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Side 2

I medhold av lov av 15. mars 1940 nr. 3 om vassdragene (vassdragsloven) §§ 104 —106 og
fullmakt gitt av Olje-og energidepartementet 29. sept. 1998, gir Norges vassdrags- og
energidirektorat under henvisning til søknad av og til vedlagt VK-notat "Bakgrunn for vedtak"
Moi Elektrisitetsverk AS
konsesjon til bygging og drift av Kvernfossen minikraftverk, Moisåna, Lund kommune i
Rogaland på følgende vilkår:

1
(Reguleringsgrenser

og vannslipping)

Vannstanden i Svarthølen skal ikke endres utover vanlig flomvannvariasjon.
Det kan bare tas vann til kraftverket av det vann som overstiger 1,5 m3/s i perioden 01.05 til 30.09 og
det som overstiger 1 m3/s i perioden 01.10 til 30.04 når tilsiget til Kverndammen er over dette. Ved
mindre tilsig skal hele tilsiget slippes.

2
(Godkjenning av planer, landskapsmessige

forhold, tilsyn m.v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som
omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av utbyggeren.
Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig
stand.
Utbyggeren plikter å vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og
landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.
Utbyggeren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene.
ferdig senest 2 år etter at konsesjonen er gitt
11,

Oppryddingen må være

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

3
(Merking av usikker is, sikring av dam og inntaksluke)
Det skal etableres sperre foran inntakslukene til kraftverket som skal hindre at badende blir trukket inn
mot lukene. Den forhøyede delen av damkrona skal også sperres av. Utførelsen av dette skal skje etter
nærmere anvisning av NVE.
De partier av isen i vassdraget som mister bæreevnen på grunn av driften av kraftverket må merkes
eller sikres etter nærmere anvisning av NVE.

4
(Naturforvaltning)
Utbyggeren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet

for naturforvaltning

(DN)
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å sørge for at forholdene i Moisåna er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad
opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og
øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes. Dersom dette krever
etablering av en fisketrapp skal utbygger avgi driftsvann til denne.

5
(Automatisk fredete kulturminner)
Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte,
forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil
ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det
samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr.
50 om kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

6
(Terskler m.v.)
Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge utbyggeren å bekoste
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.
Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.
Dersom estetiske eller biologiske hensyn tilsier at minstevannføringen bør slippes over damkrona på
annet sted enn i dag skal utbyggeren endre damkrona i tråd med NVEs pålegg. Slikt pålegg skal ikke
endre kravet til minstevannføring.

7
(Kontroll med overholdelsen av vilkårene)
Utbyggeren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av NVE til kontroll
med overholdelsen av de oppstilte vilkår.
Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av utbyggeren etter nærmere regler som fastsettes av
NVE.
Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser gitt i loven eller i medhold av loven plikter utbyggeren
etter krav fra NVE å bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke fremsettes senere enn 20 år etter
utl pet av det kalenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i virksomhet.
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