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Høringsuttalelsetil vannforvaltningsplan og tiltaksprogram i
vannregion Glomma og grensevassdragene.
Vi visertil plandokumentersendtmede-post30.6.2014.
NVE harhattanledningtil å deltai prosessenfram til planenble lagt ut påhøring,bådei
vannområdeutvalg
medinnspill til tiltaksanalyser,og i Vannregionutvalget.Vi harogsåhattanledning
til å deltapåsærmøtermedkonsesjonshavere
og andresektormyndigheterom vannforekomsterknyttet
til bl.a.vannkraft.Vi hari periodenfram til høringgitt to uttalelser,av 29.9.2013,og 19.3.14.
NVE menerat arbeideter interessantog viktig, og framdrift mot høringhar værtgodtivaretattav
vannregionmyndigheten.
NVE skalsomsektormyndighetleggegodkjentplantil grunnfor vårevedtak
ettervannressursloven
og vassdragsreguleringsloven.
Vi er derforopptattav at miljømålenefor
vannforekomstene
er realistiskeog medet nivå og et tidsperspektivsomlar seggjennomførerent
praktisk.

1. Generellekommentarer
Vi visertil direktoratsgruppas
gjennomgangav forvaltningsplanene,
«Sammenstillingav regionens
høringsutkastfor vannforvaltningsplaner»
og stiller ossbakkonklusjonenei denne.Spesielter vi opptatt
av at forvaltningsplaneneskalværeletteå leseog forstå,og vil understrekeanbefalingeneunderkap1.
Regionalvannforvaltningsplan,og Oppsummeringav tiltaksprogrami forvaltningsplanen,derdetbl.a.
presiseresat detaljeringsnivåetikke skalværepået slikt nivå at skjønnsrommettil denenkelte
sektormyndighetblir vesentligredusert
Vi viserogsåtil brevetfra Klima- og miljødepartementet
av 17.11.2014,Rådog presiseringerfor
ferdigstillelsenav forvaltningsplanene.
NVE ønskerat detlageset oppsummerende
notat,tabell/tekst/kartfor hvertav deregulertevassdragene,
slik at detblir lettereå forståfor myndighetog allmennhethvasomer foreslåttav miljømål og tiltak og
lokalisering,ev. somet vedleggtil planen.
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Nasjonalveiledningog avklaringerom miljømål for SMVF forelåi oktober2013(nasjonal
revisjonsgjennomgang
, rapport49:2013),januar2014(Nasjonaleføringeri brevfra OED og KLD),
februar2014(SMVF- veileder)og mars2014(NVEs brevmedytterligerepresiseringerog informasjon
om vannkraftensverdi. For mangevannregionerkom veiledningenfor senttil å kunnebrukesi dette
førsteplanutkastet.
Det måderforgjøresendringerfor å sikreat utkastetoppfyller vannforskriftenskrav og er i samsvar
medveiledningog nasjonaleføringer. Vi vil i detfølgendeangihvilke prinsipperNVE vil følgefor sine
videre innspill til denendeligeplanen.
Miljømål
Det skalsettesmiljømål for alle vannforekomster.Oppnåelsenav miljømåleneer vannforskriftens
hovedfokus.Vannforekomsteri bl.a.regulertevassdragsomikke kannåminstgodøkologisk
tilstandetterrealistisketiltak kanutpekestil sterktmodifisertevannforekomster(SMVF) i
forvaltningsplanen.Miljømåletsetteslik denforventedeeffekt av desamlederealistisketiltakene.
Hvordandetteskalgjøresframgårav veilederenfor SMVF. Tiltak medpositiv kost-nytte-vurdering
skalprioriteresog dannegrunnlagfor miljømålene.Det skalfastsetteskonkretemiljømål knyttettil
denøkologiskeeffektenav eventuelletiltak. Pågrunnav bl.a.begrensetmedkunnskapog tid,
anbefalervi at detbrukesennoeforenkletmetodefor å settemiljømål i denneplanperioden,se
vedlegg1. Miljømålenevil til enhvertid værebasertpåtilgjengeligkunnskap,og blir vurdertigjen
vednesterullering av forvaltningsplanen.NVE kan bidra i arbeidetmed å settemiljømål.
Pågrunnav endringerog konkretiseringerav miljømåleneanbefalerNVE enekstrahøringsrundei
etterkantav nasjonalhøring.
Prioriteringer av tiltak
NVE harsomsektormyndighetet ansvarfor å utredeforslagtil tiltak somer kommetinn innenforsitt
ansvarsom
råde,samtå utredepremissenefor fastsettelseav miljø. I dettearbeidetvil NVE leggede
nasjonaleføringenegitt i departementenes
brevav 24.01.2014til grunn.Vår lesningav føringenetilsier
at planenebørutviseforsiktighetmedtiltak sompåvirkerkraftproduksjoneni andrevassdragenn1.1vassdragbeskreveti NVE og Miljødirektoratetsrapport49:2013.
Prioriteringenei vannregionenekanavvikefra nasjonaleprioriteringer.Avvik fra nasjonale
prioriteringerskalværegodtbegrunnet,bådefor anleggmedrevisjonsadgang,
anleggmedhjemfall og
anleggutenkonsesjondermanønskerå benytteinnkalling ettervannressursloven
§ 66 eller fornyelse
etter§ 28.
Andretypertiltak somikke påvirkerproduksjonenmåogsåværebasertpåenkost-nytte-vurdering. Det
forventesat detkommerinnspill til disseforslageneunderhøringen.I etterkantav høringenkanNVE
biståmedhjelp til prioriteringav dennetypentiltak hvis ønskelig.
Norgehardenødvendigevirkemidlenefor å iverksetteaktuellemiljøtiltak innenvannkraftsektoren.
Manglendevirkemidlerkanderforikke begrunnelaveremiljømål. Tidsutsettelsevil væreaktueltfor
flere vannforekomster,menkun når dettefølgerav kriterienei vannforskriften.
Undersøkelser
Det er aktueltmedovervåkingder deter mangelpåkunnskapom miljøtilstandeneller hvaslagstiltak
somvil væreaktuelt.Dettekanpåleggesentiltakshavermedkonsesjon,derdeter enklar sammenheng
mellomtiltaket og redusertmiljøtilstand.Der detikke er adgangtil å påleggenoenå gjøre
undersøkelser,
måeneventuellproblemkartleggingfinansieresav myndighetene.
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Det er detkonkretemiljøforbedrendetiltaket somdannergrunnlagfor miljømålet.Juridiskevirkemidler
er ikke tiltak.
Presiseringomutsettelse
Vi visertil KLDs og OEDsbrevav 24.januar2014mednasjonaleføringer. NVEs brevav 19. mars
2014konkretisertedettenoe.Vi vil understrekeat detikke er revisjonstidspunktet,
menkriterienei
vannforskriftensomregulererbrukenav utsettelse.Behovetfor utsettelseskal vurdereskonkretfor den
enkeltevannforekomst.

2. Kommentarer til regional plan for vannforvaltning i vannregion Glomma
Vannforvaltningsplanen
virker grei og oversiktlig,og deforskjelligetemaenepresenteres
påenfin måte
medoversiktligetabeller. NVE harforståelsefor at utarbeidelsenav forvaltningsplanenog
tiltaksprogrammeter krevendeog utfordrende,og gjennomvåretilbakemeldingerhåpervi å kunnebidra
medinnspill somvil gjøredokumentetendabedre.
Kap. 5.1.Grunnlagfor prioriteringer.
Avsnittetom nasjonalemål og føringermanglerhenvisningtil brevetfra KLD og OED av 24.1.2014.
Kap. 6.3.Miljømål for sterktmodifisertevannforekomster
I Glommaer foreløpigingenmiljømål konkretisertfor SMVFerutoverGØP.Begrepetkandidatertil
SMVF (kSMFV) kanikke benyttes.
Det er noenuoverensstemmelser
mellomvedlegg3 og vedlegg6.
Pås.43 stårdetat vedlegg3 viserenoversiktoverhvilke vannforekomstersomforeslåså få utsattfrist.
Pås.48 stårdetat ”En fullstendigoversiktovervannforekomstersomdet søkesutsettelsefor finnesi
vedlegg6. Det er ikke samsvarher.Andreeksemplerer vassdragsomharfått unntakfra miljømål i
vedlegg3, menståroppførtmedtiltak i vedlegg6 (bl.a.Fundinog Savalen,Hetta,Lommaog Gålåa
bekkeinntak og Moksa). Detteer vannforekomstersomharfått lokal prioritet 2 og 3, såvi gårut fra at
deter vedlegg3 somer førendefor tiltaksprogrammet.
Vedlegg6 i forvaltningsplanengir enoversiktoveralle foreslåttetiltak i regulertevassdrag.Noen av
tiltakenefor deprioritertevannforekomstene
er imidlertid for detaljertformulert,bl.a.medkonkrete
forslagtil vannføring.En tydeligerepresiseringav prioriteringerhaddeværtønskelig.
Det er vanskeligå finne koblingenmot tilhørendevannforekomsteri vedlegg3 og tilhørendemiljømål
og tidspunktfor oppnåelse.Vedlegg3 børinneholdeforslagtil konkretiseringav miljømåletgodt
økologiskpotensial(GØP).
Mangeforekomsterharfått GØPsommiljømål dertiltak ikke er aktuelt, eller deer lavt prioritert lokalt.
Miljømålet GØPfor disseblir dadagenstilstand.
NVE visertil vedlagttabell(Vedlegg1) presentertpåNasjonalhøringskonferanse,
derretningslinjerfor
fastsettelseav miljømål i denneplanperiodenble presentert.
Kap. 6.5.Unntaksbestemmelser
Tidsutsettelsevil væreaktueltfor flere vannforekomstergrunnetmanglendekunnskapsgrunnlag
.
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Mindre strengemiljømål vil ogsåværeaktueltå brukederdeter adgangettervannforskriften og i tråd
meddenasjonaleføringene.Det gjelderderenvannforekomsteller envesentligdel av vannforekomsten
er tørrlagti heleeller delerav året,og GØPderforikke kanoppnås.
NVE anbefalerat detlagesmeroversiktligetabellersomviserdette.

3. Kommentarer til regionalt tiltaksprogram
Tiltaksprogrammeter summenav tiltak for å bedrevannmiljøeti vannforekomsteri risiko for å ikke
oppnåmiljømålet.Miljømålet vil til enhvertid værebasertpåtilgjengeligkunnskap,og blir vurdertved
rullering av forvaltningsplaner.
Vannkraftreguleringer,prioriteringer og kost-nyttevurderinger
NVE og Miljødirektoratetsgjennomgangav vannkraftkonsesjonersomkanrevideresinnen2022har
benyttetenoverordnetkost-nyttevurderingfor å finne devannkraftkonsesjonene
somhar et stort
potensialfor forbedringav viktige miljøverdier,og somsamtidigantaså få et lite eller moderattapav
kraftproduksjonsammenlignetmeddenforventedegevinstenfor miljøet vedenrevisjonav
konsesjonsvilkårene
.
NVE vil pekepåat detpådettestadietikke er behovfor endetaljertprissetting.I utgangspunkteter
tiltak somgårutoverkraftproduksjonå betraktesomenhøykostnad,mensandretypertiltak i regulerte
vassdragofterekanhaenpositiv kost-nytte.
Til hjelp i arbeidetmedkost-nytte-vurderinghar NVE beregnetsamfunnskostnadene
påsammemåte
somi rapport49:2013(produksjonstaput fra Q 95 for hovedelva)i deforeslåtteprioritertevassdragene
for innkalling og revisjonderdetteikke kanfinnesi rapporten, sevedlegg2. Vi understrekerat detteer
sjablongverdier,og at endeligsvarikke blir klart før etterenrevisjonsbehandling.
Behovfor nyevirkemidler
Glommaforeslårat detinnføresforskrift om standardnaturforvaltnings
vilkår for konsesjonsfrie
vannkraftanlegg.
Når denendeligeplanenforeliggervil detbli klarerehvilke tiltak somkanværeaktuelleå gjennomføre.
Hvorvidt dettegjør dethensiktsmessig
medenforenkletinnføringav standardvilkår,vil væreopptil
Olje- og energidepartementet
å vurdere.Detteskal uansettikke leggeføringerfor hvasomer realistiske
tiltak og denpåfølgendefastsettelseav miljømål.
Behovfor problemkartlegging
I Glommaer det476vannforekomstersomforeslåsfor problemkartlegging.Det vil si at miljøtilstanden
ikke kanfastslåsmeddagenskunnskapog/ellerdeter ikke klart hvasomforårsakerproblemer.Kap 6 i
tiltaksprogrammetgir enoversiktfordelt påvannområdene.
Det gårikke fram av tabellenhvilke
påvirkningersomsynesmestaktuelle.
MangeSMVFer skaloppnåGØPinnen2021. Med problemkartleggingsomtiltak og foreløpig
manglendekonkretiseringav miljømål i flere forekomsterer detteenoptimistiskfremdriftsplan.
Det er vanskeligå seom deter foretattnoenform for prioriteringav problemkartleggingensomer
foreslått,og i hvilken graddeter foreslåttrepresentativovervåking.NVE harflere overvåkingskravgitt
direktei konsesjonsvilkårene,
og i tillegg har vi gitt hydrologiskepåleggmedhjemmeli vilkårene.Vi
kanværebehjelpeligmedå få oversiktoverdisse.
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Vedleggene
Vedlegg1. NVE harikke vurdertbruttolistengrundig.
Vedlegg2. Det stårat antalltiltak er unøyaktige.Oversiktenoverjuridiskevirkemidlerfor
morfologiskeendringerog vannuttaker ufullstendig.Vi visertil informasjon fra NVE om våre
virkemidler, http://www.nve.no/no/Vann
-og-vassdrag/Vassdragsmiljo/Vanndirektivet/Forhold
-til sektorlover/.
I tiltaksprogrammetvedlegg1 er miljømål oppnåddinnen2021gitt for sværtmangekSMVF. Der det
ikke er foreslåttkonkretetiltak blir miljømåletGØPlik dagenstilstand.
Administrativetiltak somvilkårsrevisjon,innkalling og fornyelseer virkemidler,og kanikke ståalene
somtiltak. Andretiltak somforeslåsmåværeegnettil å oppnådetmiljømåletsomsettes.
NVE harikke vurdertalle dekonkrete tiltakenei listenesomer vedlagttiltaksprogrammeti denne
runden.I eneventuellny høringsperiode,nårvi forventerat regionalprioriteringblir tydeligere,vil vi
foretaenvurderingav deforeslåttetiltakenesompåvirkerproduksjonenutover1.1-vassdrag.Tiltak som
kanpåleggesmedhjemmeli standardvilkårvil vi ivaretai vår saksbehandling.

4. Oppsummering – de viktigste tilbakemeldingenefra NVE
Bådeforvaltningsplanenog tiltaksprogrammetmedtabellermåforbedresog forenkles.
Det måsetteskonkretemiljømål for desterktmodifisertevannforekomstene
medutgangspunkti
enforenklettiltaksmetodebeskreveti vedlegg1.
Unntaki form av tidsutsettelseog mindrestrengemiljømål måfremkomme.
Undersøkelseri form av tiltaksovervåkingeller problemkartleggingmåprioriteresbedre.

Med hilsen

AnneBritt Leifseth
Avdelingsdirektør

RuneFlatby
Avdelingsdirektør

Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil internerutiner.

Vedlegg:2
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Vedlegg1.: Tabell over miljømål i regulerte vassdrag

Utdragav foredragpresentertpåNasjonalhøringskonferanse.
Heleforedragetkanfinnespå
Vannportalen:http://www.vannportalen.no/hoved.aspx?m=72110&amid=3654764
Type vannforekomst

Miljømål

1.1-prioritertevassdrag+ andrelokalt prioriterte
for vannslippel. lign.

Godt økologiskpotensial(GØP) i 2021,2027,
2033,konkretut fra forventeteffekt (eks.endret
vannføring)

SMVF, kun biotoptiltaker foreslått

GØP,konkretut fra forventeteffekt. Dersom
effekt er uklar, «fungerendeøkosystem»

SMVF – ingentiltak er foreslått,ikke prioritert
vassdrag(ev. kun problemkartleggingeller
tiltaksovervåking)

GØPer dagenstilstand,(fra klassifiseringen
, for
eksempelmoderateller dårlig tilstand)

Naturlige,vedtilstrekkeligvannføring(resttilsig+
miljøbasertvannføring)

Godøkologisktilstand(GØT), ikke SMVF

SMVF – ikke fungerendeøkosystem

Mindrestrengemiljømål, dårlig eller sværtdårlig
økologiskpotensial
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Vedlegg2: Beregningav anslått krafttap
Beregningeneer gjort ettermetodensomer beskreveti Rapport49:2012«Vannkraftkonsesjoner
som
kanrevideresinnen2022.Nasjonalgjennomgangog forslagtil prioritering.»s.32-34.

Vannområde
ID
Navn
002 Glomma

Kraftverk
Kvnr
Navn

Vålå 504
Gausavassdraget 1175
Gausavassdraget 331
Hunnselvassdraget 534
Hunnselvassdraget 526
Hunnselvassdraget 46
Mesnavassdraget 268
313

Produksjonstap
Q95
Anmerkning
%
GWh/år

Vinkelfallet 10 %
Follebu
12 %
Raua
9%
Breiskallen 3 %
3%
Åmot
Brufoss
3%
Mesna
3%

2,4
0,4
0,4
0,2
0,3
0,3
4,8

Brødbølvassdraget
17 Bedafoss
Sikåa

15 %

Sagåa

48 Brødbølfoss 15 %

Forbitapping
0,8 Bedafoss,Merratjern
Møkeren
ForbitappingBrødbølfoss.
Nå2,5 m3/s fra dam
Møkereneller 40 %av
2,5 årstilsigetpå 6,3m3/s. Går
ut fra at denne
forbitappingenskalgjelde
Brødbølfoss

