
 
 

Forslag 
til 
 

Manøvreringsreglement 
for bygging av Sauland kraftverk i Hjartdal kommune, Telemark fylke 

 
 

 
1. 

Reguleringer   
  Naturlig Reg.grenser   Reg. 
Magasin  vannst. Øvre Nedre Oppd. Senkn. høyde 
  kote kote kote m m m    
Hjartså  ...................................   157,17 157,67 155,87 0,5 1,3 1,8 
Sønderlandsvatn ......................  396,85 397,10 396,10* 0,25 0,75 1,0  
 
*De nederste 35 cm av reguleringshøyden i 
Sønderlandsvatn er forbeholdt minstevannføring i 
Skogsåa. 
Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem 
(NN 1954).  
 Reguleringsgrensene skal markeres med faste og 
tydelige vannstandsmerker som det offentlige 
godkjenner.  
 

Overføringer 
 Avløp fra feltene Vesleåa (8 km2), Kvitåa (3 km2) 
og  Uppstigåa (7 km2) tas inn på tilløpstunnelen til 
Sauland 2. 

 
2. 

Ved manøvreringen skal det has for øye at 
vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor 
magasinene og overføringsstedene så vidt mulig ikke 
økes.  
 Minstevannføringer: Fra utløp av Hjartsjå til 
Hjardøla skal det slippes 3 m3/s i perioden 01.05-
30.09 og 2  m3/s i perioden 01.10-31.04.  Fra utløp av 
Sønderlandsvatn til Skogsåa skal det slippes 0,36 
m3/s i perioden 01.05-30.09 og 0,1 m3/s  i perioden 
01.10-31.04. 
Dersom tilsiget er mindre enn kravet til 
minstevannføring og vannstanden i Sønderlandsvatn 
er på laveste tillatte nivå skal hele tilsiget slippes 
forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i 
drift. 

Alle vannføringsendringer skal skje gradvis. 
Sauland 1 tillates effektkjørt, mens Sauland 2 skal 
kjøres mest mulig jevnt på tilsig og typisk start-
/stoppkjøring skal ikke forekomme.  

Etter avtale med organiserte padleinteresser skal det 
slippes vann fra Sønderlandsvatn som sikrer en 
vannføring i Skogsåa på minimum 10 m3/s i 10 timer 
to dager per år i hovedsak i tilknytning til 
arrangementer. 

 
3. 

 Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres 
av is eller lignende og at reguleringsanleggene til 
enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over 
manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det 
forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer, 
snødybde m.v. observeres og noteres. NVE kan 
forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som 
regulanten plikter å oppbevare for hele 
reguleringstiden. 
 

4. 
 Dersom vannslipp etter dette reglementet 
medfører uforutsette skader og ulemper for 
elvemusling kan Miljødirektoratat be om at endringer 
i reglementet tas opp til vurdering.  
Viser det seg at manøvrering og vannslipping etter 
dette reglementet medfører skadelige virkninger av 
omfang for allmenne interesser, kan Kongen uten 
erstatning til konsesjonæren, men med plikt for denne 
til å erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, 
fastsette de endringer i reglementet som finnes 
nødvendige. 
 Forandringer i reglementet kan bare foretas av 
Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å 
uttale seg. 
 Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet 
avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
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