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NVE innvilger BKKs søknad om fravik fra reguleringspraksis i mai
2019 i Kvanngrøvatnet i Matrevassdraget
BKK Produksjon AS søker om tillatelse til midlertidig fravik fra reguleringspraksis i
Kvanngrøvatnet i Matrevassdraget i perioden 1. mai – 31. mai 2019. De søkte opprinnelig om
fravikelse i perioden fra 1. juli – 15. august 2019, men planene ble fremskyndet underveis i
saksbehandlingen.
NVE har vurdert at tiltaket ikke vil føre til varige skader for allmenne og private interesser, og
legger til grunn at tiltaket er av midlertidig karakter og begrunnet i nødvendige tiltak i magasinet.
NVE gir tillatelse til BKK Produksjon AS for de omsøkte fravikelsene.
Søknad
Vi viser til søknad fra BKK Produksjon AS datert 14.01.2019 om tillatelse til fravik fra
reguleringspraksis i 2019 i Kvanngrøvatnet i Matrevassdraget i Høyanger og Masfjorden kommuner i
henholdsvis Sogn og Fjordane og Hordaland fylke i perioden 1. juli – 15. august 2019.
BKK planlegger å gjennomføre revurdering av dammen ved Kvanngrøvatnet i 2019, og samtidig fornye
vannstandsmåleutstyret i magasinet. For å gjennomføre tilsyn og vedlikehold søkes det om å senke
magasinet ned mot LRV til 15. august 2019 for deretter gjenoppfylling ved naturlig tilsig.
Manøvreringsreglementet for Kvanngrøvatnet er gitt i medhold av kgl.res. av 12.09.1969 med HRV kote
686,9 og LRV kote 658,9. Reguleringspraksis har vært tapping i perioden november-april og fylling fra
april til november. I forbindelse med konsesjonspliktvurderingen for Krokevatn kraftverk, hvor det ble
vedtatt at man ikke trengte særskilt konsesjon etter vannressurslovens § 8, ble det satt som forutsetning
at gjeldende regulering av Kvanngrøvatnet ikke skal endres og at tapping fra Kvanngrøvatnet ikke skal
starte før 1. november. Det er denne reguleringspraksisen det nå søkes å få avvike. Tiltakshaver vil hele
tiden holde magasinet innenfor reguleringsgrensene gitt i manøvreringsreglementet.
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Høring
På grunn av sakens begrensede omfang har den ikke vært kunngjort lokalt. NVE har vært i kontakt med
lokale myndigheter for å få deres syn på saken, og mener at den er tilstrekkelig belyst gjennom dette.
Etter tilbakemelding fra Masfjorden kommune har saken også vært sendt lokale sauesankelag for
uttalelse.
NVE har mottatt følgende høringsuttalelser:
Masfjorden kommune har i brev av 21.02.2019 kommet med følgende innspill:
«Masfjorden kommune har ingen merknader til planen.
Landbruk:
Dammen er i grensa mellom Østerbø sankelag, Fossedalen og indre Masfjorden beitelag der
leiarane i beitelaga skulle fått uttalt seg om dei ikkje alt har fått info. Dette gjeld
IndreMasfjorden sankelag ved Arnold Matre og Odd Totland Fossedalen beitelag, Østerbø
sankelag.»
Fylkesmannen i Vestland har kommet med følgende uttalelse i brev av 15.02.2019:
«Vår vurdering er at dette er eit naudsynt tiltak, og det må aksepterast noko mellombels ulempe
for allmenne interesser i denne perioden. Vi reknar med at fiskestamma i magasinet ikkje vil
verte nemneverdig råka.»
Østerbø Sankelag v/ leder Odd H. Midtbø har i uttale av 12.03.2019 kommet med følgende merknader:
«Det er greitt frå vår side så lenge BKK sjekkar at holme sørvest i Kvanngrøvatnet er tom for
sau når vatnet vert fylt opp igjen. Der har stått sauer der før, så dette må sjekkast nøye før
vatnet vert fullt. Elles må BKK vere hjelpsam med båt. Sjølve nedtappinga er heilt grei sett frå
vår side. Vonar på eit positivt samarbeid.»
NVE har også vært i kontakt med Indre Masfjorden sankelag og Fossedalen beitelag. Vi har ikke
mottatt merknader fra disse.
Tilleggsopplysninger
Ny søknad fra BKK Produksjon med ønske om framskyndet senking
NVE mottok i etterkant av den begrensede høringen av omsøkte tiltak en søknad fra BKK Produksjon
AS om tidligere oppstart for fravikelsene i søknad av 04.04.2019, se vedlegg 1. I endringssøknaden
søker de om:
(…)
«BKK søker med dette om å få holde magasinet ned mot LRV i perioden 01. - 31. mai 2019, for
deretter gjenoppfylling ved naturlig tilsig. Vi vil hele tiden holde magasinet innenfor
reguleringsgrensene gitt i manøvreringsreglementet, men dette er fravik fra reguleringspraksis
slik det fremgår av NVEs brev fra 05.09.2008 (ref. NVE200709821-6). Den nye
senkningsperioden gir etter vår vurdering mindre miljøulemper enn tidligere omsøkt
senkingsperiode.»
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Begrunnelsen for endringssøknaden er endret framdrift i annet anleggsarbeid, samt at mindre snø enn
vanlig gir BKK muligheter til å fremskynde planlagt tilsyn og arbeid. I og med at det ikke var andre
endringer enn forskyving i tidspunkt, sendte vi ikke denne endringssøknaden på høring.
NVEs vurdering
Ifølge manøvreringsreglementet for Kvanngrøvatnet i Matrevassdraget gitt ved kgl. res. 12.09.1969, skal
vannstanden i Kvanngrøvatnet være mellom kote 686,9 (HRV) og 658,9 (LRV). Etablert
reguleringspraksis er nedtapping i perioden november-april og fylling fra april til november. Dette ble
lagt til grunn i konsesjonspliktvurderingen for Krokevatn kraftverk, hvor det ble vedtatt at man ikke
trengte særskilt konsesjon etter vannressurslovens § 8, dersom gjeldende regulering av Kvanngrøvatnet
ikke ble endret, og at tapping fra Kvanngrøvatnet ikke skal starte før 1. november.
NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er
nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid eller som del av et konsesjonsgitt tiltak. Tiltaket faller
etter vårt syn inn under dette formålet. Bakgrunnen for søknaden er at BKK planlegger å gjennomføre
revurdering av dammen ved Kvanngrøvatnet i 2019, og samtidig fornye vannstandsmåleutstyret i
magasinet.
Virkningene av nedtappingen vil ifølge BKK være beskjedne:
«BKK forstår det slik at restriksjonene knyttet til reguleringspraksis begrunnes i estetiske
forhold. I prøvefiskerapport fra Rådgivende Biologer fra 2011 (rapport 1536), konkluderes det
med at vatnet har middels tett bestand av ørret. Fiskebestanden i vatnet er lav grunnet relativt
lav pH. Vannkvaliteten er imidlertid på vei opp, og etter 1996 har det vært selvrekruttering av
stedegen ørret i vatnet. Rapporten konkluderer med at bestanden klarer seg godt uten nye tiltak,
og av dette slutter BKK at en senking av magasinet denne sommeren ikke vil føre til skade på
fisk eller fisket.»
NVE mener at tiltakets omfang er begrenset. Vi viser også til at høringen av saken ikke har avdekket
reaksjoner, samt at tiltaket er midlertidig og at det kun er reguleringspraksis som fravikes. Vi vurderer at
det ikke vil føre til varige skader eller ulemper for allmenne eller private interesser. Vi mener likevel det
er viktig at BKK informerer de berørte interessene på en god måte så snart som mulig, særlig da de nå
søker om å framskynde planene. Slik planene nå foreligger, så vil det bli en forlengelse av perioden for
nedtappet magasin, fra april til mai, og magasinet fylles så gradvis opp i takt med tilsig. Rent estetisk er
vi ening i at dette er til mindre ulempe. Vi kjenner ikke i detalj til når det slippes sau på beite, men
dersom dette er gjort såpass tidlig, så må BKK sjekke holmen slik Østerbø sankelag påpeker. Med et
slikt vilkår vil tiltaket etter vårt syn ha små ulemper.
NVE mener at vurderingene er i tråd med prinsippene i naturmangfoldloven som skal ivaretas når
vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8-12. NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med
forvaltningsmålet for arter eller økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.
Konklusjon
NVE gir tillatelse til at BKK Produksjon AS kan midlertidig fravike reguleringspraksis i
manøvreringsreglementet ved:

▪

senking av vannstanden i Kvanngrøvatnet ned mot kote 658,9 perioden 1. mai – 31.mai
2019

Tillatelsen er gitt i medhold av vannressursloven § 8.
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Tillatelsen blir gitt på følgende vilkår:

▪
▪
▪

Alle vannføringsendringer skal skje med myke overganger.

▪

Det skal påses at det ikke er sau på holmen i Kvanngrøvatnet ved oppfylling

Tiltaket skal gjøres kjent for de berørte interessene og kunngjøring minst én gang lokalt.
Så snart arbeidene er ferdig, og senest fra 31.05.2019, skal krav om magasinering skje i
henhold til reguleringspraksis og manøvreringsreglement.

Om klage og klagerett
Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet
underretningen er kommet fram til partene, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er
begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig
klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).
En 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.
Vedlegg:

Endringssøknad frå BKK av 04.04.2019
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