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Krav om vilkårsrevisjon for Moksa i Øyer kommune - NVE ber om 

kommentar fra kommunen 

 

NVE har mottatt krav om revisjon av konsesjonsvilkår for Moksa kraftverk fra 

Gudbrandsdal Sportsfiskeforening. Kravene er knyttet til minstevannføring, omløpsventil 
og forhold for fisk og gjelder følgende konsesjon: 

 

 Tillatelse til erverv av fall, ytterligere regulering av Våsjøen og 

opprusting/nyutbygging av Moksa kraftverk meddelt ved Kongelig resolusjon av 
27.05.1988. 

 

NVE mener de innkomne krav har tilstrekkelig relevans for å kunne vurdere åpning av 
vilkårsrevisjon.  

 

Gjeldende konsesjon er tilgjengelig på våre nettsider: Konsesjonssak - NVE  

Nasjonal gjennomgang og prioritering av vilkårsrevisjoner 

I NVE og Miljødirektoratets felles rapport om nasjonal prioritering av vannkraftkonsesjoner 

som kan revideres innen 2022 (NVE Rapport 49/2013) er Moksa plassert i kategori 2.1 ikke 

prioritert (revisjons-ID 8 på s.93). Dette er vassdrag med viktige miljøverdier, men som har 
begrensede gjenstående miljøutfordringer, eller der særskilte hensyn setter grenser for 

hvilke tiltak som i praksis kan gjennomføres. Forslag til prioritering av vassdrag er 

gjennomført på overordna nivå og basert på eksisterende kunnskap av varierende omfang 

og kvalitet. I den enkelte revisjonssak vil det finnes et bredere og mer konkret 

kunnskapsgrunnlag for de vurderinger og avveininger som skal gjøres.  

Om vilkårsrevisjoner 

Hovedformålet med en revisjon er å bedre miljøforholdene i tidligere regulerte vassdrag. 
Dette må avveies mot formålet med konsesjonen, som er kraftproduksjon. 

Revisjonsadgangen er ment å innebære en modernisering eller ajourføring av 

konsesjonsvilkårene, blant annet når det gjelder miljø.  
 

https://www.nve.no/konsesjon/konsesjonssaker/konsesjonssak?id=10&type=V-1
http://publikasjoner.nve.no/rapport/2013/rapport2013_49.pdf
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I «Retningslinjene for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer», utgitt av 
Olje- og energidepartementet i 2012, heter det at krav til vilkårsrevisjon normalt bør 

fremmes og koordineres gjennom kommunene. 

 

NVE ber Øyer kommune om en kort redegjørelse for hvorvidt dere ønsker å fremme 
revisjonskrav og om kommunen har krav utover det som sportsfiskerforeningen har 

fremmet. Et slikt krav kan baseres på andre allmenne interesser enn det 

sportsfiskeforeningen har påpekt.  
 

Frist for tilbakemelding til NVE, om kommunen ønsker å fremme krav om revisjon settes til 

1. september 2022. Vi ber videre om å få tilsendt eventuelle krav innen 15. oktober 2022.  
 

For mer informasjon om vilkårsrevisjoner se vedlagt informasjonsark og overnevnte 

retningslinjer fra OED.  

 
Ta gjerne kontakt med saksbehandler dersom dere har spørsmål.  

 

 
Med hilsen 

 

Ingrid Haug 

seniorrådgiver 

Håkon Berg Sundet 

seniorrådgiver 
 

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

 

Vedlegg: 

- Brev med krav fra Gudbrandsdal Sportsfiskeforening 
- Informasjonsark om NVEs saksbehandling ved revisjon av konsesjonsvilkår  
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https://www.nve.no/media/2274/retningslinjer-for-revisjon_25mai_siste.pdf
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