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SAMMENDRAG
V-direktoratet er delegert myndighet til å utøve den nødvendige kontroll med
at konsesjonsvilkår, gitt i henhold til vassdragsloven og vassdragsreguleringsloven overholdes. Rapporten tar for seg de økonomiske og bemanningsmessige konsekvenser en tilfredsstillende kontroll av manøvreringsreglementet
medfører. Dette gjelder merking av reguleringsgrenser i magasiner samt registrering av magasinvannstander, avløpsflommer og minstevannføringer. Andre
tilsyns- og kontrolloppgaver som behandles er: Vassdragsanlegg, tørrlagte/
delvis tørrlagte elveløp, terskler og natur- og landskapsmessige forhold .
Mindre inngrep i vassdrag settes i sammenheng med Fossheimutvalgets arbeid.
Bruk av regionkontorene, behov for felles tilsyn/kontroll i V-direktoratet,
straffereaksjoner ved brudd på bestemmelsene og personal behov, drøftes spesielt.
ABSTRACT
Requirements for adequate control and supervlslon of compliance with established operating rules. Consequences for both economy and personnell are
discussed .
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1.

ItH.BJUMi

1.1 ARBEIDSGRUPPENS MANDAT

Begrunnelsen for nedsettelsen av denne arbeidsgruppen var et internt
VN-notat til V-direktørmøtet. I notatet ble det reist spørsmål om direktoratet utførte en tilfredsstillende kontroll med overholdelse av
konsesjonsvilkår.
På bakgrunn av notatet utarbeidet V-direktøren et internt notat til
avdelingsdirektørene, hvor det ble pekt på flere forhold ved vår funksjon som ansvarlig kontrollmyndighet. Saken ble diskutert på Vdirektørmøtet 09.10.87, og det ble besluttet å nedsette en arbeidsgruppe i V-direktoratet for å utrede spørsmål vedrørende:
Kontroll 8ed overholdelse av konsesjonsvilkår

Gruppens mandat var formulert slik:
1. Utrede hvordan V-direktoratet kan utøve nødvendig kontroll med
overholdelse av konsesjonsvilkår.
2. Utrede de økonomiske og bemanningsmessige konsekvenser.
3. Spesielt vurdere utvidet bruk av regionkontorene.

1.2 ARBEIDSGRUPPENS SAMMENSETNING
Følgende ble utpekt til å delta i arbeidsgruppen:
K. Hegge, VH, gruppeleder
A. Gudal, VV
J. Aabel, VU, avløst av S. Husebye, VU
E. J. Lahaug, VF
K. Svendheim, VN-Sand
E. Sæterbø, Region Midt-Norge (VRM)
Gruppen er senere blitt supplert med:
S. Krog, VH
Traagstad, VJ

ø.

for å dekke alle saksområder innen gruppens mandat.
S. Husebye har vært gruppens sekretær.

1.3 TOLKNING AV MANDATET
NVE har ifølge instruks et overordnet ansvar for tilsyn og kontroll
med våre vassdrag. Gruppen brukte en del tid på å diskutere de mange
kontroll- og tilsynsoppgaver som er tillagt V-direktoratet.
En rekke av disse oppgaver er V-direktoratet pålagt ansvaret for, som
offentlig kontrollmyndighet, uten at det er knyttet noen konsesjonsvilkår til kontrollfunksjonen. Det ble diskutert flere forhold ved
denne kontrollfunksjonen som burde organiseres bedre, både økonomisk
og bemanningsmessig. En del av disse oppgavene er nevnt i rapporten,
men hovedvekten av arbeidet har omfattet våre kontrollfunksjoner
tilknytning til konsesjonsvilkår og tillatelser.
:
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I en del tilfeller (bl.a. vannverk og aqua-anlegg) blir tillatelse til
reguleringer og vannuttak utarbeidet av Fylkesmannen, hvor det også
fastsettes bestemte vilkår ved tillatelsen. Etter gruppen~ oppfatning
bør det snarest avklares hvem som har ansvaret med overholdelse av
disse vilkårene. Det samme gjelder kontroller og observasjoner som
blir fastsatt ved vassdragsskjønn.
1.4

FRANlRIFT OG BAKGRUNN FOR RAPPORTEN

Det har vært avholdt 12 møter i arbeidsgruppen, og sammenkallingen av
en så vidt stor gruppe har ikke alltid vært så enkelt.
Mistanken om at vår kontrollfunksjon kanskje ikke er så god som den
burde være, ble styrket etter hvert som en gjennomgikk de forskjellige
kontrollrutiner. Årsaken til dette er i første rekke et spørsmål om
prioritering av arbeidsoppgaver.
V-direktoratets arbeidsoppgaver som omfatter offentlig tilsyn og kontroll med vilkår og bestemmelser i konsesjonstillatelser, har vokst
betydelig gjennom lang tid. Dette har nær sammenheng med den ekspansive utbyggingen av vannkraften de siste 20-30 årene. Konsesjonsvilkårene har i denne tiden blitt mer omfattende og kompliserte. Manøvreringsreglementene inneholder også langt flere bestemmelser som krever
tidkrevende kontroller fra de offentliges side. Dette betydelige merarbeidet i direktoratet har imidlertid ikke resultert i økede personalressurser. Resultatet av dette er at en har vært nødt til å prioritere de oppgaver det for øyeblikket har vært størst behov for å få
løst. Våre kontroll- og tilsynsoppgaver har av den grunn i stor grad
blitt nedprioritert.
I rapporten pekes det også på hvilke personalressurser som må settes
inn hvis kontrollfunksjonen skal bringes opp på et nivå vi mener konsesjonsvilkårene forutsetter .

•
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2.

2.1

~(Xi~ER

oYRÅDER DER V-DIREKTORATET HAR KONTROLLANSVAR

Tillatelse etter vassdragslovgivningen inneholder en rekke vilkår som
eieren skal overholde. Vilkårene inneholder som regel klare bestemmelser om hvilke utgifter eieren kan pålegges i utbyggingsfasen og for
senere tilsyn og kontroll av V-direktoratet.
Manøvreringsreglementene inneholder også en rekke bestemmelser som må
overholdes, og V-direktoratet er ifølge instruks pålagt å utføre kontroll med at bestemmelsene blir overholdt. I vilkårene går det klart
fram at regulanten skal bekoste kontrollvirksomheten.
Alle avdelinger i V-direktoratet er involvert i tilsyns- og kontrollarbeidet. Ansvarsforholdet avdelingene i mellom er forsøkt klarlagt i
denne rapporten, og det er stor variasjon i hvilken grad kontrollfunksjonen blir fulgt opp for de ulike vilkår og bestemmelser. De mest
vanlige kontrollfunksjoner som V-direktoratet har ansvaret for i forbindelse med kraftutbygginger er følgende:
l. Merking av reguleringsgrenser i reguleringsmagasin.
2. Etablering av registreringssystem i magasin for observasjon av
vannstand og beregning av avløpet.
3. Etablering av målesystem og beregningsmetoder på steder med
spesielle vannføringsbestemmelser.
4. Tilsyn med vassdragsanlegg underlagt offentlig kontroll.
5. Tilsyn med tørrlagte elveløp.
6. Tilsyn og kontroll av terskler og forbygninger.
7. Tilsyn med natur- og landskapsmessige forhold ved vannkraftutbygging, og andre anlegg med tillatelse etter vasdragsloven.
Bestemmelsene i konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement betinger at
nødvendige kontrollsystemer blir etablert. Pålegg om dette blir utarbeidet av V-direktoratet, og det er konsesjonærens ansvar å iverksette
disse kontrolltiltak og påse at vilkår og reglement overholdes.

2.2

(MW)ER DER V-DIREKTORATET BØR HA ET KONTROLLANSVAR

Det blir enkelte ganger gitt tillatelse til reguleringer, overføringer
eller andre tiltak hvor kontroll- og tilsynsarbeidet ikke er spesielt
nevnt i vilkår eller bestemmelser. Dette gjelder særlig vannuttak,
aquakulturanlegg, masseuttak o.l. Det synes påkrevet å få også disse
saker inn under faste kontrollrutiner. Overføringsanleggene som sådan
er ofte underlagt offentlig tilsyn mht. tekniske forhold og kapasitet/flomforhold.
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2.3

KONTROLL AV MANØVRERINGSREGLEMENT - ANSVARLIG AWELING

2.3.1

MERKING AV REGULERINGSGRENSER

(W)

Pålegg om hvor og hvordan det skal merkes.
Ansvaret omfatter befaringer for å bestemme hvor HRVjLRV-bolter med
tilhørende skilt skal settes opp og fastsette korrekte reguleringshøyder i henhold til manøvreringsreglementets bestemmelser. Det skal også
foretas nødvendig kontroll med at bolter og skilt er satt opp forskriftsmessig samt føres framtidig tilsyn med at merkingen er i
samsvar med reguleringsbestemmelsene.

2.3.2

REGISTRERING OG KONTROLL AV MAGASINVANNSTANDER

(VH)

Regulantene blir pålagt å registrere vannstanden i magasinene på fastsatte steder og til bestemte tider. Pålegg om dette blir utarbeidet av
VH som også er ansvarlig for at kontroll av denne del av reguleringsbestemmelsene blir overholdt.

2.3.3

KONTROLL AV MINSTEVANNFØRINGSBESTEMMELSER

(VH)

Manøvreringsreglementenes bestemmelser om at det skal opprettholdes
minstevannføringer, krever kontrollsystemer og oppmåling av vannføringskurver. Pålegg om opprettelse av målestasjoner og oppsetting av
skilt som viser tillatte minstevannføringer, utarbeides av VH. Det er
regulantens ansvar å sørge for at målestasjonene blir bygget og at de
funksjonerer tilfredsstillende. VH fører kontroll med at målestasjonene registrerer korrekte vannføringer.
2.3.4 KONTROLL AV FLQo1AVLØP FRA MAGASIN (VH)

I de fleste manøvreringsreglement er det bestemmelser om at flomvannføringene så vidt mulig ikke skal forøkes. Det er VH's ansvar å kontrollere at flomavløpet blir registrert så godt som mulig samt foreta
de nødvendige kontroller ved melding om flomskader som kan skyldes reguleringer.
2.4 ANDRE KONTROLLFUNKSJONER - ANSVARLIG AWELING

2.4.1

TILSYN MED VASSDRAGSANLEGG

(W)

Tilsyn og kontroll av vassdragsanlegg utføres av vassdragstilsynet i
VY. Arbeidsområdet omfatter offentlig kontroll av planer for og tilsyn
med utførelse, drift og vedlikehold av vassdragsanlegg, hovedsakelig
dammer.
2.4.2 TILSYN MED HELT ELLER DELVIS TØRRLAGTE ELVELØP (VF)

Det er regulantenes ansvar å føre tilsyn med at helt eller delvis
tørrlagte elveløp blir regelmessig ryddet for vegetasjon og løsmasser
som reduserer elveløpets naturlige avløpskapasitet.
I henhold til standard-vilkår for vassdragsreguleringskonsesjoner har
V-direktoratet tilsyns- og kontrollansvar i slike saker. Det synes
mest naturlig at VF blir tillagt dette ansvaret. VN assisterer med
rådgivning i forbindelse med natur- og landskapsmessige konsekvenser.
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2.4.3 KoNTRoLL AV TERSKLER OG FORBYGNINGER (VN/VF)

VN står som saksbehandler når det gjelder terskler pålagt'på grunnlag
av konsesjonsvilkår. Planleggingen utføres av VN i samarbeid med VF og
eventuelt konsesjonær. Den tekniske planleggingen og sluttkontrollen
utføres av VF, mens VN er ansvarlig for tilsyn og kontroll også utover
byggeperioden.
Endret hydrologi kan føre til betydelige erosjonsskader. For å unngå
dette, kan det være aktuelt å bygge terskler og/eller forbygninger.
Pålegg om slike tiltak inngår nå som et standardvilkår ved reguleringskonsesjoner og blir utarbeidet og fulgt opp av VF i samarbeid med
VN.
2.4.4 TILSYN MED NATUR- OG LANDSKAPSMESSIGE FORHOLD VED VANNKRAFTUTBYGGING (VN)

Arbeidsområdet omfatter offentlig kontroll av planer og tilsyn med utførelse, drift og vedlikehold når det gjelder alle typer natur- og
landskapsmessige inngrep ved vassdragsreguleringer.
Vanlig tilsyn og kontroll blir dels utført av VN's ansatte ved regionkontorene og dels fra hovedkontoret; alt etter sakstype og arbeidssituasjon.

2.5

TILSYNS- OG KONTROLLFUNKSJONER VED MINDRE VASSDRAGSINNGREP

Dette gjelder forskjellige inngrep uten direkte tilknytning til utbygging av kraftverk eller reguleringsanlegg, f.eks. nedleggelse av
vassdragsanlegg, grusuttak, oppdrettsanlegg for fisk, brubygging m.v.
For selve saksbehandlingen i henhold til vassdragsloven for disse tiltakstyper er det gitt utførlig beskrivelse i Fossheimutvalgets innstilling. Utvalgsrapportene gir imidlertid ikke noen tilråding vedrørende kontroll m.v. av gitte vilkår.
Det forutsettes at Fossheimutvalget gir nærmere og endelige signaler
om hvem som skal forestå kontrollfunksjonene. Det vil i alle tilfelle
være naturlig at de kontrolloppgaver som blir tillagt NVE, blir utført
av NVE's regionkontorer. I den forbindelse pekes det på den brede ekspertise regionkontorene nå har, etter at flere av V-direktoratets avdelinger er blitt representert ved disse kontorene.

2.6

FINANSIERING AV V-DIREKTORATETS KONTROLLVIRKSOMHET

I tillatelser gitt etter v.reg.l. synes det klargjort i vilkårene hvor
mye av offentlig kontroll- og tilsynsvirksomhet som skal belastes regulant/kraftutbygger.
I tillatelser gitt etter vassdragsloven vil det aller meste av utgiftene ved kontroll og veiledning bli belastet konsesjonær.
Hovedprinsippet i framtiden må være at avdelingene i V-direktoratet
står fritt til å utføre de tilsyns- og kontrollopgaver som til enhver
tid synes nødvendige.
Så langt det er mulig må det overfor regulantene utarbeides planer og
kostnadsrammer for den rutinemessige delen av kontrollvirksomheten.
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Direktoratet kan dermed utarbeide en årlig total kostnadsramme. Det
foreslås opprettet en egen kontroll- og tilsynskonto med underkonti
for hver avdeing. Avdelingene blir ansvarlige for at utgiftene holdes
innen de fastlagte rammer.
Kostnader til uforutsette kontroller, klager, skader, endrede forskrifter o.l. må naturlig belastes konsesjonær utover de oppsatte
kostnadsrammer.
2.7 BRU(

AV REGIONKONTORENE

Arbeidsgruppen har forutsatt at regionkontorene blir tillagt viktige
oppgaver i kontrollarbeidet. Her bør en utnytte at erfarne representanter for flere avdelinger i V-direktoratet arbeider i et kontorfellesskap og med en enkel og oversiktlig administrasjonsstruktur. Geografisk nærhet og lokalkjennskap vil også kunne være av betydning når
det gjelder effektivitet og ressursbruk.
Regionsjefen vil ha mulighet til å samordne reise- og kontrollvirksomheten mellom avdelingene der dette er naturlig og hvor dette kan føre
til personalmessige og økonomiske besparelser for V-direktoratet.
Lokalt vil det imidlertid føre til en økt arbeidsmengde.

2.8

SAKsBEHANDLING VED BRlJ)D ELLER MISTANKE ~ BRlJ)D PÅ KONSESJONSVILKÅRENE

NVE/V-direktoratet mottar og behandler alle saker der det foreligger
mistanke om brudd på gjeldende reguleringsbestemmelser. Ved alvorlig
misligholdelse av konsesjonsvilkårene utarbeides en innstilling som
behandles videre i DED.
2.9

Il
,

SANKSJONER OG STRAFFEREAKSJONER

Ved overtredelse av reguleringsreglement har v.reg.l. §12 pkt 17 bestemmelser om sanksjoner. Disse sanksjonene er tvangsmulkt og tilbaketrekking av konsesjon. Sanksjonene i v.reg.l. §12 pkt 17 har i
praksis vist seg å være utilstrekkelige. Det foreligger derfor forslag
om å innføre en straffebestemmelse i v.reg.l.
Straffelovens §332 kan i visse tilfeller anvendes ved brudd på manøvreringsreglement, men denne bestemmelsen har begrenset anvendelighet.
Når det gjelder tvangsmulkt, er det ønskelig med en oppjustering, slik
at bøtene blir høyere. Dersom tvangsmulkt og straffebøter skal ha preventiveffekt, er det en forutsetning at bøtene er så store at det vil
være lite lønnsomt å bryte konsesjonsvilkårene.

2.10

V-DIREKTORATETS MULIGHETER TIL Å UTØVE DEN NØDVENDIGE KONTROLL

V-direktoratet er tillagt en rekke kontrollfunksjoner i tilknytning
til manøvreringsreglement og andre vilkår eller betingelser i tilknytning til konsesjonstillatelse.
I tillatelsene framgår det klart at omkostningene ved offentlige kontroller skal belastes eieren, men omfanget av kontrollvirksomheten er
ikke nærmere presisert. Det blir dermed V-direktoratet selv som må
fastsette rammen for kontrollarbeidet ut fra behov og de personal-
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ressurser som til enhver tid er tilgjengelige, såfremt ikke en fast
stab kan avsettes til dette arbeidet.
Konsesjonsbetingede kontroller kan deles i 3 hovedgrupper;
a) Kontroll av vassdragsanlegg under planfasen.
b) Feltmessige kontroller av vassdragsanlegg, elvepartier og måleinstallasjoner.
c) Kontroll av observasjonsdata og merking av reguleringsgrenser for å
påse at manøvreringsreglementets bestemmelser blir overholdt.
Det er særlig de feltmessige kontrollene ute i vassdragene som er tidkrevende, og som det hittil er lagt for liten vekt på. Arsaken til
dette er begrensede personalressurser i direktoratet, og at V-direktoratet av den grunn har prioritert andre og mer presserende arbeidsoppgaver. En viktig hensikt med kontrollvirksomheten er at almenheten
skal få bedre kjennskap til manøvreringsreglementet, og at konsesjonær
kan påregne offentlig kontroll når som helst.
Det skal ikke være noen form for politiovervåking for å påse at vassdragslovenes bestemmelser blir overholdt, men det bør være et kontrollapparat som fungerer raskt når det mottas meldinger om mulige
brudd på bestemmelsene, eller når det ved kontroll oppdages ureglementerte forhold.

2.11 PERSONALBEHOV
Gruppen har analysert det primære personal behov som må til for å
bringe direktoratets kontrollvirksomhet opp på et nivå som etter gruppens mening bør være tilfredsstillende. Det mest tidkrevende arbeidet
vil være i en etableringsfase hvor kontrollutstyr skal utplasseres og
godkjennes. Deretter skal forskjellige kontrollmålinger foretas etter
fastsatte rutiner. Når kontrollsystemene fungerer bra, vil det etterfølgende kontrollarbeidet kreve begrensede ressurser.
En har kommet fram til følgende personal behov for å få etablert en
akseptabel kontrollvirksomhet med overholdelse av konsesjonsvilkår.
Arbeidsoppgaver

Arsverk
Etabl.fase

Kontr.fase

Merking av reguleringshøyder
Oppsetting av magasinvannmerker
og kontroll av manøvreringen
Minstevannføringspålegg kontroll
Flom i regulerte vassdrag
Andre kontrollfunksjoner (jfr.
Fossheimutvalget)
Kontroll av hydrol. kons.pålegg

3Yz

O

l
lYz

Sum

9Yz

5Yz

Y.

lYz

2

2

Yz
Y.

Yz

2

Den kontroll- og tilsynsvirksomhet som i dag utføres av VN, VF og VVT
etter at konsesjon er gitt, tilsammen 8,5 årsverk, er ikke inkludert
ovennevnte tabell. I tillegg er det påpekt behov for ytterligere l
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årsverk til kontroll av tappe/stengeorganer og rør som i dag er uten
eller har et mangelfullt offentlig tilsyn. Samtidig er det klarlagt at
den tekniske tilstanden til dels er meget dårlig.
V-direktoratet utfører en rekke kontroll- og tilsynsoppgaver i vassdragene i tillegg til de konsesjonspålagte kontroller. Når det foretas
forvaltningsmessige kontroller og tilsyn i vassdragene, bør en i langt
sterkere grad enn nå samtidig foreta konsesjonspålagte kontroller.
Dette vil bidra til å rasjonalisere kontrollfunksjonene betydelig.
Det bør også vurderes om en del kontroller i sterkere grad kan utføres
på tvers av avdelingsgrensene. Her vil regionkontorene kunne bidra med
en effektiv og koordinert kontrollvirksomhet. Kontrollene skal alltid
utføres etter bestemte rutiner og kontrollrapport utarbeides umiddelbart med beskrivelser av mangler som skal utbedres innen bestemte
tidsrammer.

2.12

ANBEFALINGER VEDRØRENDE V-DIREKTORATETS ANSVAR FOR OPPFØLGING OG
KONTROLL AV ANDRE FORHOLD I VASSDRAG

V-direktoratet har ifølge NVE's instruks et overordnet ansvar for å
føre kontroll/tilsyn med vassdragene av generell betydning for almenheten. Disse arbeidene er etter hvert blitt for dårlig ivaretatt av
V-direktoratet. Dette skyldes i vesentlig grad mangel både på personell og midler til regelmessig kontroll- og tiltaksvirksomhet. Arbeidsgruppen mener det er viktig å styrke dette arbeidet med fast personale og nødvendige midler.
I vassdragene foregår det kontinuerlige forandringer av elveleiet ved
erosjon, sedimentasjon, ras og isgang. Dette er forandringer som i
løpet av kort tid kan føre til store ødeleggelser, hvis ikke utbedringstiltak igangsettes raskt. Det foregår også en del ulovlige
tiltak i vassdragene som ikke V-direktoratet får informasjon om.
Ved hyppigere og mer regelmessig kontroll fra V-direktoratets side,
vil utgiftene til utbedring av skader kunne reduseres betydelig, og
dermed bidra til å redusere de offentlige utgifter. Ulovlige arbeider
vil også lettere kunne oppdages og påpekes.
-..

- '"

--------------------

-~-----
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3. OVERI:Il.DB..SE AV twlNRElRIMiiSRBUMEN I MAGASINER

3.1

JURIDISK BAKGRUNN FOR MERKING OG KONTROLL

I forbindelse med damanlegg eller andre inngrep som påvirker vannstanden eller vannføringen i vassdrag, er det gitt følgende bestemmelser i
de tilfeller der det er satt øvre og nedre grenser for vannstanden:
Vassdragsloven (1940) §127, pkt 2:
"Når det er satt grense for retten til å heve eller senke vasstanden,
skal anleggseieren sette opp et fast vassmerke som tydelig viser den

oppdemningsgrense eller tappingsgrense som er bestemt."

V.reg.l. (1917) §12, pkt 13, der det heter:
"Ved damanlegg skal den tillatte oppdemningshøyde og i tilfelle den
tillatte laveste tappingsgrense betegnes ved et klart og tydelig vannstandsmerke, som det offentlige godkjenner."
Vedrørende finansiering og kontroll gjelder følgende:
V.reg.l. §12, pkt 10 og 19 hvor det framgår at anleggets utførelse og
senere vedlikehold skal være undergitt "offentlig tilsyn" og utgiftene
skal dekkes av konsesjonæren. Regulanten skal underkaste seg den kontroll som DEO finner påkrevet. Utgiftene med denne kontroll skal
dekkes av eier.
Det må presiseres at vilkårene etter V.reg.l. §12 må tas inn i konsesjonsvilkårene for at disse skal få rettsvirkninger.

3.2

RETNINGSLINJER FOR MERKING AV

3.2.1

mV-LRV

ANSVARLIG KONTROLUMYNDIGHET

Avdeling for vasskraftundersøkelser (VU) er fra og med 1988 pålagt ansvaret for oppfølging og kontroll med at denne del av konsesjonsvilkårene (kap 3.1) i reguleringsmagasiner og inntaksdammer overholdes.

3.2.2

BAKGRUNN

I henhold til gjeldende lovverk (kap 3.1) skal konsesjonspålagte reguleringsgrenser merkes slik at forvaltningen og almenheten lett kan
kontrollere at disse overholdes.
Til tross for at alle regulanter er pålagt de samme forskriftene, har
det vist seg at praksis vedrørende merking varierer en god del. Det er
registrert alt fra innstøpte merkeplater med fastmerkebolt til ingen
merking i det hele tatt. Det kommer stadig henvendelser angående ulike
forhold ved merking av reguleringsgrenser. I flere magasiner er det i
tillegg dårlig definerte eller manglende fastmerker som skal danne utgangspunkt for manøvreringen. Dessuten benyttes flere forskjellige
høydegrunnlag, dersom reguleringen i det hele tatt er knyttet til et
høydegrunnlag. Et definert mål er derfor også å få fastmerkene innmålt
i henhold til SK-høyder. Eldre reguleringer mangler ofte konsesjonsvilkår. Et viktig mål må være at samtlige magasiner og inntaksdammer
blir merket på en forskriftsmessig måte.
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Retningslinjene har til hensikt å sørge for at tilfredsstillende
merking blir gjennomført på en mest mulig rasjonell måte der også .almenhetens interesser blir ivaretatt. Det legges opp til en forenklet
saksgang med registrering som knyttes til vassdragsregist~ret.

3.2.3

I

HvA SKAL MERKES

Høyeste regulerte vannstand (HRV) skal alltid merkes. I utgangspunktet
skal laveste regulerte vannstand (LRV) også merkes. Det synes imidlertid noe ekstremt konsekvent å pålegge merking av LRV. Flere magasiner senkes kun enkelte år ned til LRV eller e~ aven slik beskaffenhet
(snø, is, gjørme, osv.) at en merking av LRV ikke har noe for seg.
Dersom regulanten mener at dette er tilfellet, skal NVE underrettes.
Sistnevnte har det avgjørende ord om merking skal pålegges eller ikke.
For enkelte magasiner er det gitt særskilte bestemmelser i tillegg til
HRV/LRV. Eksempelvis kan nevnes at magasinet skal fylles opp til en
pålagt kotehøyde innen en viss dato og/eller ikke skal underskride en
gitt kotehøyde i et definert tidsrom, osv. I slike eller tilsvarende
tilfeller kan det være aktuelt med en merking av disse kotehøydene i
ti 11 egg.
I de tilfeller der konsesjonær er pålagt å holde en del av reguleringsmagasinet i reserve for flomdemping, kan det være aktuelt å merke
også denne høyden.

3.2.4

GJENN<M='ØRING AV MERKING

Merkene skal i utgangspunktet plasseres slik at de er lett synlige og
tilgjengelige for almenheten. I større magasiner og magasiner av spesielt stor interesse for almenheten, kan det derfor bli aktuelt med
flere merker. Før merkene settes opp, kontaktes V-direktoratet som så
deltar i en befaring hvor plasseringen blir bestemt og registrert.
Deretter monteres merkene og tilhørende fastmerkebolt. V-direktoratet
gis beskjed når dette er utført. Kontroll av oppsatte merker vil så
bli foretatt av V-direktoratet. Fastmerkebolten for HRV/LRV skal
markere den reguleringsgrense som skiltet refererer til og ikke plasseres mer enn l m under/fra skiltet.
Det er utarbeidet et registreringsskjema som alle regulanter skal
besvare og returnere til V-direktoratet. Dersom regulanten mener at
det allerede er utført tilfredsstillende merking, skal også utfylt
skjema sendes V-direktoratet.

3.2.5

HvEM SKAL GJENN<M='ØRE MERKING

Alle regulanter er etter gjeldende lovverk (kap 3.1) ansvarlig for at
merker med tilhørende fastmerkebolter blir satt opp.

3.2.6 SKILTET
Det legges opp til en standardisering av skiltene. Alle skilt må være
aven slik kvalitet at de tåler de ytre fysiske påkjenninger som de
blir utsatt for over flere år. Dersom skiltene blir uleselige eller
rives ned, skal regulanten snarest mulig montere nye. Dersom de flyttes, skal dette godkjennes av V-direktoratet.
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Skiltene skal som et minimum inneholde hvilket reguleringspålegg som
markeres, pil som viser fastmerkeboltens plassering og opplysninger om
at denne er innmåltjkontrollert av NVE (fig l).
I tillegg kan også magasinets navn, reguleringsgrenser, reguleringshøyde, o.l. (Fig 2).

ØVRE
REGULERINGSGRENSE
TOPP KULEBOLT
GODKJENT AV

NVE

Fig l: Eksempel på merkeplate som tilfredsstiller minimumskravet.

SKYVATN - REGULERINGEN
Øvre reguleringsgrense,

HRV:1090.00

m o.h.

Nedre reguleringsgrense,

LRV: 1078.00

m o.h.

12.00

m o.h.

Reguleringshøyde:

Topp kulebolt
HRV

Godkjent av NVE

~

Otteraaens
Brugseiertorening

Fig 2: Eksempel på mer utfyllende merkeplate. Dersom høydene oppgis,
bør SK-høyder anvendes.
Skilt som allerede er satt opp og tilfredsstiller tidligere gitte retningslinjer med hensyn til tekst og plassering, vil selvfølgelig ikke
bli krevd utskiftet.

--~~~~~~~

-

-
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3.3

ANDRE TYPER MERKING I FORBINDELSE MED REGULERINGER

I enkelte konsesjoner er regulanten pålagt å merke magasiner eller
deler av magasiner med usikker is. I elveløp der plutselige utslipp av
vann kan forekomme, skal det også settes opp skilt som opplyser almenheten om dette.
NVE er i dag ikke pålagt noen direkte kontrollfunksjon i forbindelse
med denne type skilting. Om det er ønskelig, stiller imidlertid NVE
sin ekspertise til rådighet. VVT, VHI og VHO er i denne forbindelse de
naturlige kontorer å henvende seg til. Ved mislighold av denne typen
skilting er NVE den formelle klageinstans.
To utvalg er i øyeblikket i arbeid med å vurdere sikringsspørsmål i
forbindelse med vassdragsanlegg. Det ene utvalget, der Hydrologisk avdeling i NVE og Vassdragsregulantenes Forening (VR) deltar, skal
utrede problemstillingen "Merking og sikring av områder med usikker is
i regulerte vassdrag", mens det andre skal ta for seg hele sikringsspørsmålet når det gjelder almenheten og vassdragsanlegg. Dette utvalget, "Sikringsutvalget" er oppnevnt av NVE og VR etter initiativ fra
OED på bakgrunn aven ulykke nylig, der to barn druknet i et kraftverksinntak.
Disse utvalgsarbeidene kan munne ut i forslag som på sikt fører til at
ytterligere kontroll- og tilsynsvirksomhet blir tillagt NVE's avdelinger.

3.4.

KONTROLL OG REGISTRERING AV MAGASINVANNSTANDER

Hydrologisk avdeling er ansvarlig for kontroll og avlesninger av magasinvannstander. Ideelt sett burde det foretas regelmessige avlesninger
av vannstanden i alle landets magasiner for å kunne påvise eventuelle
overtredelser av manøvreringsreglementets bestemmelser vedrørende
høyeste og laveste regulerte vannstand. Imidlertid er dette en oppgave
som ikke lar seg gjennomføre i praksis. Enkelte mindre magasiner, som
ofte ligger meget uveisomt til, blir besøkt bare to ganger i året (ved
endring av lukestilling). Ved slike magasiner er det både urimelig og
urealistisk å pålegge regulanten f.eks. ukentlige avlesninger.
Ved andre magasiner er det derimot av stor betydning for lokalsamfunnet hvordan disse manøvreres. Her kan det være behov for daglige observasjoner.
For et betydelig antall reguleringsmagasiner er avlesningshyppigheten
avklart gjennom avtaler mellom vedkommende konsesjonær og NVE; hovedsakelig ved skriftlige pålegg i henhold til konsesjonsvilkårene. For
de magasiner der det ikke foreligger noen avtale om hvilken avlesningshyppighet en bør kreve, bør dette snarest avklares gjennom
avtaler mellom VH og vedkommende regulant.
For å sikre at de avleste vannstander er riktige, bør VH foreta regelmessige kontroller i marken. En må herunder forvisse seg om at vannstandsskalaen står i korrekt høyde, samt at de observerte verdier er i
samsvar med skalaens verdier (dette er f.eks. aktuelt der vannstanden
fjernavleses i driftssentral eller kraftverk).
Tidsrommet mellom kontrollene bør ikke overstige tre år. Enkelte magasiner bør besøkes oftere, særlig der hvor vannstandsskalaene lett
bringes ut av korrekt høyde, f.eks. ved påvirkning av istrykk under
snøsmeltingen.
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Det er hittil ikke foretatt noen rutinemessig kontroll av hvorvidt observerte magasinvannstander faller utenfor de gitte reguleringsgrenser. Dette forhold er det nå muligheter til å rette på. Opplegget
for kontrollen er følgende:
a) Det opprettes en konsesjonsdatabase, der alle landets magasiner er
registrert, og hvor reguleringsgrensene og andre konsesjonspålagte
bestemmelser er lagt inn.
b) Alle observerte magasinvannstander registreres i VH's datafil for
vannstander minst 2 ganger årlig.
e) En gang årlig ettersøkes eventuelle brudd på konsesjonsbetingelsene
ved å kombinere vannstandene med konsesjonsvilkårene i konsesjonsdatabasen. Det gis utskrift av de vannstander som ikke tilfredsstiller vilkårene.
d) Oppdages alvorlige tilfelle av brudd på konsesjonsbetingelsene gir
VH melding til VV, som vurderer hvilke tiltak som bør settes i verk
overfor regulanten.
Det er her verdt å merke seg at i mange magasiner vil vannstanden
kunne overstige HRV i lange perioder, uten at dette kan anses som
brudd på konsesjonsbetingelsene. Dette vil være tilfelle ved f.eks.
alle magasiner med fast flomløp. Ved vurdering av utskriften over
vannstander som faller utenfor reguleringsgrensene må en derfor alltid
utvise sunt skjønn dersom det er mistanke om brudd på bestemmelsene.
Denne form for kontroll vil også kunne benyttes for minstevannføringspålegg, under forutsetning av at det er montert registrerende instrumenter på stedet (kap. 4.2.).
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4.

4.1

REGISTRERINi 00 I«MROL.L AV AVLØPSfl..()KR 00 KOOSESJOOSPÅLAGT

MINSTEVAtHlIUNi

JURIDISK BAKGRUNN FOR MINSTEVANNF0RINGSPÅLEGG OG KONTROLL

Gjennom v.reg.l. §12 pkt 12 er det hjemmel for å pålegge manøvreringsreglement i forbindelse med vassdragsreguleringer. I v.reg.l. §12 pkt
19 heter det at regulanten skal underkaste seg den kontroll som DEO
finner påkrevet. Utgiftene med denne kontrollen skal dekkes av konsesjonæren. Videre i v.reg.l. §12 pkt 10 heter det at anleggets utførelse og senere vedlikehold og drift skal være undergitt "offentlig
tilsyn", utgiftene skal dekkes av konsesjonæren.
Det må imidlertid presiseres at vilkårene etter §12 må tas inn i konsesjonsvilkårene for at disse skal få rettsvirkninger.

4.2

RElNINGSLINJER FOR OVERHOLDELSE OG KONTROLL AV MINSTEVANNFØRINGS-

PÅLEGG

,

.

Hovedregelen er at det plasseres en målestasjon for kontroll av vannføringen på det sted pålegget gjelder. Stasjonen består i sin enkleste
form aven lett avlesbar vannstandsskala. (Fig 3).

Fig 3: Eksempel på vannmerkeskala.
Vannføringskurve må måles opp, i det minste i det området som tilsvarer pålegget. Ved stasjonen settes det opp et lett forståelig opplysningsskilt. På skiltet angis de minstevannføringskrav som gjelder, og
hvilke vannstander disse tilsvarer. Enhver som besøker stasjonen kan
dermed, ved å avlese vannstanden, kontrollere at minstevannføringskravet blir overholdt.
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V-direktoratet har ingen plikt til å forlange observasjoner av vannstanden. Følgelig er det heller ikke behov for å installere registrerende instrumenter (limnigraf eller logger) unntatt i de tilfeller der
V-direktoratet mener dette er nødvendig, eller der regulanten selv
.
ønsker dette.

4.3 KONTROLLRUTINER VED MINSTEVANNF0RINGSPÅLEGG
Målestasjoner tilknyttet minstevannføringspålegg må kontrolleres jevnlig. Det bør som hovedregel ikke gå mer enn 2 år mellom hvert ettersyn.
Under besøket skal det kontrolleres:
-

at skalaen står i riktig høyde.
at eventuell måledam er ubeskadiget.
at vannføringen er i samsvar med konsesjonsbestemmelsene.
at opplysningsskiltet er godt lesbart og er oppsatt etter pål eggsbestemmelsene.

På de steder det er plassert registrerende måleutstyr skal det kontrolleres at dette virker etter hensikten og at observatørens ettersyn
er tilfredsstillende.
Det bør også tas en vannføringsmåling for kontroll av den beregnede
vannføringskurven. Hvis en med sikkerhet kan fastslå at det bestemmende profil er uendret, kan måling sløyfes.

4.4 AVlØPSFLOMMER FRA MAGASIN
Når det i manøvreringsreglementet er fastsatt at flommene så vidt
mulig ikke skal forøkes, har NVE tolket dette slik at det er skadeflom
som ikke skal forøkes. Hva som i de forskjellige vassdrag skal karakteriseres som skadeflom, må bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Hvis
ikke noe annet er fastsatt, brukes vanligvis 10-års-flommen, dvs. en
flom med gjentaksintervall på 10 år, som definisjon på skadeflom.
Det er regulantens ansvar å sørge
protokollert. VH har ansvaret for
riktige, og eventuelt kontrollere
regulering. I planfasen er det VV
flomavløp.

for at avløpet blir registrert og
å kontrollere at registreringene er
om en skadeflom er blitt forøket ved
som godkjenner utforming av dam ved
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KOOROll.. MED OVERID..DELSE AV ~ESJOOSPAI..AGTE HYIROI.1XiISKE
l.N)ERSØ<EL.SER

5.

5.1

HJEr+1EL OG ANKEMJLIGHETER

I forbindelse med at konsesjon blir gitt for kraftutbygging i ett
eller flere vassdrag, er et av vilkårene tidligere formulert slik:
"Departementet kan pålegge de hydrologiske undersøkelser som anses
nødvendige." Grunnlaget for dette finner man i v.reg.l. §I2, pkt 13:
"Reguleringsanlæggets eier skal efter nærmere bestemmelse av departementet utføre de hydrologiske iagttagelser, som i det offentliges interesse findes paakrævet, og stille det indvundne materiale til disposisjon for det offentlige."
Denne myndighet er delegert til NVE.
Etter gjeldende forvaltningsrett er nærmeste overordnede myndighet ankeinstans. For de pålegg som utferdiges av Hydrologisk avdeling (VH),
V-direktoratet, er således Olje- og energidepartementet ankeinstans.

5.2 SAKsGANG
Et forslag til pålegg utarbeides først ved VH. Under dette arbeidet
skal det samarbeides med konsesjonæren slik at dennes behov for målinger og dataoverføring i størst mulig grad tas hensyn til i forslaget.
Gjennomføring av felles befaringer vil f.eks. i noen tilfeller være
naturlig. Forslag til pålegg sendes så konsesjonæren til uttalelse
innen en tidsfrist som bestemmes i hvert enkelt tilfelle. Etter at en
slik uttalelse er innkommet, utformer avdelingen det endelige pålegg.
Ved opprettelse av målestasjoner under planleggingen aven regulering,
skal det ved plasseringen om mulig tas hensyn til de behov for målestasjoner som antas å oppstå ved den senere drift.

5.3
I

--

HYDROLOGISKE UNDERSØKELSER sa-1 KAN PÅLEGGES

Ifølge v.reg.l. §I2, pkt 13, skal regulanten utføre de hydrologiske
iakttakelser som det offentlige finner påkrevet. Slike pålegg kan innebære at konsesjonæren dekker alle kostnader ved bygging, drift og
vedlikehold av stasjoner, samt innsamling, kontroll og bearbeiding av
observasjoner. De typer av hydrologiske undersøkelser dette særlig
gjelder, er gitt i vedlegg 2.

5.4

OvERFØRING. BEARBEIDING OG LAGRING AV DATA

Dataene registreres manuelt eller ved selvregistrerende utstyr og
overføres til VH.
I henhold til manøvreringsreglementets bestemmelser kan data det ikke
umiddelbart er behov for, lagres hos regulanten. Hvilke data dette
gjelder, avgjøres spesielt i hvert enkelt tilfelle. VH kan innkreve
slike data når som helst det er ønskelig.
Det bør også nevnes at alle måleinnretninger og protokoller til enhver
tid skal kunne kontrolleres av avdelingens tjenestemenn.

-------------

-
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6. GENERa..T (J.1 I«MROL.LVlRKS(MIETEN
6.1

FINANSIERING

Utgifter i forbindelse med oppsetting av skilt og vannmerker samt kontroll/innmåling av disse, påhviler regulanten. Begrunnelsen er at regulanter, i og med innvilget konsesjon, har forpliktet seg til å
foreta en slik merking (kap 3.1). All arbeidstid inklusive overtid
samt reiseregninger, skal dekkes av konsesjonær.
Regulanten skal dekke kostnadene forbundet med etableringen og kontrollvirksomheten. Dette innebærer:
• Nødvendige befaringer
• Skiltkostnader inkl. montering
• Kostnader til vannmerker, limnigrafer og vannføringskurver
• Utgifter i forbindelse med innmålinger og kontroll
• I tillegg oppfordres regulanten til å informere om tiltaket
. 6.2

INTERN FINANSIERING

Det bør opprettes en felles kontroll- og tilsynskonto i V-direktoratet
der hver avdeling har sin underkonto. Avdelingene belaster så denne
konto etter arbeidsoppgaver og kostnader. Tilsvarende føres inntektene
inn på denne kontoen. Avdelingenes "uttak" må samsvare med faktiske
utgifter og tidsforbruk. Det må være felles takster for kontroll- og
tilsynsarbeid utført ved V-direktoratet, slik at det blir ens utgiftsbelastning, uavhengig av utøvende avdeling.
6.3 INFORMASJON

,NVE bør knytte god kontakt med kommunene og fylkenes miljøvernavdelinger. Dette gjelder både i forbindelse med oppsetting av merkene og ved
brudd på bestemmelsene. Det er avgjørende å innhente og benytte tilgjengelig lokalkunnskap. Regionkontorene i V-direktoratet skal informeres og benyttes i dette arbeidet.
Informasjonen bør omfatte
Hvor og når det er satt opp skilt og/eller målestasjoner (evt. med
kartutsnitt/koordinater/beskrivelse).
Hvordan skiltene ser ut.
Hvem eventuelle klager på reguleringen skal stiles til.
Følgende bør informeres
Regionkontoret.
Kommunene.
Lokalbefolkningen gjennom annonse
Fylkesmannens miljøvernavdeling.
Fylkesfriluftsnemnda.

pressen (lokalpressen/radio).
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6.4 JURIDISKE FORHOLD
6.4.1 MANøvRERINGSREGLEMENTET
Manøvreringsreglementet er selve ryggraden i en reguleringskonsesjon.
Det tas inn som en egen (atskilt) del av konsesjonen, jfr. vassdragsreguleringslovens §12 pkt 12. Ved en ren utbygging med tillatelse
etter"vassdragslovens §§I04-10S blir bestemmelser om manøvrering,
minstevannføring m.v. fastsatt som egne vilkår for tillatelsen.
Hjemmel for slike bestemmelser finnes i vassdragslovens §121 pkt 1.
Manøvreringsreglementet fastsetter hvilke grenser som skal gjelde for
regulering av magasinene (HRVog LRV). Videre kan det tas inn bestemmelser om hvordan magasinene skal reguleres, bl.a. tidsbestemte reguleringsgrenser eller hvilke magasiner som skal fylles først. Reglementet blir på mange måter et konsentrat av tillatelsen, og skal gi
konsise rammebestemmelser for driften av magasiner og overføringsanlegg. Krav til detaljeringsgrad kan variere avhengig av berørte interesser.

•

I forbindelse med vassdragsanlegg er det ganske strenge reaksjonsmuligheter, bl.a. kan anlegg settes i stand eller rives for eiers
regning dersom påleggene ikke etterkommes. I magasiner kan vannstanden
kreves senket, dersom dammen anses å ha for dårlig sikkerhet.
I selve lovteksten (v.reg.l. §12 pkt 12 og v.l. §121 pkt 1) gis det
bare en summarisk angivelse av hva manøvreringsreglementet skal inneholde. Krav til innhold og presisering er blitt skjerpet med årene i
tråd med politiske signaler om utvidede miljøkrav.
I de senere år er det blitt gitt ganske omfattende og detaljerte manøvreringsreglement, hvor det legges stor vekt på å ivareta de forskjellige interesser som knytter seg til vassdraget utover vannkraftutbygging. I enkelte saker må kraftutbygger gjennom manøvreringen
sikre disse interessene tilstrekkelig vann. I saker hvor det er usikkert hvordan manøvreringsreglementet vil virke, kan konsesjonsmyndighetene gi et foreløpig reglement, som skal revurderes etter en bestemt
tid - når man har høstet nødvendig erfaring.
Viktige temaer er minstevannføring på berørte elvestrekninger, fyllingsbestemmelser for magasinene, flomavledning og evt. korttidsregulering. Minstevannføring står her som en fellesnevner for spørsmål
som omfatter fiske, is- og erosjonsproblemer samt landskapsmessige
hensyn.

6.4.2 KONTROLL OG REAKSJONER
Nærmere om kontroll med manøvrering:
Det er ikke etablert noe fast tilsyn med overholdelse av manøvreringsreglementene. Kontrollen kan på dette området fungere noe tilfeldig,
særlig fordi konsesjonsmyndighetenes kontroll med kraftanlegg i driftperioden er lite utbygd. Spesielt hvor det ikke er noen private interesser som blir skadelidende, vil det være behov for at det tas initiativ på almenhetens vegne. I dag er kontrollen primært bygd på oppgaver over manøvreringen gitt av regulanten selv. Stort sett blir
brudd på manøvreringsreglementet kjent gjennom klager fra grunneiere
eller andre.
Ifølge v.reg.l. §12 post 19 skal regulanten underkaste seg den kontroll som DED finner påkrevet. Utgiftene ved denne kontrollen skal
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dekkes av konsesjonæren. Dersom et konsesjonsvilkår overtres, skal det
pålegges konsesjonæren å betale en tvangsmulkt, jfr. v.reg.l. §12_pkt
17. Tvangsmulkten skal enten påløpe "inntil forholdet er bragt i
orden, eller forfaller for hver overtredelse". Slik beste~melse om
tvangsmulkt tas regelmessig inn i konsesjonsbestemmelsene. Bestemmelser om tvangsmulkt knytter seg gjerne dels til en egen bestemmelse om
vannslippingen, f.eks:
"For så vidt vasslippingen foregår i strid med reglementet, kan
konsesjonæren pålegges en tvangsmulkt til staten av inntil kr
10.000 for hver gang etter departementets nærmere bestemmelse."
og dels til en mer generell bestemmelse om kontroll med konsesjonsvilkårene, f.eks:
"Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid
måtte bli truffet av vedkommende departement til kontroll med
overholdelsen av de oppstilte betingelser.
De med kontrollen forbundne utgifter erstattes det offentlige av
konsesjonæren etter vedkommende departements nærmere fastsatte
regler.
Gjentatte eller fortsatte overtredelser av bestemmelser i konsesjonen kan medføre at den trekkes tilbake i samsvar med bestemmelsene i ervervslovens §26 og v.reg.l. §12, pkt 17.
For overtredelse av de i konsesjonen inntatte bestemmelser
påløper en tvangsmulkt på kr 1.000 pr dag eller kr 5.000 for hver
overtredelse, såfremt det ikke er fastsatt annen straff for overtredelse av vilkåret. Mulkten kan inndrives ved utpanting."
I praksis blir det imidlertid meget sjelden anvendt tvangsmulkt. Og
bortfall av konsesjon pga. overtredelse av konsesjonsvilkårene har
så vidt vites aldri forekommet.
I forbindelse med forslag om lovendring av v.reg.l. er det foreslått
en utvidet adgang til sanksjonsbestemmelser, bl.a. en supplering av
lovens §12 pkt 17 med adgang til å gi pålegg om gjenoppretting av forvoldt skade.
Etter dette vil man få et flersporet sanksjonssystem hvor man kan
velge reaksjon etter overtredelsens karakter og grovhet. Sanksjonene
er noe forskjellige i art, siktemål og virkning og kan om ønskelig i
hvert fall delvis anvendes kumulativt. Anvendes tvangsmulkt alene, kan
det være grunn til i framtiden å øke mulktens størrelse ettersom store
verdier ofte er involvert i slike saker. En strengere håndhevelse er i
tråd med den skjerpede praksis som nå gjennomføres på bl.a. forurensningssektoren.

6.4.3 STRAFFEREAKSJONER
Ved overtredelse av reguleringsbestemmelser har v.reg.l §12 pkt 17 bestemmelser om sanksjoner. Bestemmelsen angir to sanksjonsmidler. Det
er tvangsmulkt og tilbaketrekking av konsesjon. Disse sanksjonene har
i praksis vist seg å være utilstrekkelige. Arsaken til dette er dels
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at tvangsmulkt er en for mild reaksjon, og at lovlig tilstand ofte vil
være gjenopprettet før konsesjonsmyndighetene rekker å gripe inn.Dessuten vil tilbaketrekking av konsesjon ofte framstå som for drastisk.
For at sanksjonene i v.reg.l. §12 pkt 17 skal kunne anvenges, må bestemmelser om dette tas inn i konsesjonsvilkårene.
Straffelovens §332 kan komme til anvendelse ved brudd på manøvreringsreglement. Men denne bestemmelsen retter seg bare mot "personlige ansvarlige", dvs. at det må påvises subjektiv skyld hos en ansvarlig.
Dette gjør at lovens anvendelighet begrenses. Når vilkårene etter §332
er oppfylt, kan det pålegges bøter eller fengsel i inntil 3 måneder.
Det er bred enighet om at det foreligger behov for en straffebestemmelse i v.reg.l. i tillegg til lovens øvrige sanksjonsmidler i §12 pkt
17. Begrunnelsen for dette er dels at straffereaksjoner som bøtestraff
og i visse tilfeller fengselsstraff anses å ha større preventiv
effekt, og at en straffebestemmelse vil bli mer anvendelig enn v.reg.
l. §12 pkt 17. Det er heller ingen grunn til at v.regl.l. skal stå i
en annen stilling når det gjelder straffeansvar enn andre lover som
f.eks. forurensningsloven og plan- og bygningsloven, som har egne
straffebestemmelser.
I Dlje- og energidepartementets forslag til endring av v.reg.l. er det
derfor fremmet forslag om å innføre en straffebestemmelse i loven. Det
er foreslått at dette straffeansvaret. både skal rette seg mot personer
og selskaper. Videre bør ansvaret være uavhengig av om det kan påvises
at en eller flere personer på vegne av foretaket har utvist skyld.
Dette vil si et objektivt ansvar. Det vil da for å pålegge straffeansvar være tilstrekkelig å påvise at det foreligger brudd på manøvreringsreglementet.
Innstillingens forslag til en ny straffebestemmelse i en ny §25 i v.
reg.l. anfører to straffereaksjoner. Disse er bøtestraff og fengsels.straff. For at fengselsstraff skal kunne anvendes, er det en nødvendighet at det kan påvises en eller flere ansvarlige. Skal bøtestraffen
ha noen preventiv effekt, er det en forutsetning at bøtene er så store
at et lovbrudd representerer en risiko, og at det ikke i noe tilfelle
vil lønne seg å begå lovbrudd.

6.4.4

SAKssEHANDLING VED BRlIX) PÅ ELLER MISTANKE

(J.1

BRlIX) PÅ BESTEM-

MELSENE

Alle henvendelser om brudd på gjeldende reguleringsbestemmelser sendes
NVE/V-direktoratet for nærmere behandling. Internt i V-direktoratet behandles slike saker vanligvis av vassdragsavdelingen (VVK og
VVT). Dm nødvendig involveres også VAJ og relevant fagkontor.
Vanlig rutine ved slike henvendelser er at regulanten også blir kontaktet. Dersom det viser seg at det foreligger et brudd utarbeides en
innstilling som oversendes DED der den videre saksbehandling finner
sted.

6.5
6.5.1

FRAMDRIFTSPLAN OG TIDSFORBRUK
MAGAsItK:RKING

Det legges opp til at samtlige magasiner skal være registrert, nivellert og merket i løpet aven periode på 2-3 år. I tillegg vil det
påløpe en god del saksbehandling.
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I

I
I
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I
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I
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.
.

Saksbehandling/oppfølging
Fig 4: Framdriftsplan for gjennomføring av HRV/LRV merking.
Pr 01.01.89 var det 785 magasiner som må registreres og befares.
Dersom det avsettes 1 arbeidsdag pr magasin, vil dette innebære 785
dagsverk eller nærmere 6000 timeverk. Dette representerer ca 3,5
årsverk (a 1700 timer). I tillegg kommer saksbehandling. Realistisk
arbeidstidsforbruk i løpet av de 3 første årene er derfor antakelig et
sted mellom 4 og 5 årsverk eller ca 1,5 årsverk pr år. Etter at magasinene er tilfredsstillende merket, vil arbeidsmengden bli betydelig
redusert. Arbeidet vil da hovedsakelig bestå av saksbehandling og kontrolloppgaver. Dette vil være en løpende virksomhet som anslagsvis vil
kreve ca 450 timer pr år.

6.5.2 MÅGASINVANNSTANDER
Det er i dag oppsatt vannmerkeskalaer i ca 500 av landets 785 magasiner. Etablering av vannmerkeskalaer i de resterende 285 magasiner vil
kreve anslagsvis 1,5 årsverk dersom det antas 1 dagsverk pr magasin.
Det forutsettes en kontroll pr vannmerke hvert 3. år. Kontrollen skal
gjelde alle 785 magasiner og omfatter: Manuell avlesning av skala,
kontroll av O-punkt og registreringssystem for fjernavlesning hvis
dette benyttes. Forutsatt ca 6 timer pr magasin, representerer kontrollen i felt ca 1 årsverk pr år. Saksbehandling og databearbeidelse
tilsvarer ca 1 årsverk i tillegg.
En oversikt over tidsforbruket som vil medgå ved en tilfredsstillende
kontroll av magasinvannstander er som følger:
1. Oppsetting av vannmerkeskalaer i de gjenværende 285 magasiner, ca
1,5 årsverk.
2. Løpende kontroll i felt, ca 1 årsverk/år.
3. Løpende saksbehandling og databearbeidelse, ca 1 årsverk/år.

22

6.5.3 MINSTEVANNF0RINGER
Inntil nå er det gitt godt over 100 pålegg om minstevannføringer. Ved
et betydelig antall av disse er det ennå ikke oppsatt mål~stasjon for
kontroll av at pålegget overholdes.
Et realistisk mål bør være at samtlige kontrollstasjoner er bygget og
i drift innen utgangen av 1992. Dette vil imidlertid måtte kreve en
viss økning av bemanningen.
Ved samtlige stasjoner må vannføringskurve måles opp; i det minste i
det området som tilsvarer pålegget. Vi antar imidlertid at kurvemålingen kan gjennomføres ganske effektivt ved en rekke av stasjonene, da
det vil være mulighet for å variere vannføringen etter ønske på
kunstig vis (tapping gjennom luker). Likeledes vil det ved mange stasjoner være regelmessig bestemmende profil (måledammer). Også dette
reduserer behovet for vannføringsmålinger.
Feltarbeidet omfatter således:
•

Planlegging av stasjonene (selve byggearbeidet forutsettes utført
av regulanten).
• Oppmåling av vannføringskurver.
• Rutinemessig kontroll av at stasjonene funksjonerer som de skal, og
at eventuell observatør gjør samvittighetsfullt arbeid.
• Eventuell oppsetting av opplysningsskilt.
Kontorarbeidet omfatter:
•

Gjennomgang av observasjonsmaterialet ved de stasjoner som er
utstyrt med registrerende instrumenter.

•

Saksbehandling i tilfelle brudd på bestemmelsene.

Som et grovt anslag vil vi anta at bygging av manglende stasjoner og
oppmåling av vannføringskurver vil kreve ca to årsverk.
Nødvendig løpende kontroll med stasjonene i felten kan årlig kreve anslagsvis et halvt årsverk (l til 3 år mellom hvert besøk avhengig av
stasjonens viktighet).
Totalt vil dette opplegget således kreve ca 2 årsverk for å få systemet i drift, mens det senere må satses ca 1/2 årsverk årlig for å
gjennomføre en effektiv kontroll.

6.5.4 AVLØPSFL.04ER FRA MAGASIN
Bestemmelsen om at flommer så vidt mulig ikke skal forøkes, er tatt
med i de fleste reguleringskonsesjoner og i en del overføringstillatel ser. Det er således et stort antall steder denne bestemmelsen skal
kontrolleres. Svært mange reguleringsmagasin har fast overløp for
flomavledningen, og dermed har en slik etterkontroll ingen hensikt.
Den viktigste kontrollfunksjonen ved denne damtypen foregår i planleggingsfasen i forbindelse md utformingen av overløpet. Ved de øvrige
damanlegg er den nødvendige kontroll allerede opprettet i de fleste
tilfeller, fordi regulanten selv er interessert i å registrere hvor
mye vann som går tapt. Tidsforbruk til nødvendige kontroller og vannføringsmålinger vil en anslå til ca 1/2 årsverk/år.
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I forbindelse med enkelte eldre damanlegg har det i ettertid vist seg
at det faste overløpet ikke tilfredsstiller kravet til flomavløp. Den
betydelige revurderingen VVT nå foretar av flomløp i samarbeid med VH,
søker nettopp å rette opp disse forhold.

6.6
6.6.1

INTERN ARBEIDSDELING - BRU( AV REGIONKONTORENE
MAGAsI~RKING

VU er ansvarlig for saksbehandling og koordinering i forbindelse med
merking, innmåling og kontroll. Regionkontorene (vedlegg 2) informeres
når det er saker som ligger innenfor deres respektive områder (f.eks.
ved kopi av brev). Kommunikasjon foregår via regionsjefene.

•

Regionkontorene og andre avdelinger i V-direktoratet bistår VU der
dette er naturlig. Det tenkes i første rekke på lokalkunnskap om magasiner og eventuelle konflikter forbundet med manøvreringsreglementet.
Også spesiell kjennskap til magasiner og gode forslag til hvor merkene
bør settes opp, er aktuelt .
Det utarbeides et registrerings- og oppfølgingssystem som tilknyttes
Vassdragsregisteret og oppdateres av VU (kap 6.7.1). Det synes naturlig å trekke veksler på VHD i utarbeidelsen av dette dataregisteret.
Ansvaret for magasinmerkingen vil bety en midlertidig men vesentlig
økning av arbeidsbelastningen i VU (kap 6.5.1). I utgangspunktet må
målet være at samtlige magasiner bør være registrert og tilfredsstillende merket i løpet aven periode på 2-3 år. I tillegg vil avdelingen
bli belastet med all saksbehandling som er forbundet med fastlegging
av reguleringsgrensene (oppdatering av høydegrunnlag,osv) i samtlige
magasiner. En oppdatert og effektiv kontroll av påleggene krever
derfor at VU blir tildelt ressurser som står i forhold til den arbeidsmengden som er antydet. Dette er en vesentlig forutsetning for at
V-direktoratet skal kunne utøve sin pålagte kontrollfunksjon på en god
og effektiv måte.
For å optimalisere bruken av V-direktoratets ressurser, bør regionkontorene på sikt involveres i dette arbeidet. Den første tiden må imidlertid VU stå for det praktiske arbeidet, slik at det innarbeides et
system for rutiner og kontroll. Denne kompetansen må bygges opp i VU
som i tillegg til det administrative ansvar også er ansvarlig for
framtidig saksbehandling. Prinsippavgjørelser foretas av hovedkontoret.
VU har en nivellementsseksjon. I utgangspunktet bør derfor innmåling
av merkene foretas av VU.

6.6.2 MAGAsINVANNSTANDER, MINSTEVANNFØRINGER OG AVL0PSFLOMMER
Ved enhver reguleringskonsesjon er det Hydrologisk avdelings ansvar å
utferdige et pålegg til regulanten om utførelse av hydrologiske undersøkelser. Pålegget omfatter bl.a. bygging og vedlikehold av stasjoner
for kontroll av eventuelle pålagte minstevannføringer, registrering av
magasinvannstander og flomavløp fra magasin.
Det må påses at pålegget blir fulgt og at stasjonene kommer i drift.
Hydrologisk avdeling må senere foreta regelmessige kontroller for å
forsikre seg om at stasjonene funksjonerer tilfredsstillende og at
tilsynet er som det skal. Slike besøk bør som hovedregel gjennomføres
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med 1 til 3 års mellomrom. Ønskes det hyppigere kontroller, må det
tilføres større personalressurser.
Der det monteres opplysningsskilt, oppføres Hydrologisk avdeling som
ansvarlig kontrollmyndighet. Innløper melding om brudd på pålegget, må
avdelingen så raskt som mulig søke å bringe klarhet i om meldingen
medfører riktighet. Ved betydelige brudd på bestemmelsene må melding
gis Vassdragsavdelingen (VV).
I forbindelse med kontroll av at konsesjonsvilkårene overholdes, påhviler det VH betydelige arbeidsoppgaver (kap 3.4.1, 4.2, 4.3 og 4.4).
Hvert regionkontor utfører det rutinemessige feltarbeidet innenfor
sitt distrikt. Det samme gjelder primær databearbeidelse. Likeledes
bør rekonstruksjon av naturlige flommer i regulerte vassdrag vanligvis
kunne utføres ved regionkontorene.
Den maskinelle kontroll av at konsesjonsvilkårene overholdes, må
derimot gjennomføres ved hovedkontoret. Det vil for øvrig, i mer kompliserte saker, være naturlig å søke bistand fra dette.

6.7 INTERN REGISTRERING
6.7.1 MAGAsItH:RKING
Det bør utarbeides et register i tilknytning til Vassdragsregisteret
og Konsesjonsdatabasen der alle magasiner med eiere/regulant danner
basis.
Følgende bør inngå i registeret:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Reguleringshøyde (HRV, LRV), opprinnelig høydegrunnlag, nytt høydegrunnlag
Tidligere naturlig vannstand (hViS data foreligger).
M711-koordinater for oppsatt(e) merke(r).
Hva er merket (HRV/LRV/andre).
Når merket.
Når kontrollmålt av NVE.
Når erstattet pga. slitasje eller annet (status).
Når kontrollert.
Hvem har kontrollert.
Overtredelse: Når, reaksjon.
Klage.

Deler av registreringen må sperres og kun være til internt bruk for de
ansvarlige for kontrollvirksomheten (fig 5).
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Fig 5: Flytskjema over intern registrering i forbindelse med kontroll
av HRVjLRV og kopling til Vassdragsregisteret og Konsesjonsdatabasen.
Den stiplede "boksen" viser den del av registreringen som må være
sperret og kun tilgjengelig for intern bruk i V-direktoratet.

6.7.2

~INVANNSTANDER, MINSTEVANNFØRING OG AVLØPSFLOMMER

Samtlige av VH's målestasjoner for vannstand og/eller vannføring er
registrert i avdelingens interne arkiv (kalt "stasjonsbiblioteket")
med nummer, kode og navn. Dette gjelder også de stasjoner som tilhører
andre, f.eks. de som er opprettet i henhold til et konsesjonspålegg.
Følgelig må dette system også omfatte nåværende og framtidige stasjoner for kontroll av pålagte minstevannføringer, selv om det ved disse
vanligvis ikke vil bli foretatt regelmessige vannstandsobservasjoner.
I stasjonsbiblioteket er, i tillegg til nummer og navn, gitt en lang
rekke opplysninger angående den enkelte stasjon. Eksempelvis kan
nevnes elvenavn, opprettelsesår, regulert/uregulert elv, nedbørfeltets
areal, høyde over havet, osv.
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7. ANJæ

<MOOER DER V-D:rREJ("fffiATET HAR KOOROU..ANSVAR

7.1 TILSYN MED VASSDRAGSANLEGG
7.1.1 GJELDENDE BESTEM>1ELSER
I v.reg.l. §12, pkt 10 og ervervslovens §2, pkt 15 er bestemt at det i
vassdragskonsesjoner skal tas inn vilkår om at "anlæggets utførelse
saavelsom dets senere vedlikehold og drift skal være undergitt offentlig tilsyn". Videre er det i 1982 kommet generelle damforskrifter som
fastslår at alle dammer over en viss størrelse hva angår høyde og/
eller magasinvolum skal underlegges offentlig tilsyn.

7.1. 2 TILSYN OG OPPFØLGENDE KONTROLL
Tilsynet med vassdragsanlegg har i alle år vært utført av vassdragstilsynet (VVT). Arbeidsområdet er offentlig kontroll av planer for og
tilsyn med utførelse, drift og vedlikehold av vassdragsanlegg, hovedsakelig dammer. Kontroll av varslingsanlegg i forbindelse med plutselig åpning av damluker utføres av VVT.
En del konstruksjoner av stor sikkerhetsmessig betydning (luker, rør,
m.v.) har hittil ikke vært underlagt offentlig tilsyn. VVT har i brev
til OEO tatt initiativ til å få etablert offentlig tilsyn også med
slike konstruksjoner.

7.1.3 GJENNOMFØRING OG TIDSFORBRUK
Arbeidsoppgavene har etter siste krig vært sterkt knyttet til nyanlegg. En nedtrapping av nybyggingene kommer nå, samtidig med at et
stort antall vassdragsanlegg må revurderes pga. elde, nedbryting og
skjerpede sikkerhetskrav. Rehabilitering av denne bygningsmassen vil
kreve økt innsats framover.
VVT er inne i en omleggingsfase, der man vil redusere detaljkontrollen
og gå over til mer overordnet kontroll. Anleggseierne må da i større
grad enn hittil gjennomføre egenkontroll (internkontroll) der de må
dokumentere at de kvalitetskrav det offentlige definerer, blir innfridd.
Dette medfører at VVT må legge mer arbeid i å utarbeide håndbøker og
retningslinjer; et arbeid som alt er i gang.
Arbeidet fordeles mellom regionkontorene (vedlegg 2) og sentraladministrasjonen i Oslo.

7.2 HELT ELLER DELVIS TØRRLAGTE ELVELØP
På elvestrekninger med redusert vannføring kan oppøring og tilgroing
bli betydelig. Særlig gjør dette seg gjeldende hvor en har sterkt masseførende sideelver. Den flomdemping reguleringen gir, spesielt for de
mindre flommer, reduserer utspyling og videre transport av massene.
Ørdannelsene gir grunnlag for landvegetasjon. Samlet kan oppøring og
vegetasjon gi betydelig redusert avløpskapasitet.
Resultatet blir høyere grunnvannstand, ulempe for fiske og andre fritidsaktiviteter m.v. Størst skade oppstår ved større flomvannføringer,

27

med oversvømmelse, isproblemer, erosjon/ras og oppøring av nedenforliggende strekning. Skadeomfanget vil ellers avhenge av utnyttelse
og aktivitet i vassdraget og tilliggende områder.
Tipping av rydningsmasser o.a. utfyllinger i regulerte elver har blitt
et betydelig problem de siste årene. Dette medfører redusert flomprofil og fare for erosjon og oversvømmelse.

7.2.1.

GJELDENDE BESTEJtt.ELSER OG ANSVARSFORHOLD

I henhold til gjeldende "Standardvilkår" for vassdragsreguleringskonsesjoner plikter konsesjonær å hindre eller redusere de skader som
måtte være en følge av reguleringsinngrepene. I nevnte standardvilkår
heter det bl.a.
"Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan Olje- og energidepartementet pålegge konsesjonær å bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med
dette."
Ansvaret for tilfredsstillende forhold i tørrlagte elveløp tilligger
således i utgangspunktet konsesjonæren. Hans plikter kan videre være
nærmere presisert ved særlige vilkår eller betingelser fastsatt ved
skjønn.

7.2.2

TILSYN OG OPPFØLGENDE KONTROLL

Etter nevnte standardvilkår er NVE/V-direktoratet tillagt tilsyn med
utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak. Dette må
også omfatte tørrlagte elvestrekninger.
De forhold som skal vurderes i denne forbindelse, er hovedsakelig avløpskapasitet, erosjon/ras, masseføring, samt skadevirkninger for nærliggende arealer. Det synes naturlig at tilsynsansvaret blir tillagt
VF. Det vil imidlertid være behov for innspill fra andre avdelinger,
spesielt VN og VH. I prakSis vil tilsynet bli utført ved regionkontorene.

7.2.3

GJENNOMFØRING OG TIDSFORBRUK

Omfang og
holdene i
ligge hos
kontorene

hyppighet av tilsyn vil nødvendigvis være avhengig av fordet enkelte vassdrag. Ansvaret for denne vurderingen må
regionsjefen, i likhet med andre tilsynsoppdrag som regionnå vil bli tillagt.

Tilsynsbehovet vil videre variere sterkt geografisk. Eksempelvis er
behovet beskjedent i Finnmark sammenliknet med Nordland eller Sogn og
Fjordane. Det en foreløpig kan si, er at denne tilsynsfunksjon vil gi
betydelig økt arbeidsbelastning for det enkelte regionkontor. Hvor stor
kan en først se når behovet innen de enkelte regioner er nærmere kartlagt.
Med hensyn til praktisk gjennomføring av tilsyn og eventuelle pålegg
vil arbeidsgruppen foreslå:
• Påminnelse om manglende overholdelse av vilkårene, om vedlikehold
eller mindre utbedringer i tørrlagte elver meddeles direkte fra
regionsjefen til konsesjonær, med gjenpart til V-direktoratet og VF.
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• Det må straks reageres på tipping og utfylling av masser og andre
ting som kan føre til flomoppstuving.
• Forslag til pålegg om større arbeider utarbeides av regjonkontorene
med VF som saksbehandler og med innspill fra andre avdelinger. Forslaget sendes V-direktoratet.
• Det'endelige pålegg gis av V-direktoratet eventuelt etter nærmere
behandling ved fagavdelingene sentralt.
• Videre oppfølging skjer ved regionkontorene.

7.3

TILSYN OG KONTROLL MED TERSKLER OG FORBYGNINGER

7.3.1

•

GJELDENDE BESTEMELSER OG SAKSBEHANDLING

Med utgangspunkt i v.reg.l. §12 kan DED pålegge konsesjonær å bygge
terskler som avbøtende tiltak (vannstand, fiske, erosjon m.v.). De
aller fleste nye vassdragskonsesjoner inneholder bestemmelser om terskelbygging, o.l .
Utarbeidelse av pålegget etter en samlet vurdering samt innstilling
til DED er tillagt V-direktoratet.
DED's påleggsmyndighet er senere delegert til V-direktoratet. Det er
dag VN som har ansvaret for terskel sakene, herunder utarbeidelse av
pålegget. Den tekniske plandelen utarbeides av VF.
Terskelplaner blir utarbeidet enten av VN i nært samarbeid med VF, av
regulanten selv, eller ofte ved et samarbeid mellom regulanten, VN og
VF.
VN er ansvarlig for kontroll under og etter byggingen, og for tilsyn
med funksjon og vedlikehold. VF koples inn ved tekniske vurderinger.
I noen tilfeller forestår VF byggingen av tersklene.
Ordinære forbygningstiltak eller andre arbeider for å redusere skader
ved erosjon, flom eller isganger er også vanlige konsesjonsvilkår.
For "gamle" konsesjoner var en vurdering av framtidig erosjon inkludert i skjønnet, og utbygger ble for all framtid fritatt for ansvar
ved en engangserstatning eller ved en (ofte ikke indeksregulert) årlig
sum. I en rekke tilfeller har det påført bl.a. Staten v/VF betydelige
utgifter som rettelig burde være utbyggers ansvar.
I de senere år er framtidig erosjon tatt ut av skjønnet og det er lagt
inn besemmelser i konsesjonsvilkårene som pålegger utbyggeren ansvaret
for erosjonsskader som utbyggingen/reguleringen forårsaker. NVE er
tillagt påleggsmyndighet for slike saker og må derved avgjøre hvor
stor del av erosjonsskadene som er forårsaket av den aktuelle utbygging. Dette er en vanskelig oppgave idet det å vurderes hva som er
naturlig erosjon og hva som er forårsaket av eventuelle gamle konsesjoner og endelig hva som er forårsaket av utbygging hvor utbygger har
ansvaret.
For en best mulig vurdering fra NVE's side i slike saker er det nødvenig å registrere erosjonsforholdene før utbygging/regulering skjer og
dessuten et visst tilsyn/kontroll med utviklingen for å ha grunnlag
for en rettskaffen vurdering senere.
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Påleggene kan ha forskjellig utforming:
a) Konkrete pålegg om tiltak som konsesjonæren skal gjennomføre og bekoste. VF skal godkjenne planene og ha tilsyn med utførelsen og
vedlikeholdet. Ikke sjelden blir VF anmodet om å utføre arbeidet.
b) Pålegg til konsesjonæren om å ta del i sikringsarbeider m.v. hvor
forholdene blir forverret på grunn av kraftutbyggingen. Her er det
vanlig at VF står for planlegging og utførelse. Kostnaden blir delt
mellom konsesjonæren og VF etter forhandlinger.
I tillegg til konsesjonsvilkårene er det ikke uvanlig at det etterfølgende skjønn pålegger utbygger å utføre tiltak, f.eks. mot erosjon. VF
blir ofte bedt om sakkyndig bistand.

7.3.2

UTFØRELSE OG KONTROLL

Der terskler planlegges og utføres av Forbygningsavdelingen, må det
være naturlig at VF også setter ut referansebolt for senere kontroll.
Rapport sendes VN når arbeidet er avsluttet.
Der terskler planlegges og utføres i regulantens regi, må det være naturlig at regulanten plikter å nedsette referansebolt. Det er opp til
VN om teknisk sluttkontroll (inkl. bolt) skal foretas av VF, med etterfølgende rapportering.

7.3.3

VEDLIKEHOLDSKONTROLLER

Det må være naturlig at også det formelle kontrollansvar i denne forbindelse bør tilligge VN. Videre at befaringskontrollen utføres av regionkontorene.
Tilknytning til SK-høyder eller NVE's nivellementer vil være ønskelig.
Eventuell tilknytning til nevnte nivellementer bør i tilfelle utføres
av vu.

7.3.4

REGISTRERING

Det er nå vedtatt at terskler (med ulike formål) skal inn i et nyopprettet terskelregister i Vassdragsregisteret. Registreringsskjema er
utarbeidet av VU i samråd med VN og VF. Ordningen er for tiden på prøvestadiet.
Når ordningen med terskelregisteret kommer i gjenge, vil VN for hver
nybygd eller nyregistrert terskel enten sende utfylt registreringsskjema til VU som sørger for innlegging i Vassdragsregisteret, eller
selv legge det inn.

7.4

NAlUR- OG LANDSKAPSMESSIGE FORHOLD

7.4.1

GJELDENDE BESTEI+1ELSER

V-direktoratets kontroll- og tilsynsoppgaver når det gjelder natur- og
landskapsmessige forhold, er regulert gjennom vassdragsloven, v.reg.l.
konsesjonsbetingelser i forbindelse med vannkraftutbygginger samt
fullmakter/delegeringsvedtak gitt av OED. Dessuten gjennom avtaler
innen etaten.
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Når det gjelder vannkraftutbygginger, gir den generelle naturvern- og
landskapspleie-paragrafen i konsesjonsbestemmelsene V-direktoratet
store fullmakter til å føre tilsyn med og kontrollere alle natur- og
landskapsmessige inngrep knyttet til reguleringene.

7.4.2

TILSYN OG OPPFØLGENDE KONTROLL

Arbeidsområdet omfatter offentlig kontroll av planer for og tilsyn med
utførelse, drift og vedlikehold når det gjelder alle natur- og landskapsmessige inngrep i forbindelse med vassdragsreguleringer.
VN har ansvar for kontroll- og tilsynsarbeidet. Dette blir dels utført
av VN's ansatte ved regionkontorene og dels dekket opp fra hovedkontoret, alt etter sakstype og arbeidssituasjon.

7.4.3

GJENNOMFØRING OG TIDSFORBRUK

Tilsyns/kontrollordninger innen natur- og landskapssektoren er i store
trekk godt innarbeidet. Nye arbeidsområder kommer imidlertid til etter
hvert. Dette har spesielt gjort seg gjeldende de 2-3 siste årene.
Det er svært vanskelig å stipulere noe tidsforbruk for det natur- og
landskapsmessige tilsynet VN utfører i dag og skal utføre i årene
framover. Generelt har det i mange år vært slik at en oftest har
vært på etterskudd når det gjelder vanlige rutinemessige kontroller/tilsyn. Dette bl.a. fordi "utrykninger" i hastesaker, sammen med
de mange oppgavene avdelingen ellers er blitt tillagt, ofte må prioriteres.
Etter hvert som regionkontorene utbygges fullt ut for hele landet, må
siktemålet være både å komme ajour når det gjelder nåværende oppgaver
og å få muligheter til å gå inn på de nye som etter hvert avspeiler
seg.
Av nye oppgaver kommer samarbeid med VF i senkings- og forbygningssaker stadig sterkere inn.
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8. TILSYNS8.1
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FOSSHE~ALGET

Det har i de senere år vært sterk økning av ulike mindre inngrep i
vassdrag. Den økonomiske ressursutnyttelse kommer ofte i konflikt med
almene interesser. I særlig grad gjelder dette grusuttak og oppdrettsanlegg for fisk. Flere instanser har i den forbindelse etterlyst
regelverk og kontroll fra det offentlige.
Foreløpige retningslinjer for grusuttak fra vassdrag er gitt av Vdirektoratet 27.11.86 og 18.03.88. Disse retningslinjer er også anbefalt av Fossheimutvalget.
Fossheimutvalget, som ble nedsatt etter samråd mellom MO, OEO og NVE,
tok for seg saksbehandlingen for samtlige tiltak i vassdrag som ikke
har tilknytning til større kraftverks- eller reguleringsinngrep. Utvalgsrapportene er gitt navnet "Mindre inngrep i vassdrag. Retningslinjer for saksbehandling i forhold til vassdragslovens §§I04-I06
m.v.", omhandler følgende:
I Mindre reguleringer samt uttak av vann fra vassdrag
l. Etablering av settefiskanlegg og oppdrettsanlegg for fisk (aquakulturanlegg).
2. Etablering av jordvanningsanlegg.
3. Etablering av vannforsyningsanlegg.
4. Opprusting/ombygging av kraftverk og bygging av mindre kraftverk og
anlegg av kraftverksregulering som ikke krever behandling etter regu1erings-/ervervslovene.
Il

Bygging i eller over vassdrag

l. Omlegging/lukking/utfylling i elv.
2. Bygging av bruer og stikkrenner.
3. Kryssing av vassdrag med kabler og rør.
III

Diverse tiltak

l. Uttak av grus fra vassdrag.
2. Målrettede miljøtiltak som terskel bygging, etablering av mindre reguleringer for å skaffe lavvannføringer o.l.
3. Nedlegging av vassdragsanlegg.
Utvalget omtalte også sakstypene bakkeplanering, vegbygging 0.1. uten
å gå inn på saksbehandlingsregler.
Delrapport I, Aquakulturanlegg, ble avgitt 13.06.86. Del Il, som omhandler de øvrige av ovennevnte sakstyper, ble avgitt 27.11.86. videre
har samme utvalg avgitt Del III "Forbygningssaker m.v.", 22.12.87.
Samtlige rapporter ble sendt på høring fra OED. For tiden pågår en
gjennomgang av rapporten og høringsuttalelsene i OEO med sikte på utforming av endelige retningslinjer.

32
Fossheimutvalget har foretatt en omfattende gjennomgang av relevant
lovverk og saksbehandlingsrutiner for ulike vassdragsinngrep som ikke
kommer inn under konsesjonsbehandling i henhold til vassdragsreguleringsloven. Det er videre gitt forslag til ansvarsfordelipg mellom de
ulike forvaltningsorganer. Så langt vil en bare henvise til de tre
delrapportene.
Fossheimutvalget har imidlertid ikke foreslått retningslinjer for kontroll og oppfølging av vilkår fastsatt ved tillatelse eller annen godkjenning, verken eksternt eller internt. I denne forbindelse vil arbeidsgruppen bemerke:
For et stort antall av konkrete saker som kommer inn under begrepet
"Mindre inngrep" blir det ikke nødvendig med behandling etter vassdragslovens §I04-106. Mest aktuelt for slik behandling er gruppe I
(aquakultur, jordvanning, opprusting/ombygging av kraftverk m.v.) samt
større flomsikringsanlegg og omfattende grusuttak fra vassdrag.
Foreslåtte retningslinjer vil imidlertid for ethvert inngrep sikre en
nøye vurdering av hvorvidt tiltaket krever søknadsbehandling av hensyn
til de almene interesser. For enkle inngrep (f.eks. mindre grusuttak,
kabel krysning m.v.) vil det ofte ende med at tiltakets gjennomføring
aksepteres, på betingelse av at visse oppsatte vilkår fra fylkesmannen
følges. Kontroll med overholdelse av vilkårene vil være sterkt tidsbegrenset og er særlig aktuelt under arbeidets gjennomføring.
En forutsetter at det ved den pågående sluttbehandling av Fossheimutvalgets rapporter også blir gitt signaler om hvilke instanser (NVE
eller andre) som skal forestå eventuell oppfølging og kontroll av
gitte vil kår.
Den del av kontrolloppgavene som måtte bli tillagt NVE, må alt vesentlig utføres ved V-direktoratets nyopprettede regionkontorer. Den
interne arbeidsfordeling mellom V-direktoratets avdelinger bør imidlertid utstå inntil endelige retningslinjer for "Mindre inngrep i
vassdrag" foreligger og er godkjent av overordnede myndigheter.

8.2

~ENNOMFØRING

OG TIDSFORBRUK

Fossheimutvalgets forslag til saksbehandling på forskjellige områder
(grusuttak, aquakultur m.m.) vil særlig påføre V og VN mer arbeid. Omfanget vil nok i stor grad bli bestemt av i hvilken grad tiltakshavere
må betale dette selv i form av "oppdrag" eller gebyr. Det er imidlertid så store almene interesser knyttet til dette, at i det minste
en innarbeidingsperiode bør NVE kunne ta mesteparten av merarbeidet
som service, som en del av sitt forvaltningsansvar.
Når dette arbeidet blir sett i sammenheng med økt tilsyn med terskler
og med tørrlagte elvefar, kan merarbeid i forhold til dagens situasjon
anslås til 2-3 årsverk for hele landet. VF og VN får mesteparten av
dette merarbeidet.
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VEDLEOO 1
REGIONKONTORENE

Generelt
Det er formelt opprettet 5 regionkontorer for V-direktoratet:
Region
Region
Region
Region
Region

Nord (VRN). Kontorsted Narvik
Midt-Norge (VRM). Kontorsted Trondheim
vest (VRV). Kontorsted Førde
Sør (VRS). Kontorsted Oslo
øst (VRØ). Kontorsted Oslo

Det er meningen at VRS og VRØ med tiden skal flyttes til henholdsvis
Kristiansand og Hamar.
Regionkontorene vil alle etter hvert få representanter fra følgende
avdelinger:
Forbygningsavdelingen (VF)
Hydrologisk avdeling (VH)
Natur- og landskapsavdelingen (VN)
Vassdragsavdelingen/Vassdragstilsynet (VV/VVT)
Til en viss grad har avdelingene samordnet sine regiongrenser. Denne
prosessen vil ikke være sluttført på en del år ennå. Opplysninger om
region-tilhørighet får en direkte ved kontorene eller ved avdelingene
i Oslo.
Bruk av EDB-kommunikasjon og Telefax i tillegg til post og telefon
gjør at forbindelsene mellom hovedkontor og regionkontor, og forbindelsene regionkontorene i mellom, skjer på en enkel og rask måte.
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HYDROLOGISKE UNDERSØKELSER SQ.1 KAN PÅLEGGES I KONSES.JONSVJLKÅRENE

Overflatehydrologi
A)

Oppsetting av skilt for marking av reguleringsgrenser, minstevannføringspålegg o.l.

B) Avløps- og magasinmålinger.
C)

Oppmåling av naturlig vannføringskurve for nye reguleringsmagasin.

Bre. snø og materialtransport
A)

Massebalansemålinger på breer.

B)

Sedimenttransportmålinger i regulerte vassdrag.

C)

Snømålinger.

Grunnvann
A)

Målinger av grunnvannstand, grunnvannskjemi, grunnvannstemperatur
og av teledyp.

Is og vanntemperatur
A)

Vanntemperaturmålinger og isobervasjoner.

Meteorologi
,A)

Hydrometeorologiske målinger.

Hvis det av hensyn til det offentliges interesse finnes påkrevet, kan
NVE foreta nødvendige endringer eller tilføyelser i ovennevnte pålegg .

•
I

