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Vedtak om pålegg om senking av Brendsrudvann – Asker kommune 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) pålegger Asker kommune umiddelbart å 

iverksette kontrollert senking av dam Brendrudvann til et nivå som gir eksisterende 

dam en midlertidig tilfredsstillende stabilitet inntil ny dam er etablert.  

Vedtak 

NVE pålegger Asker kommune å:  

 umiddelbart iverksette kontrollert senking av vannstand i Brendsrudvann til 2,2 m 

under HRV inntil ny dam er etablert,  

 sende NVE månedlige vannstandsdata etter at ny vannstand er etablert og som 

inkluderer angivelse av istykkelse når vannet er islagt. 

 klarlegge konsekvensene av senkningen av vannstanden for kalksjøforekomsten i 
vassdraget og sende inn annen tilleggsinformasjon i tråd med det vi etterspurte i 

brevet datert 18.10.2021, så fort som mulig og senest innen 28.02.2022. 

NVE tar forbehold om at det kan bli nødvendig å sette tilleggsvilkår til 

vannstandssenkningen for å redusere eventuelle negative konsekvenser som senkningen 

vil ha for kalksjøforekomsten og vassdraget mer generelt, basert på klarleggingen og 

tilleggsinformasjonen vi får, ref. punkt 3. 

Vedtaket har hjemmel i vannressursloven §§ 40 og 59, jf. damsikkerhetsforskriften § 5-1 
første ledd, jf. damsikkerhetsforskriften § 9-2. 

Varsel om tvangsmulkt 

Dersom vedtaket om senking av vannstanden i Brendsrudvann etter angitt beskrivelse ikke 

blir etterfulgt, varsler NVE at vi vil vurdere å treffe vedtak om tvangsmulkt.  

Vedtaket vil ha hjemmel i vannressursloven § 60 første ledd. 

NVE vil fastsette størrelsen på tvangsmulkten skjønnsmessig.  
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Frist til å uttale dere innen 22.12.2021  

Dere kan uttale dere til dette varselet om tvangsmulkt innen 22.12.2021. Det er særlig viktig 

at dere korrigerer/supplerer faktiske opplysninger som gjelder saken. Dersom uttalelsen 

ikke er kommet til NVE innen fristen, vil NVE legge til grunn de opplysninger vi har i saken. 

Sakens bakgrunn 

Forenklet revurdering datert 15.04.2020 for dam Brendsrudvann i Asker kommune 

konkluderte med at dammen ikke tilfredsstiller regelverkets krav til sikkerhet og at tiltak er 

påkrevd. Rapporten oppfordrer til å senke vannstanden i magasinet vinterstid for å oppnå 
akseptabel sikkerhet.  I e-post datert 01.12.2021 fra vassdragsteknisk ansvarlig (VTA) for 

dam Brendsrudvann, Lorenzo Lona fra VTA Service AS, har NVE fått videresendt 

opplysninger fra Multiconsult AS datert samme dag om at dammen må senkes med 2,2 m 
ift. HRV for å ivareta vårt varslede senkningskrav for å oppnå tilfredsstillende stabilitet for 

islast.  

Dam Brendsrudvann magasinerer vannet til Brendsrudvannet og ca. 1 m av Finnsrudvannet. 
Begge vannene ligger i et område med kalkrik grunn, og er registrert som den utvalgte 

naturtypen «Kalksjøer» i forskrift om utvalgte naturtyper etter naturmangfoldloven. 

Vassdraget er også vernet som en del av Oslomarkvassdragene i verneplan I, gjennom et 
vedtak i Stortinget. Forskrift om rikspolitiske retningslinjer for vernede vassdrag og 

vannressursloven § 35 kommer derfor til anvendelse på tiltak i vassdraget. 

Vi viser til varsel om pålegg om senking av vannstanden i Brendsrudvann med frist til å uttale 

seg innen 26.11.2021, jf. vårt brev datert 22.11.2021. NVE mottok ingen merknader fra 

verken kommunen eller andre som mottok kopi av brevet innen den angitte fristen. 

NVEs vurdering 

Rettslige utgangspunkter 

Vannressursloven § 40 første ledd gir NVE hjemmel til å pålegge «enhver tiltakshaver å 
innrette sin virksomhet for å redusere fare når forholdene i eller utenfor et vassdrag, skaper 

en særskilt og uvanlig fare for mennesker, miljø eller eiendom». Ifølge forarbeidene kan 

bestemmelsen bli aktuell «ved overhengende fare for at f.eks. et damanlegg bryter sammen. 
I praksis kan den bli brukt bl.a. til å pålegge en dameier å slippe eller holde tilbake vann». 

Det følger videre av forarbeidene at det ikke er noe krav etter første ledd at faren er nært 

forestående. Det avgjørende må være hvor påregnelig det er at skade inntrer.1  

Vannressursloven § 59 og damsikkerhetsforskriften § 9-2 gir NVE hjemmel til å gi pålegg om 

retting for å sikre overholdelse av kravene i hhv. vannressursloven og damsikkerhets-

forskriften, herunder kravet i damsikkerhetsforskriften § 5-1 om at vassdragsanlegg til 
enhver tid skal ha et tilstrekkelig høyt sikkerhetsnivå, slik at det ikke inntrer brudd, svikt 

eller feilfunksjon. 

Naturmangfoldloven § 53 annet ledd fastslår en plikt for forvaltningsorganer til å ta særskilt 

hensyn til utvalgte naturtyper «ved utøving av offentlig myndighet». Det kreves også at 

                                                             
1 Ot. prp. nr. 39 (1998-1999) s. 354. 
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konsekvensene for utvalgte naturtyper klarlegges før det «...treffes en beslutning om å gjøre 
inngrep i en forekomst av en utvalgt naturtype». Ettersom den utvalgte naturtypen 

«Kalksjøer» er registrert i Brendsrudvannet og Finnsrudvannet, supplerer kravene i 

naturmangfoldloven kapittel VI NVEs behandling av vannstandssenkningen.  

Dammen utgjør en særskilt fare for mennesker, miljø og eiendom 

Etter NVEs vurdering har dammen lite tilfredsstillende stabilitet for alle laster, og har 

spesielt dårlig stabilitet ved påkjenninger fra islast/istrykk. Det er derfor svært viktig at 
vannstanden holdes tilstrekkelig lavt slik at stabiliteten er innenfor et bestemt minimum 

når istrykk medregnes. Revurderingen fra 2020 påpeker også at det er behov for strakstiltak 

vinterstid for å redusere lastpåkjenningene. 

NVEs vurdering er derfor at dammen utgjør en «særskilt og uvanlig fare for mennesker, miljø 

og eiendom», slik den fremstår i dag, og at det følgelig er behov for et pålegg om senking av 
vannstanden i saken etter vannressursloven §§ 40 og 59, jf. damsikkerhetsforskriften § 5-1.  

Vurdering av kravene til utvalgte naturtyper i naturmangfoldloven 

Hvilke konsekvenser senkningen av magasinet vil få for kalksjøforekomsten i vassdraget, er 
ikke blitt klarlagt i saken slik naturmangfoldloven § 53 annet ledd krever. Det er imidlertid 

NVEs vurdering at vannstandssenkningen må gjøres så raskt som mulig gjennom et pålegg, 

for å redusere den særskilte faren dammen utgjør for mennesker, miljø og eiendom. De 
særskilte sikkerhets- og beredskapsmessige hensynene som gjør seg gjeldende i saken, må 

her medføre at utredningskravene settes midlertidig til side. NVE viser til prinsippet i 

naturmangfoldloven § 14 som slår fast at hensynet til naturmangfoldet må avveies mot 
andre samfunnsinteresser. Sikkerhetshensyn er en særlig tungtveiende interesse i en slik 

avveining. 

Kalksjøforekomsten er også hensyntatt gjennom at kommunen pålegges å klarlegge 
konsekvensene for kalksjøforekomsten så fort som mulig, og gjennom forbeholdet om at 

det vil kunne bli satt tilleggsvilkår for å redusere eventuelle negative virkninger for 

forekomsten, når konsekvensene for kalksjøforekomsten er kjent. 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side. Vi foretrekker 

elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

 

Med hilsen 

 

Anne Rogstad 

fungerende direktør 

Lars Grøttå 

seksjonssjef 

 
Godkjent i henhold til NVE sine interne rutiner. 
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Mottakerliste: 
Asker kommune 

 

Kopimottakerliste: 

Asker kommune 
Asker kommune 

EKKI - Seksjon for vassdragsinngrep 

Multiconsult ASA 
Multiconsult ASA 

STATSFORVALTEREN I OSLO OG VIKEN 

VTA SERVICE AS 
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Orientering om rett til å klage 
 

Hvem kan klage på 

vedtaket? 

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på 

vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.  

Hvor skal du sende klagen? 

Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men 

sende den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no. 

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, 

vil vi sende klagen til OED. 

Frist for å klage 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem 

til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe 

fra den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan 

ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet 

vedtaket.  

Du kan få begrunnelsen for 

vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en 

begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.  

Hva skal med i klagen? 

Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

Skrive hvilket vedtak du klager på. 

Skrive hvilket resultat du ønsker. 

Opplyse om du klager innenfor fristen. 

Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen 

undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du 

mener vedtaket er feil.  

Du kan få se dokumentene i 

saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er 

unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.  

Vilkår for å gå til 

domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå 

til søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av 

OED som overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du 

sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke 

er avgjort. 

Sakskostnader 

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få 

dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 

uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.  
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