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Ved kongelig resolusjon av 25. januar 2007 er bestemt: 

1. I medhold av lov av 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann § 8 jf.

§ 25, gis Norsk Grønnkraft AS tillatelse til bygging av Havdal kraftverk.

2. I medhold av lov av 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot forurensning og om avfall

§ 11, gis Norsk Grønnkraft AS tillatelse til bygging av Havdal kraftverk.

3. Tillatelsene gis på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets

foredrag av 25. januar 2007.

Vedlagt følger kopi av departementets bemerkninger gitt i kgl.res. av 25. januar. 2007. 

Vilkårssettet blir oversendt så snart det foreligger. 
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5. Olje- og energidepartementets bemerkninger

5.1 Innledning 

Norsk Grønnkraft AS har søkt om konsesjon etter vannressursloven for bygging av 
Havdal kraftverk i Havdalselva i Lierne kommune, Nord-Trøndelag. Kraftverket vil 
utnytte energipotensialet i et fall på til sammen 55 meter over en strekning på om lag 1 
km i de nedre deler av Havdalselva, like oppstrøms Tunnsjø sentrum. 

Kraftverket vil ha en årlig produksjon på om lag 10, GWh. 

Saken er til behandling i departementet fordi konvensjonen av 11. mai 1929 mellom 
Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten, kommer til 
anvendelse. Saken må i henhold til konvensjonen avgjøres ved kongelig resolusjon. 

Havdalselva renner ut i Kvarnbergsvattnet på svensk side av riksgrensen ca. 2 km 
nedstrøms planlagt kraftverk. Utbyggingen er av de respektive svenske kommunale 
myndigheter vurdert til å kunne få konsekvenser for svenske miljøinteresser og 
konvensjonen oppstiller dermed et krav om svensk godkjennelse. Endelig svensk 
samtykke med vilkår for utbyggingen, ble gitt av den svenske regjeringen 20. januar 

2005. 

5.2 Fordeler og ulemper 

Kraftverket vil gi en årlig ny kraftproduksjon på om lag 10 GWh. Kraftverket vil gi økt 
lokal forsyningssikkerhet og lokal innmating vil redusere nettapet. Det planlagte 
inntaksmagasinet kan egnes til utvikling av vannbaserte aktiviteter og ha en positiv 
betydning for lokalt friluftsliv. Kraftverket vil bidra til å bedre næringsgrunnlaget og 
sikre lokal bosetting. 

Utbyggingen vil redusere vannføringen i Havdalselva på strekningen mellom 
inntaksmagasinet og kraftverksutløpet. Dette kan få negative følger for 
fuktighetskrevende arter i vegetasjonen i elvegjelet, deriblant to rødlistede ]avarter med 
statusen sårbar. 

5.3 NVEs innstilling 

NVE finner at fordelene ved tiltaket overstiger ulempene slik at kravet i 

vannressursloven§ 25 er tilfredstilt. Det anbefales derfor at Norsk Grønnkraft AS får 

tillatelse etter vannressursloven § 8 til å bygge Havdal kraftverk på nærmere bestemte 
vilkår. 

I vurderingen er det lagt vekt på at tiltakets negative konsekvenser reduseres gjennom 
opprettholdelse av en viss vannføring på utbyggingsstrekningen. NVE har kommet til at 
hensynet til to rødlistede !avarter med statusen sårbar, som i noen grad vil kunne 



opprettholdes gjennom minstevannføring, ikke kommer opp i mot den fordelen 
utbyggingen medfører for lokalmiljøet, lokal kraftforsyning og kraftproduksjon 
generelt. NVE viser også til at vilkårene anses å tilfredsstille kravene fra de svenske 
myndigheter. 

5.4 Olje- og energidepartementets vurdering og tilrådning 

Det følger av vannressursloven § 25 at konsesjon bare kan gis dersom fordelene ved 
tiltaket overstiger skader og ulemper det medfører. 

Ulempene ved utbyggingen knytter seg særlig til den reduserte vannføringen i 
Havdalselva på utbygningsstrekningen. Elva går på utbyggingsstrekningen gjennom et 
karakteristisk elvegjel med enkelte partier med artsrik vegetasjon, særlig av 
fuktighetskrevende mose- og lavarter. To }avarter er rødlistet. Statusen på rødlista er 
"sårbar", det vil si at de ikke regnes som direkte truet. 

Departementet har merket seg den usikkerhet som knytter seg til de aktuelle !avarters 
status, utbredelse og evne til å bestå ved en utbygging. Usikkerheten reduseres 
dessuten ved at minstevannføringspålegget som tilrås vil bidra til en viss luftfuktighet 
som er av særlig betydning for lavartene. 

Inntaksdammen vil demme ned et område på om lag 20 daa. og vil gi en kunstig innsjø i 
elva. Det fremgår av de tekniske spesifikasjoner for kraftverket at denne dammen ikke 
skal brukes aktivt i kjøring av kraftverket, men holdes med tilnærmet konstant 
vannstand. Departementet :finner at inntaksmagasinet kan bli et positivt bidrag til 
vannbasert friluftsliv. 

Departementet legger til grunn at de tekniske inngrepene sett i sammenheng med de 
avbøtende tiltakene ikke vil ha avgjørende betydning for de landskapsmessige forhold i 
utbyggingsområdet. 

Minstevannføringen som tilrås vil sørge for at strekningen mellom utløpet fra elvegjelet 
og utløpet fra kraftstasjonen kan opprettholdes som næringsområde for ørret. 
Minstevannføringen vil dessuten sikre vannlevende organismer i vassdraget. 
Fossekallen kan dermed opprettholde sitt næringssøk året rundt. 

Departementet finner at fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper. Kriteriene 
for å gi konsesjon etter vannressursloven § 8 jf. § 25, er derfor oppfylt. Departementet 
tilrår at det blir gitt konsesjon til bygging av Havdal kraftverk. 

Departementet tilrår at det gis tillatelse etter lov om vern mot forurensning og om avfall 
§ 11.



Tillatelsen tilrås gitt på de vilkår som er foreslått av NVE. Olje- og energidepartementet 

slutter seg til NVEs merknader til vilkårene og har følgende tilleggsbemerkninger; 

Til post l, minstevannføring og kraftverksdrift; 

Svenske myndigheter har satt krav om minstevannføring tilsvarende minst alminnelig 

lavvannføring. Konsesjonssøker har foreslått en årlig minstevannføring på 3001/ s. De 

hydrologiske data som er lagt til grunn for søknaden tilsier en alminnelig lavvannføring 

på 4001/s. Fylkesmannen har foreslått dette som helårig minstevannføring. NVE har 

differensiert minstevannføringen i en sommer- og vintervannføring på hhv. 500 og 300 

1/s. 

En differensiert vannføring slik NVE foreslår er mer i samsvar med elvas naturlige 

svingninger og gir en høyere vannføring i vekstsesongen for de rødlistede lavartene. 

Den differensierte vannføringen medfører dessuten en noe høyere kraftproduksjon i 

vinterhalvåret, i og med at en reduksjon fra 400 1/ s til 300 i/ s vil gi færre dager med 

vannføring under kraftverkets minste slukeevne. Departementet finner å kunne slutte 

seg til NVEs forslag til vannføring og legger til grunn at denne vannføringen er forenlig 

med kravet fra de svenske myndigheter om minimumstapping 

For at inntaksmagasinet skal etablere seg som et tilnærmet naturlig landskapselement 

er det vesentlig at vannstanden holdes så konstant som mulig ut i fra naturlige 

forutsetninger, og at dammen ikke benyttes til start - stopp kjøring av kraftverket. 

Til postene 4,5 og 7: 

Tillatelsen er utformet slik at vilkår som er satt av hensyn til svenske myndigheter er 

innarbeidet i vilkårssettet, jf postene 4,5 og 7. 

For øvrig vises det til NVEs merknader til de aktuelle postene som Olje- og 

energidepartementet slutter seg til. 




