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Olje- og energidepartementet  

Postboks 8148 Dep 

0033 Oslo           
          Bergen, 19.01.2018 
 

Klage på vedtak Bjørndalen kraftverk NVE saksnummer 201207507 
FNF Hordaland påklager NVE sin avgjørelse av 15.12.2017 hvor det gis tillatelse til Bjørndalen 

kraftverk.  

Vannforskriften skal være et sektorovergripende verktøy med formål å sikre en mest mulig helhetlig 

beskyttelse og bærekraftig bruk av vannforekomstene. Norske myndigheter ønsker å benytte 

revisjon av vilkår som et verktøy for å oppnå miljømål gitt av vannforskriften i vassdrag som er 

modifisert av vannkraftutbygginger. 

Slik vi ser det er tilknytning til vannforskriften i denne saken todelt –  

1. Gitt forutsetningen at revisjon av vilkår skal brukes for å oppnå vanndirektivets formål om 

helhetlig nedbørsfeltorientert forvalting kan vi ikke se at det er rom for å gi konsesjon til 

ytterligere vannkrafttekniske inngrep i sidevassdrag til Teigdalsvassdraget dersom dette ikke 

sees i sammenheng med revisjonssaken. 

2. Bjørndalen er kategorisert som SMVF, grunnet et bekkeinntak uten minstevannføring og er 

angitt mindre strenge miljømål (MSM) grunngitt i §10 vannforskriften. Går man til  

direktivteksten ser man at det kan settes MSM blant annet under forutsetning at  «all 

practicable steps should be taken to prevent any further deterioration of the status of 

waters». Unntak som er gitt er nye inngrep av «overriding public interest» i tilegg til 

uforutsette hendelser. 1    

NVE har ikke i tilstrekkelig grad gjort rede for hvordan ytterligere tiltak i en sterkt modifisert 

vannforekomst (SMVF) kan tillates iht. krav og formål i vannforskriften, hvilket analyser og 

vurderinger er gjort vedr. kost-nytte for alternativer, og hvilke kriterier man har brukt for å 

konkludere at en utbygging som gir 6 GWh uregulerbar kraft inn i et overmettet kraftsystem er av 

overordnet allmenn interesse. 

NVE har kun gjennomført en overflatisk og sjablongmessig vurdering av forumets krav om at 

vurdering av småkraftsakene må sees i sammenheng med revisjonssaken i Teigdalsvassdraget.  

For ytterligere informasjon viser vi til forumets høringsuttale i denne sak. I denne saken søker vi om 

mulighet for å underbygge momentene i klagen innen 15.2.2018. 

 
Vh 
Ørjan Sælensminde  
Forum for natur og friluftsliv Hordaland 

                                                           
1 DIRECTIVE 2000/60/EC OF THE EUROPEAN PARLIAMENT AND OF THE COUNCIL (31) og (32) 
http://www.vannportalen.no/globalassets/nasjonalt/dokumenter/regelverk/vanndirektivet.pdf  
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FNF Hordaland er et samarbeidsforum for natur- og friluftsorganisasjoner i Hordaland, som arbeider for å ta 
vare på natur- og friluftsinteressene i fylket. Per i dag er det 10 organisasjoner tilsluttet FNF Hordaland: Bergen 
og Hordaland Turlag (DNT), Naturvernforbundet Hordaland, Norges Jeger- og Fiskerforbund Hordaland, Bergen 
og Omland Friluftsråd, Norsk Ornitologisk Forening Bergen lokallag, Hordaland fylkeskystlag, Norsk Botanisk 
Forening Vestlandsavdelingen, Syklistenes Landsforening Bergen og omegn, Voss Utferdslag (DNT) og Voss 
Kajakklubb. Sammen representerer organisasjonene rundt 39.000 medlemmer i fylket.  

 
ELEKTRONISK KOPI  
Voss kommune 
Fylkesmannen i Hordaland 
Hordaland fylkeskommune 
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