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Tillatelse til midlertidig avvik fra manøvreringsreglementet for
inntaksmagasinet til Grunnåi kraftverk i Seljord kommune
Vi viser til søknad fra Grunnåi Kraftverk AS den 07.11.2018 om tillatelse til midlertidig avvik fra
manøvreringsreglementet for inntaksmagasinet til Grunnåi kraftverk i Seljord kommune.
Om søknaden
NVE mottok følgende søknad:
Grunnåi Kraftverk AS skal utvide Grunnåi kraftverk med et nytt aggregat.
I forbindelse med anleggsarbeidene må det renskes masser for å få satt bjelkestengselet ved
inntaket. Vannstanden må ned en kort periode for å få dette utført.
Det er videre ønskelig ut i fra en sikkerhetsvurdering å ha magasinet tomt når eksisterende
vannveg er åpnet inne i kraftstasjon. Det søkes om å la elva Grunnåi renne fritt gjennom
bunntappeløpet i perioden fra 10.12.2018 - 01.04.2019.
Vannstandsenkningen vil være vinterstid, og således ikke være til vesentlig sjenanse for
allmenheten. Det er ikke skiløyper i nærområdet. Magasinet er av en slik størrelse og
beskaffenhet at det er lite egnet som oppholdsted for fisk.
Magasinvolumet ved HRV er cirka 34 000 m³. HRV ved damkrone er kt 575, LRV er kt 572 og
terskel bunntappeløp er ved kt 567. Se vedlagt flyfoto og tegninger.
Behandling
NVE har sendt saken på begrenset høring til lokale og regionale myndigheter. Vi har mottatt uttalelser
fra Fylkesmannen i Telemark og Telemark fylkeskommune som er oppsummert nedenfor:
Fylkesmannen i Telemark mener at allmenne interesser i liten grad blir berørt i forbindelse med
omsøkt nedtrapping og ombygging og regner med at nødvendige sikkerhetstiltak og miljø blir ivaretatt i
anleggsperioden.
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Telemark fylkeskommune kjenner ikke til automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt
med tiltaket. De vurderer det også som mindre sannsynlig at ikke kjente, automatisk fredede
kulturminner er bevart i tiltaksområdet, og har derfor ingen merknader til tiltaket. Det gjøres likevel
oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8 andre ledd.
NVEs vurdering
Grunnåi Kraftverk AS søker om å fravike manøvreringsreglementet for inntaksmagasinet ved å senke
vannstanden under laveste regulerte vannstand (LRV) på kote 572 og la elva Grunnåi renne fritt
gjennom bunntappeløpet i perioden 10.12.2018 – 01.04.2019. Avviket skyldes behov for å renske
masser for å få satt bjelkestengselet ved inntaket. Ut fra en sikkerhetsvurdering er det videre ønskelig å
ha magasinet tomt når eksisterende vannvei er åpnet i kraftstasjonen.
NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er
nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. Tiltaket faller etter vårt syn inn under dette formålet.
Basert på søknad, uttalelser fra regionale myndigheter og tidligere erfaringer med liknende saker, anser
NVE at tiltaket ikke vil gi nevneverdige skader for allmenne interesser, og kan gjennomføres i henhold
til bestemmelsene i vannressursloven.
NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når
vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE vil i den forbindelse påpeke at tiltaket er
midlertidig og av relativ kort varighet. Det anses også som et nødvendig tiltak for å sikre forsvarlig drift
av inntaksmagasinet. NVE kan ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller
økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.
Konklusjon
NVE gir tillatelse til at Grunnåi Kraftverk AS kan senke vannstanden i inntaksmagasinet under
LRV på kote 572 og la elva Grunnåi renne fritt gjennom bunntappeløpet i perioden 10.12.2018 –
01.04.2019. Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.
Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:


Alle vannstandsendringer skal skje gradvis.



Kravet til minstevannføring skal overholdes i hele perioden.



Perioden med avvik fra manøvreringsreglementet skal gjøres så kort som mulig. Oppfylling til
normal vannstand skal settes i gang så raskt som mulig etter at arbeidene er avsluttet.



Det skal føres protokoll over vannstanden i det tidsrommet den fraviker
manøvreringsreglementet. Dette skal kunne fremlegges for NVE på forespørsel.



Tiltaket skal annonseres på relevante nettsider (f.eks. selskapets hjemmeside og på sosiale
medier). Det bes videre om at kommunen kontaktes for å legge ut informasjon om tiltaket på
kommunens nettsider.



NVE forutsetter at Grunnåi Kraftverk AS ordner forholdet til private interesser som eventuelt
måtte bli berørt, og at disse varsles i forbindelse med oppstart av tiltaket.
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Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

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