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Svar på henvendelse fra Vinje kommune om å instruere ØTB til å 

stoppe tapping fra Møsvatn, Vinje og Tinn kommuner 

Vi viser til deres bev av 6. september 2022, med klage på reguleringen av Møsvatn. 

 

Vinje kommune ber NVE om å instruere ØTB til å stoppe tappingen ut av Møsvatn til fordel 
for Tinnsjøen. Dere skriver videre at med tanke på de store praktiske problemene som 

dette gir for de som bor ved Møsstrond, kan ikke Vinje kommune akseptere at ØTB 

planlegger for å fravike fyllingsnivået på kote 914,0, selv for en kortere periode. Dere 

foreslår at ØTB heller bør vurdere midlertidig fravik i minstevannføringskravet på 45 m3/s i 
manøvreringsreglementet for Tinnsjøen.   

 

NVE har ikke adgang til å instruere ØTB til å stoppe tapping fra Møsvatn til fordel for 
vannføring ut av Tinnsjøen slik situasjonen er nå. NVE kan gi tillatelse til dispensasjon fra 

manøvreringsreglement etter vannressursloven § 8 når formålet er nødvendig 

reparasjons- og vedlikeholdsarbeid eller etter vannressursloven § 40 begrunnet i særskilt 
og uvanlig fare for mennesker, miljø eller eiendom, f.eks. ved risiko for stor skadeflom. 

Unormalt lav magasinfylling eller tilsig faller normalt ikke inn under de forhold som tilsier 

bruk av vannressurslovens §8 eller § 40.  

 
ØTB har tidligere i høst søkte om tillatelse til å fravike manøvreringsreglementet fordi det 

ikke var nok vann til å overholde konsesjonsvilkårene.  NVE avviste søknaden med 

overnevnte begrunnelse.  
 

Det er regulanten som er ansvarlig for manøvreringen av vassdraget, og at de aktuelle 

vilkår til enhver tid overholdes. Dette gjelder også de eventuelle fravik som regulanten i 
dette tilfellet mener er fornuftig å gjennomføre.  

 

ØTB vurderte det slik at det ville gi minst ulemper for miljø og allmennheten å fravike 

magasinrestriksjonen i Møsvatn fremfor å fravike kravet til minstevannføring nedenfor 
Tinnsjøen.  NVE har ikke tatt konkret stilling til ØTBs prioritering, men på generelt 

grunnlag er det NVEs erfaring at det ofte er viktigere å prioritere pålagte 
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minstevannføringer fremfor magasinrestriksjoner i tilfeller hvor det må gjøres en 
avveining. 

 

NVEs miljøtilsyn vil følge opp eventuelle fravik når situasjonen er tilbake til normalt nivå, 

og vurdere om vi mener ØTB har opptrådt uaktsomt når det gjelder hvordan Møsvatn og 
de øvrige magasinene er disponert i år.  

 

Det er viktig i denne sammenheng å nevne at det hydrologiske året 2021/2022 på Sør- og 
Østlandet har vært tørt. Uvanlig lite nedbør har ført til lav grunnvannstand i store deler av 

Sør-Norge. Dette har også ført til lavere vanntilsig i elver og vannmagasiner enn normalt. 

Se vår nyhetssak fra 9.9.2022 om dette: Uvanlig lite nedbør i store deler av Sør-Norge - NVE 
 

I brev av 13. september 2022 etterlyser Vinje kommune svar på klage på ØTBs manøvrering 

av Møsvatn høsten 2021. NVE har fulgt opp klagen og vil om kort tid komme med en 

konklusjon i tilsynssaken.  
  

Med hilsen 

 

Kristian Markegård 
Direktør 

Mari Hegg Gundersen 
seksjonssjef 

 

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

 

Godkjent av Mari Hegg Gundersen 
Seksjonssjef 

 

Kristian Markegård 
Direktør 

 

 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
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