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Invitasjon til befaring i forbindelse med revisjon av Holsreguleringene,
Hol og Ål kommuner
Olje- og energidepartementet har mottatt innstilling av 15. mai 2020 fra Norges vassdragsog energidirektorat vedrørende revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringen av
Holsvassdraget og reguleringen av Votna og overføring av Votna til Holsvassdraget, og
omgjøring av konsesjonen for døgnregulering av Holsfjorden og Hovdsfjorden.
Departementet forestår videre saksbehandling.
I forbindelse med vår sluttbehandling avholder departementet befaring av vassdraget 19. –
20. august d.å. Befaringen starter første dag med oppmøte ved Hol 1 i Hovet kl 8:30 og
avsluttes ved Varaldsetvatn. Dag 2 omhandler døgnreguleringene og starter med oppmøte
på Hol 1 kraftstasjon kl 09:00.
Normalt er departementets befaringer åpne for alle som ønsker å delta. På grunn av covid19-situasjonen, må vi denne gang begrense deltakelsen. Private bes derfor samordne seg
best mulig og stille med deltakere som kan representere flere interessenter. Det vil bli
mulighet til å fremme synspunkter til revisjonen samt stille spørsmål om videre
saksbehandlingsprosess under hele befaringen.
./.

Vedlagt følger forslag til program for befaringen. I utgangspunktet planlegges transport med
egne biler (pga smittevern), men det er mulig det vil bli satt opp buss for felles transport. Det
kommer vi nærmere tilbake til. Dersom covid-19-situasjonen skulle ha endret seg i svært
negativ retning på befaringstidspunktet, tas forbehold om å avlyse befaringen.
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Hafslund E-CO Vannkraft AS er teknisk arrangør for befaringen. Påmelding og praktiske
spørsmål om befaringen bes derfor rettet til leder Vassdragsforvaltning Halvor Halvorsen på
e-post:
Halvor.Halvorsen@hafslundeco.no
Frist for påmelding settes til 12. august.
Eventuelle spørsmål knyttet til saken eller merknader til programmet for befaringen, kan
rettes til undertegnede på e-post innen 10. august:
Anne.Haug@oed.dep.no

Med hilsen

Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør
Anne Haug
seniorrådgiver
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