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Årsrapport 2014 fra vannområdene i vannregion Vest-Viken
Frist for rapportering til VRM ……. – kopi til ansvarlig FK.

Vannområde:

Tokke-Vinje vassområde

A. Litt om organiseringen og aktiviteten i 2014
Styringsgruppens arbeid:
(beskriv hva har vært styringsgruppens
primære oppgaver og fokus i 2014, viktige
vedtak som er fattet, styringssignaler som er
gitt osv., hvilke erfaringer er gjort)

Styringsgruppa har hatt 4 møte og behandla
32 saker. I tillegg til å vera vassområdeutval
fungerer styringsgruppa også som eit felles
utval for konsesjons- og vasskraftsaker som
gjeld Tokke og Vinje kommunar.
Viktige tema i 2014:
 Nasjonale føringar (NVE rapport
049:2013), innvendingar til
faktagrunnlag og prioritering
 Tiltaksanalysen med miljømål
 Vesle Kjela kraftverk. Klage på
konsesjonsvedtak
 Revisjonssaka for TokkeVinjevassdraget, der ein bad om at saka
blei utsett til samlerapporten for
Tokkeåi/Bandak er klar
 Saka som LVK og miljøorganisasjonane
har reist i ESA om status for
vassforvaltningsplanane i høve revisjon
av konsesjonsvilkår
 Regional plan for vassforvaltning 2016 –
2021, med vedlegg. Vassområdeutvalet
krev at revisjonssaka for TokkeVinjevassdraget blir avgjort i løpet av
planperioden.

Prosjektgruppens arbeid:
(beskriv hva som har vært prosjektgruppens
primære oppgaver og fokus, hvilke
erfaringer har prosjektgruppen gjort ila året,
deltar alle kommunene like aktivt/
forskjeller, hvordan involveres
randkommuner, hva gjøres av arbeid i
kommunene)

Prosjektgruppa (arbeidsgruppa) har hatt 1
møte i 2014. Der var kommunane,
fylkeskommunen, fylkesmannen og Statkraft
representert. Det galdt også Bandak fiskelag
og Tokke JFF.
Viktige tema har vore:
 Overvakingsprogrammet for 2014
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 Behov for strakstiltak før
vilkårsrevisjonen blir avgjort
 Opprusting og utviding av eksisterande
kraftanlegg
 Nye konsesjonar, Vesle Kjela kraftverk
og konsesjonssøknad for Berglibekken
 Sluttføring av det fiskebiologiske
undersøkingsprogrammet i
Tokkeåi/Bandak
 Tiltaksanalysen for Tokke-Vinje
vassområde
 Anleggsarbeid på E 134 langs Tveitevatn
og oppfølgjande undersøkingar av
eventuelle påverknader
Både Tokke og Vinje kommune deltek
aktivt. Randkommunane Odda og Bykle
deltek ikkje i vassområdearbeidet. Statkraft
med sin miljøkoordinator er med på møta i
arbeidsgruppa.

Regionale sektormyndigheter (hvem har
vannområdet hatt dialog med ila året og om
hvilke oppgaver, noen som ikke har deltatt,
erfaringer med samarbeidet)

Vinje kommune har store investeringar i
reinseanlegg, særleg på grunn av den store
hyttebygginga. Spreidde avløp gjev lokale
utfordringar.
 NVE (revisjonssaka, nasjonal
prioritering og tolking av
konsesjonsreglement.
 Statens vegvesen (E 134 og Tveitevatn)
 Fylkesmannens miljøvernavdeling
 Telemark fylkeskommune
 Vassregionmyndigheten v/Buskerud
fylkeskommune
NVE har vore lite delaktig i utpeiking av
SMVF med miljømål. Her har det i staden
vore arbeidd godt i fylkeskommunen og
vassregionen. Samarbeidet med dei andre
vassområda i Telemark har også vore godt.

Lokal referansegruppe/ medvirkning fra
interessenter og allmenne interesser (beskriv
aktiviteter, samarbeid, hvilke tema,
erfaringer)

Lokale interessegrupper/grendelag og
grunneigarlag er avhengig av tema invitert
til møte i arbeidsgruppa. Særleg Bandak
fiskelag og Tokke JFF har vore aktive.
Nettstaden Bandakkanalen er oppretta som
eit diskusjonsforum og kjelde til informasjon
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omkring undersøkingar og tiltak i Tokkeåi
og Bandakdeltaet. Bak nettstaden står
mellom anna Statkraft, Bandak fiskelag,
NINA og Visit Dalen.

B. Kostnader, budsjett og finansiering:
Påløpte kostnader i 2014 (basert på regnskap):
Lønn:
Administrative utgifter
(kontorleie, møter, reiser):

Utgifter utover kjøp av
tenester er ikkje
spesifisert men er dekt
av kvar kommune for
seg
216133
155000
371133

Konsulent:
Overvåking:
Sum påløpte kostnader:
Finansiering 2014:

Kommunene
Fylkeskommunen
Fylkesmannen
Vest-Viken
Statkraft
Sum:

Beløp
0
180000
150000
49000
0
379000

Statkraft skulle etter avtale ha overført kr 35 000 til vassforvaltningsarbeidet i 2014. Me
reknar med at beløpet blir overført i 2015.
Budsjett samlet for gjenværende prosjektperiode:

Lønn:
Administrative utgifter
(kontorleie, møter,
reiser):
Konsulent:
Overvåking:
Sum

2014

2015

100 000

100 000

300 000
155 000
555 000

250 000
225 000
575 000
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I tillegg til dei utgiftene som er ført her har kommunane hatt betydelege utgifter knytt til deira
deltaking i vassområdearbeidet, både til administrativt personell og til politisk deltaking, møte
med vidare.
C. Hva har vannområdet lykkes med i 2014 – suksesshistorier
Beskriv hva vannområdet spesielt har lykkes med i løpet av 2013. Hvorfor har dere spesielt
lykkes med dette? Hvilken effekt har dette medført?
Legg ved 2-4 bilder fra vannområdet (vannforekomster, møter, aktiviteter el.l.) Husk å oppgi
hvor bildet er tatt, i hvilken anledning, hvem som er på bildet og fotograf.
Overvakingsprogrammet i 2014 syner god/svært god vasskvalitet i alle dei kontrollerte
vassførekomstane. Med unntak av dei sterkt modifiserte vassførekomstane er også økologisk
tilstand karakterisert som god/svært god. Det er ikkje motteke klagar på algevekst og sly i
fiskegarn i 2014. Registreringar av vassvegetasjon (karplantar) i 3 reguleringsmagasin med
reguleringshøgde 7 – 12 m viser at vegetasjonen i strandsona har blitt borte.
Sluttrapport frå det fireårige undersøkingsprogrammet i Tokkeåi/Bandak skulle vera ferdig
sommaren 2014, og tilrådingane i rapporten vil vera viktige for krav om minstevassføring og
biotoptiltak. Rapporten skulle også ha vore med i grunnlaget for uttalen til den regionale
forvaltningsplanen for Vest-Viken, men er nå utsett til 2015.
På oppdrag frå Statkraft er det gjennomført fiskebiologiske undersøkingar i Totak med Bitu,
Tansåi og Gravdalselva, i Våmarvatn med tilløpsbekkar og i Bora ovanfor og nedanfor
Bordalsvatn. Rapport er venta til våren 2015.
Masseuttaket i utløpet av Kjela har vore ein gjengangar gjennom fleire år, med pålegg om
konsesjonssøknad, klage på pålegget, klage på konsesjonssøknad og klage på krav om
avslutningsplan. Nå er det ikkje mogleg å klage lenger og saka er endeleg avgjort av OED.
Arbeidet på E 134 langs Tveitevatn har gått for fullt i 2014, men den planlagde sprenginga i
vegfyllinga har ikkje hatt så stort omfang som ein venta. Kravet til etterundersøkingar har
derfor blitt redusert. Undersøkingar av vassvegetasjon og vasskjemi har ikkje vist nokon
verknad av anleggsarbeidet, men bør følgjast opp i 2015 med vekt på andre kvalitetselement.
Vassområdet har gjennom arbeidsgruppa hatt ein god dialog med Statkraft på eine sida og
brukarinteressene representert ved Bandak fiskelag og Tokke Jeger og Fisk på den andre. At
rapporten for Tokkeåi/Bandak har blitt så forseinka har imedan ført til noko kritikk, og det har
vore reist spørsmål om innsyn og medverknad på mandat for arbeidet. Fylkesmannen har
saman med Statkraft derfor nå teke initiativ til å få oppretta ei styringsgruppe for biotoptiltak
og seinare undersøkingar.

D. Erfaringer fra prosjektleder
(beskriv de viktigste erfaringene så langt mhp. å få gjennomført vannområdets oppgaver, ta
med både det som går bra og det som ikke går bra)
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Retningslinene for utpeiking av SMVF og miljømål for SMVF har vore uklare. Skiljet
mellom godt økologisk potensial (GØP) og god økologisk tilstand (GØT) har i mangel på
økologiske kvalitetselement i stor grad vore basert på støtteparametrar (aktiv
reguleringshøgde) og skjønn. Det same gjeld vassførekomstar med mindre strenge miljømål
(etter vassforskrifta § 10). Det er i 2014 gitt nye nasjonale signal og føringar for behandling
av revisjonssaker. Her blir miljøambisjonane tona ned til fordel for vasskraft.
Ros til vassregionen og Telemark fylkeskommune for god oppfølgjing av arbeidet i
vassområda.
E. Rapporter/ undersøkelser
(Hvis det er gjennomført undersøkelser/ analyser el.l. – list opp og legg ved rapport eller
annen dokumentasjon som ble utarbeidet)
1. Kiland, H. og A.E. Nylend 2014. Rapport frå tilstandsovervaking i Tokke-Vinjevassdraget
2014. Faun rapport 025-2014.
E. Behov/ forventninger fra vannområdet til VRM, FK, FM, andre sektormyndigheter:
(beskriv hvilke behov og forventninger vannområdet har og til hvem)
VRM og FK har ansvar for å følgje opp vassområda organisatorisk og økonomisk. FM har i
tillegg eit fagleg ansvar, særleg på overvakingsprogram og bruk av fagapplikasjonane
Vannmiljø og Vann-nett. NVE skal vera ein diskusjonspartnar i høve til kandidatar og
miljømål for sterkt modifiserte vassførekomstar.

Fyresdal, 24. februar 2015

Helge Kiland

