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Høring av revisjonsdokument for reguleringen av Vrenga, Gjuva og 

Høymyrselv i Flesberg og Rollag kommuner  

NVE sender med dette revisjonsdokument for reguleringen av Vrenga, Gjuva og Høymyrselva på 

offentlig høring. 

NVE har i brev av 13.09.2011 vedtatt at vilkårene for følgende konsesjoner skal revideres: 

 Kgl.res. av 06.06.1958: Regulering av Gjuva, Vrenga og Høymyrselv 

 Kgl.res. av 23.01.1959: Regulering av Gjuva, Vrenga og Høymyrselv - planendring 

 Kgl.res. av 29.07.1959: Regulering av Gjuva, Vrenga og Høymyrselv - planendring 

 

På bakgrunn av krav fra Flesberg kommune og føringer fra NVE har Skagerak Kraft AS utarbeidet et 

revisjonsdokument som bl.a. beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er kjent med. 

Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring. Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene til 

dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte vilkår. 

Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs internettside www.nve.no/konsesjonssaker. For å snevre 

inn søket velg «Vannkraft» under «Alle typer» og «Revisjon av vilkår» under «Alle sakstyper». 

Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnes på www.nve.no/revisjon. Dersom du 

ønsker en papirversjon av revisjonsdokumentet kan du kontakte Øystein Jonsjord på e-post 

Oystein.Jonsjord@skagerakenergi.no eller på tlf 35 90 21 52 

Vi ber Flesberg kommune om å kunngjøre saken på sine hjemmesider fram til 18. juni 2021.  

Høringsuttalelser sendes fortrinnsvis via sakens side på www.nve.no/konsesjonssaker. Alternativt kan 

den sendes som e-post til nve@nve.no, eller i brev til NVE - Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 

Majorstua, 0301 Oslo. 

Frist for å sende uttalelse er 18. juni 2021. 
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Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i innstillingen i saken fra NVE til Olje- og 

energidepartementet (OED). Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det utarbeides et 

sammendrag som kan brukes til dette. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter. Sentrale 

saksdokumenter legges ut på NVEs internettsider. 

NVE ønsker tilbakemelding hvis man mener at viktige parter er utelatt fra listen over mottakere av dette 

brevet. 

 

Med hilsen 

 

Carsten Stig Jensen 

seksjonssjef 

Finn Roar Halvorsrud 

overingeniør 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg: Kunngjøringstekst og Informasjonsark om vilkårsrevisjoner                   
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Fagerfjell skisenter AS 
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MILJØDIREKTORATET 
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Norsk Maritimt Museum 
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Villreinnemnda for Brattefjell-Vindeggen, Blefjell og Norefjell-Reinsjøfjell 

WWF Norge AS 
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Olje- og energidepartementet 

Riksantikvaren 

SKAGERAK KRAFT AS v/Kraftsentralen Skagerak Kraft AS 



 

Norges vassdrags- og energidirektorat kunngjør: 

Revisjon av vilkår for regulering av Vrenga, Gjuva og Høymyrselva i 

Flesberg og Rollag kommuner 

NVE besluttet den 13.09.2011 at konsesjonsvilkårene for reguleringen av Vrenga, Gjuva og Høymyrselva 

skal revideres.  

På bakgrunn av kommunenes krav og føringer fra NVE har Skagerak Kraft AS utarbeidet et 

revisjonsdokument som beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er kjent med. 

Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring og NVE inviterer alle som har interesse av saken til 

å uttale seg. Revisjonsdokumentet og høringsuttalelsene vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å 

fastsette reviderte vilkår.  

Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs internettside www.nve.no/konsesjonssaker. For å snevre 

inn søket velg «Vannkraft» under «Alle typer» og «Revisjon av vilkår» under «Alle sakstyper». Generell 

informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnes på www.nve.no/revisjon. Revisjonsdokumentet er 

også lagt ut på Flesberg kommune sin nettside. Dersom du ønsker en papirversjon av 

revisjonsdokumentet kan du kontakte Øystein Jonsjord på e-post Oystein.Jonsjord@skagerakenergi.no 

eller på tlf 35 90 21 52 

Uttalelser kan sendes NVE via internett www.nve.no/konsesjonssaker ved å gå inn på den aktuelle saken, 

med e-post til nve@nve.no eller med post til NVE, Energi- og konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 

Majorstua, 0301 Oslo. 

Høringsfristen er 18. juni 2021. 

I forbindelse med saksbehandlingen vil NVE arrangere en befaring. 

På bakgrunn av revisjonsdokumentet og uttalelsene til dette skal NVE gi en innstilling til Olje- og 

energidepartementet, med forslag til nye konsesjonsvilkår. Uttalelsene er offentlige dokumenter som vil 

bli referert i innstillinga. Sentrale saksdokumenter blir lagt ut på NVE sine internettsider.  
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INFORMASJON OM NVEs SAKSBEHANDLING VED 

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR 

 

Generelt 

Krav om revisjon av konsesjonsvilkår gjelder 

utbygginger som har konsesjon etter 

vassdragsreguleringsloven, vannfallrettighetsloven, 

eller etter vannressursloven om det i vilkårene står 

at de kan revideres. 

Hovedformålet med en vilkårsrevisjon vil være å 

bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag. Dette 

må avveies mot formålet med selve konsesjonen, 

som er kraftproduksjon. 

Det er bare konsesjonsvilkårene som kan revideres, 

ikke selve konsesjonen, som for eksempel høyeste 

regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte 

vannstand (LRV). Manøvreringsreglementet er en 

del av konsesjonsvilkårene og kan dermed 

revideres. Privatrettslige forhold omfattes ikke, og 

normalt heller ikke økonomiske vilkår som ikke 

kan knyttes direkte til miljøforholdene. 

Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: 

www.nve.no/revisjon.  

Behandling fram til endelig avgjørelse 

Når det framsettes krav om revisjon av 

konsesjonsvilkår for en eller flere konsesjoner vil 

NVE først ta stilling til om det skal åpnes 

revisjonssak. Konsesjonæren gis anledning til å 

uttale seg før NVE vedtar om sak skal åpnes. 

NVEs vedtak kan påklages til Olje- og 

energidepartementet.  

Deretter skal konsesjonæren utarbeide et 

revisjonsdokument som skal gi oversikt over 

kraftverksanlegg, reguleringer og overføringer, 

miljøtilstand i berørt del av vassdraget, og sin 

vurdering av innkomne krav. Dokumentet skal 

også omtale eventuelle muligheter for opprustning 

og utvidelse av eksisterende vannkraftanlegg. Det 

gis normalt en frist på 6 mnd. for å utarbeide 

revisjonsdokumentet. 

NVE sender revisjonsdokumentet på høring til 

berørte kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, 

statlige forvaltningsorgan og 

interesseorganisasjoner. Høringsperioden er 

normalt tre måneder. Høringen blir kunngjort i 

lokale aviser. Revisjonsdokumentet blir gjort 

tilgjengelig for gjennomlesing i de aktuelle 

kommunene, og kan lastes ned fra NVEs nettsider. 

I enkelte tilfeller kan det være aktuelt å avholde 

folkemøte om saken. 

Etter høringsperioden får konsesjonæren anledning 

til å kommentere innkomne uttalelser.  

NVE inviterer til en befaring der aktuelle 

kommuner, fylkeskommuner, Fylkesmenn og 

andre berørte parter får anledning til å delta. Under 

befaringen er det mulighet for å utdype aktuelle 

problemstillinger. Befaringen vil normalt avholdes 

etter at høringsperioden er over, men det kan 

forekomme at den avholdes tidligere. 

NVE sluttbehandler saken ved å sende sin 

innstilling til Olje- og energidepartementet (OED). 

NVE står fritt til å vurdere hvilke vilkår som ev. 

skal anbefales endret. Framsatte krav, 

revisjonsdokumentet og innkomne uttalelser er 

viktig grunnlag for denne vurderingen. NVE vil 

som minimum anbefale at det innføres moderne 

standardvilkår i samtlige saker om vilkårsrevisjon. 

OED sender NVEs innstilling på en begrenset 

høring til berørte kommuner og departementer. 

Deretter fremmer OED saken for regjeringen, som 

fatter endelig vedtak. 

Hva forventes av høringsinstansene? 

Hensikten med høringen er å få synspunkter på de 

framsatte kravene, og om noen ønsker å fremsette 

andre krav. Synspunktene kan for eksempel angå 

om foreslåtte tiltak bør endres, omdet bør innføres 

nye avbøtende tiltak som kan bedre 

miljøforholdene, eller om kunnskapen om de 

aktuelle problemstillingene er god nok til at saken 

kan avgjøres. Synspunktene bør begrunnes 

Høringsuttalelser 

Høringsuttalelser må være skriftlige og kan sendes 

via våre nettsider. Alternativt kan de sendes med e-

post til nve@nve.no, eller som vanlig post. 

https://www.nve.no/revisjon
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