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NVE gir tillatelse til midlertidig fravik fra krav om slipp av 

minstevannføring i Reinskar kraftverk  

SKS Produksjon AS skal etablere sugerørsluke på Reinskar kraftverk, og har i brev av 8. mars 2019 søkt 

om tillatelse til fravik fra kravet om minstevannslipp på 1 m3/s i perioden fra 29. april til 19. mai 2019.  

Bakgrunn 

Reinskar kraftverk har en installert effekt på 9 MW og ligger i Sundsfjordvassdraget i Gildeskål 

kommune. Kraftverket ble satt i drift høsten 2008 og har inntak i Storvatnet i Gildeskål kommune. 

Storvatnet er regulert med 10 meter. I henhold til manøvreringsreglementet for reguleringen av 

Storvatnet skal det nedenfor utløpet av Reinskar kraftverk gå minst 1 m3/s hele året. Kravet 

opprettholdes ved at kraftstasjonen alltid har et vannforbruk på minst 1 m3/s. Dersom det er stopp i 

kraftstasjonen åpnes automatisk omløpsventilen som slipper 1 m3/s.  

Om søknaden 

SKS Produksjon AS søker om fravik fra kravet om slipp av 1 m3/s minstevannføring i perioden 29. april 

- 19. mai 2019. Bakgrunnen er at det over tid har utviklet seg et behov for å etablere sugerørsluke på 

kraftstasjonen. Ved etablering av luken vil det være nødvendig å stoppe kraftstasjonen og sette opp et 

bjelkestengsel nedstrøms stasjonen. Omløpsventilen har utløp oppstrøms bjelkestengselet og det vil 

derfor ikke være mulig å opprettholde kravet om minstevannføring i perioden arbeidet med 

lukeinstallasjonen pågår. Arbeidet er planlagt å ta 10 arbeidsdager og vil bli utført i perioden 29. april til 

19. mai 2019. Søker opplyser at i denne perioden har snøsmeltingen normalt startet og tilsiget fra 

restfeltet nedstrøms Storvatnet har begynt å ta seg opp. Beregninger av tilsiget gjort for årene 2009 – 

2018 viser ingen år med tilsig mindre enn 1 m3/s i perioden. Søker er derfor forholdsvis trygge på at det 

planlagte arbeidet ikke vil få negative konsekvenser for biologien i elva.  

Høring  

NVE sendte saken på en begrenset høring den 18. mars 2019 til Gildeskål kommune og Fylkesmannen i 

Nordland for eventuelle kommentarer. Ingen av høringspartene har svart på NVEs henvendelse. 
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NVEs vurdering  

NVE kan gi tillatelse til fravik fra manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er 

nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid, eller dersom det skal gjennomføres naturfaglige 

undersøkelser. Dette tiltaket faller inn under formålet om nødvendig reparasjons- og vedlikeholdsarbeid. 

NVE kan ikke se at det planlagte arbeidet vil medføre nevneverdige negative virkninger. Tilsig fra 

restfeltet vil erfaringsmessig sikre vannføring nedenfor kraftverket, og med en forventet arbeidsperiode 

på 2 uker, i perioden 29. april til 19. mai 2019, kan dessuten tidspunktet til en viss grad tilpasses en 

smelteperiode.  Vi vektlegger at etableringen av sugerørsluken vil gjøre at fremtidige arbeider med krav 

til stopp av kraftstasjonen kan gjennomføres samtidig som at minstevannføringen opprettholdes 

gjennom omløpsventilen. 

Konklusjon 

I medhold av § 8 i vannressursloven gir NVE tillatelse til at SKS Produksjon AS kan fravike 

kravet om minstevannføring i 10 dager innenfor perioden 29. april til 19. mai 2019.  

NVE understreker at øvrige bestemmelser i reglementet gjelder. Dette innebærer bl.a. at alle 

vannføringsendringer nedstrøms kraftverket skal skje ved myke overganger, spesielt ved reduksjon av 

vannføringen, slik at fisk i elveprofilets ytterkant skal få tid til å trekke mot sentrum. 

Tillatelsen er gitt på følgende vilkår:  

 Perioden med fravik fra manøvreringsreglementet må gjøres så kort som mulig.  

 Fraviket fra bestemmelsen i manøvreringsreglementet skal kunngjøres én gang i den mest leste 

lokalavisen så snart som mulig. Det skal også informeres om tiltaket på SKS Produksjon AS 

sine hjemmesider. 

 NVE forutsetter at SKS Produksjon AS har ordnet de privatrettslige forholdene som eventuelt 

måtte bli skadelidende av tiltaket.  

 

Med hilsen 

 

Øystein Grundt 

seksjonssjef 

Tonje Aars Grønbech 

overingeniør 

 

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

 


