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Høringsuttalelse til utkast til regional vannforvaltningsplan
Vi viser til utkast til vannforvaltningsplan for vannregion Glomma som ble lagt ut til høring
og offentlig ettersyn 1. juli 2014, med frist for høringsuttalelse 31.12.2014. Vinstra
Kraftselskap DA avgir med dette sin høringsuttalelse.
Vinstra Kraftselskap DA er et kraftselskap eid av E-CO Energi AS, Eidsiva Vannkraft AS og
Stange Energi AS. Selskapet eier 1 kraftverk i Vannregion Glomma med en årsproduksjon
på ca. 1180 GWh.
Når det gjelder mer prinsipielle, overordnede forhold knyttet til regionale
vannforvaltningsplaner, vises til Energi Norges høringsuttalelse. Vi viser også til
høringsuttalelsen fra Glommens og Laagens Brukseierforening (GLB) som adresserer
hovedspørsmålene til vannregionmyndigheten i forbindelse med høringen. Vinstra
Kraftselskap DA stiller seg bak disse høringsuttalelsene på et prinsipielt grunnlag.
Når det gjelder utpeking til SMVF og miljømål i vannforekomstene som vi påvirker med vår
vannkraftproduksjon, er vi i stor grad fornøyd vannforvaltningsplanen, og at det er lagt vekt
på vurderinger som er foretatt ved nylig gjennomført revisjon i vinstravassdraget. Allikevel
ligger det forslag til tiltak vi ser behov for å kommentere, og disse er samlet i tabell 1
under. I tabellen kommenteres konkrete tiltaksforslag som angår Vinstra Kraftselskaps
vannforekomster, og som fremkommer enten i forvaltningsplan eller regionalt
tiltaksprogram med tiltakstabell-bruttoliste (vedlegg 1 i tiltaksprogrammet; alle tiltak fra de
lokale tiltaksanalysene). De tiltak som kommenteres vurderes som urealistiske, ikke
kost/nytte-vurdert eller i strid med nasjonale føringer. Utover dette kommenteres det som
oppleves som selvmotsigelser i plandokumentene.
Vi er klar over at det formelt sett bare er den regionale forvaltningsplanen med tilhørende
tiltaksprogram som er på høring. Det vises imidlertid til tiltakstabellen som er et vedlegg i
tiltaksprogrammet. Det er disse tiltakene som ligger til grunn for miljømålet, og vi mener
derfor det er hensiktsmessig også å kommentere disse.
Vi tar forbehold om at det kan være tiltak vi har oversett og som burde vært kommentert,
dvs. det at et tiltak ikke er kommentert betyr ikke at vi nødvendigvis anser det som
rimelig/akseptabelt. Vi er også kjent med at det parallelt med høringen arbeides videre i
vannområdene med å vurdere/beskrive/endre tiltak som grunnlag for miljømålet GØP. Vi vil
påpeke at dette er problematisk da miljømålet er et viktig tema for høringen, og endringer
underveis som påvirker miljømålet, og ikke blir gjenstand for høring, kan være i strid med
kravene til god saksbehandling i forvaltningen.
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Tabell 1: Vannforekomster med forslag om tiltak og kommentarer til tiltaksforslaget
Vannforekomst
ID

Navn

Økologisk
tilstand

SMVF

Miljømål
(vedl. 3 i
forv.plan)

Foreslått
tiltak
(Tiltakstabell
og
Forv.plan,
vedl. 6)
Tiltak ikke
aktuelt.
Forv.plan:
Slippe forbi
vann

002-2153-R

Hatta nedenfor
inntak

Dårlig

Ja

Unntak

002-2175-R

Lomma
nedenfor inntak

Svært dårlig

Ja

Unntak

Tiltak ikke
aktuelt.
Forv.plan:
Slippe forbi
vann

002-2197-R

Gålåa nedenfor
inntak

Svært dårlig

Ja

Unntak

Tiltak ikke
aktuelt.
Forv.plan:
Slippe forbi
vann

Kommentar

Ikke samsvar med
miljømål/tiltakstabell
og nasjonale føringer
(pri 2.1), og hva som
angis som tiltak i
forv.plan. Skal ikke stå
vannslipp forbi som
tiltak.
Ikke samsvar med
miljømål/tiltakstabell
og nasjonale føringer
(pri 2.1), og hva som
angis som tiltak i
forv.plan. Skal ikke stå
vannslipp forbi som
tiltak.
Ikke samsvar med
miljømål/tiltakstabell
og nasjonale føringer
(pri 2.1), og hva som
angis som tiltak i
forv.plan. Skal ikke stå
vannslipp forbi som
tiltak.

Vinstra Kraftselskap DA er positiv til arbeidet med å bedre miljøtilstanden i norske vassdrag
og bidrar i fortsettelsen gjerne med kunnskap om kraftproduksjon, tilstand og tiltak i
vannforekomstene i vårt område.

Med hilsen
Vinstra Kraftselskap DA

Egil Skøien
Daglig leder

