potensial er som regel 
ikke inkludert i vurderingen.

• Ikke samme kvantitet/kvalitet i datagrunnlaget for alle 
interesser  kvantifisering/verdisetting kun for kraftproduksjon. Likevel  
usikkerhet ved anslag av produksjonskapasitet og krafttap. 

Low water level at Selbu lake. Foto: LVK                                                         Erosion zone in Strandvatn. Foto: K. Lundgaard 



Oppsummering II

• Ofte manglende datagrunnlag for vurderinger av nye vilkår 
angående minstevannføring (MVF) og magasinrestriksjoner 
(MR).

• Mer vann (økt MVF & MR) ofte ikke gitt fordi det foreligger 
utilstrekkelig kunnskap  miljøinteressene får ofte 
beviskravet.

• Ikke transparente eller forståelige avveininger. Isteden
gjøres skjønnsmessige vurderinger.

• Delvis manglende aksept etter beslutningene.

• Prøvereglement bør brukes der det foreligger svakt 
kunnskapsgrunnlag



Mer lesing kan gjøres i: 

Artikkel i Kart & Plan 1/19    CEDREN/SusWater policy brief 2

Tilgjengelig på: www.cedren.no
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Takk for oppmerksomheten! 

Mer info: audun.ruud@nina.no

http://www.ntnu.no/
http://uni.no/
http://www.nhm.uio.no/
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