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20. Bjerka-Plura.
(Statsregulering. Kongelig resolusjon

21. desember 1962. Endring av
manøvreringsreglement.)

Olje- og energidepartementets samtykke
2. juli 1987.

«Statskraftverkene fikk ved kongelig reso-
lusjon av 21. desember 1962 og ved kongelig
resolusjon av 6. august 1965 tillatelse til hhv.
regulering og tilleggsregulering av Bjerka-
Pluravassdraget i Rana Kommune.

Som kjent inngikk i planene for Bjerka-
Plurautbyggingen at avløpet fra Småvatna_i
Andfiskåga skulle føres inn på kraftverkets
tilløpstunnel.

I forbindelse med at det normalt ikke blir
aktuelt med overføring av vann fra Andfisk-
åga til Rana kraftverk, ba departementet i
brev av 7. juni 1978 NVE ta opp til vurdering
spørsmålet om endring av reguleringsbe-
stemmelsene for Bjerka-Plura. Bakgrunnen
for at det normalt ikke lenger er aktuelt å
overføre vann fra Andfiskåga til kraftverket
er Norsk Jernverks nye konsesjon i Andfisk-
åga, jfr. kongelig resolusjon av 23. mai 1986.
Det følger av manøvreringsreglementet for
tillatelsen at vann skal overføres i begge ret-
ninger mellom Bjerka-Plura og Andfiskåga.

Norges vassdrags- og energiverk sier i brev
av 13. desember 1984 ti1 Olje- og energidepar-
tementet at endringer i selve reguleringsbe-
stemmelsene for Bjerka-Plura ikke er nød-
vendig, da Småvatnaoverføringen ikke er
nevnt der. Manøvreringsreglementets post
1 f må imidlertid endres. Norges vassdrags-
og energiverk's hovedstyre går inn for en for-
mulering tilsvarende pkt. 2, 3. ledd i manøy-
reringsreglementet for A/S Norsk Jernverks
konsesjon i Andfiskåga. Olje- og energide-
partementet slutter seg til Norges vassdrags-
og energiverk's forslag, og post 1 f rar følgen-
de ordlyd:

«Vassmengder tilsvarende det som ellers
ville gå som overløp fra Andfiskvatn, skal
kunne føres fra Småvatna inn på Rana kraft-
verks tilløpstunnel. I lavvassperioder, når
A/S Norsk Jernverks behov for vassforsy-
ning tilsier det, skal vatn fra Rana kraftverks
tilløpstunnel kunne føres til Andfiskvatn.»»


