
1.'"?1,

NVE
vediegg Ant, 7c5c.1r»1vi2,

DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

Norske Skog ASA
Postboks 329
1342 Lysaker

Deres ref Vår ret Dato

OED 99/1622 EV ML
23iuu2002

Norske Skog ASA —Tillatelse til å overfore vann fra Sneilibekken til
Lauvsnesvassdraget i Flatanger og Namdalscid kommuner, Nord-Trondelag

Ved kronprinsregentens resolusjon av 5. juli 2002 er bestemt:

"I medhold av lov om vassdrag og grunnvann av 24.11.00 nr. 82 § 8, jf. § 25, gis
Norsk Skog ASA tillatelse til å overføre vann fra Sneilibekken til
Lauvsnesvassdraget på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets
foredrag av 5. juli 2002"

.//. Vedlagt oversendes 10 kopier av konsesjonsdokumentet for ovennevnte tillatelse samt
departementets foredrag.

Departementet skal meddele følgende hva angår vilkårene:

Avløpet fra Sneilibekken kan overføres til Lauvsnesvassdraget i tidsrommet 01.09-31.05,
jf post 1. Dersom det i etterlid viser seg at det ved tiltaket oppstår problemer for
anadrom laksefisk skal reguleringsanlegget fjernes og overføringen opphøre.

Arbeidet må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonstidspunktet, og fulIfores innen en
frist av ytterligere 5 år, jf post 2. Departementet gjør oppmerksom på at
vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 om byggefrister gjelder for fillatelser til ethvert
vannkraftanlegg etter vannressursloven § 8 jf § 25.

I den utstrekning planer ikke allerede er sendt til NVE for godkjennelse, ber en om at
dette snarest blir gjort, jf post 4.

Postadresse Kontoradresse Teleforr Energi- og Saksbehandler
Postboks 8148 Dep Einar Gerhardsens plass 1 22 24 90 90 / 22 24 63 01 vassdragsavdelingen Marianne lindholrn

0033 Oslo Org. nr Telefaks 22 24 63 70
htur//www_oed.dep.no/ 977 161 630 22 24 95 68



Saker i forbindelse med vilkårencs post 6 (Forurensning mv) hører inn under
fylkesmannen.

Vilkåret i post 5 (Automatisk fredete kulturminner) bes iakttatt.

NVE gis myndighet til å.foreta utarbeidelse av pålegget samt å føre tilsyn med utførelsc
og senere vedlikehold av terskler, jf post 8. Videre gis NVE myndighet til å treffe
bestemmelser om hydrologiske observasjoner, jf post 9.

Departementet forbeholder seg retten til å treffe enhver bestemmelse som måtte anscs
påkrevet i anledning konsesjonsbetingelsene og kontrollen med overholdelsen av disse,
jf post 11. For overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre i loven eller i
medhold av loven fastsatte bestemmelser, kan departementet fastsette en tvangsmulkt
på inntil kr 100 000,- pr dag til forholdet er bragt i orden, eller inntil
kr 500 000,- for hver overtredelse. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg.

Med bils4n
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fung. avdelingsdirektør
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Norske Skog ASA til å overføre vann fra Sneilibekken til

Lauvsnesvassdraget i Flatanger og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag

Ved kronprinsregentens resolusjon av 5. juli 2002 er bestemt:

"I medbold av lov om vassdrag og grunnvarm av 24.11.00 nr. 82 § 8, jf. § 25, gis
Norsk Skog ASA tillatelse til å overføre vann fra Sneilibekken 61
Lauvsnesvassdraget på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets
foredrag av 5. juli 2002"

.//. Vedlagt oversendes 10 kopier av konsesjonsdokumentet for ovennevnte tillatelse samt
departementets foredrag.

Departementet skal meddele folgende bva angår vilkårene:

Avløpet fra Sneilibekken kan overføres til Lauvsnesvassdraget i tidsrommet 01.09-31.05,
jf post 1. Dersom det i ettertid viser seg at det ved tiltaket oppstår problemer for
anadrom laksefisk skal reguleringsanlegget fjernes og overforingen opphøre.

Arbeidet må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonstidspunktet, og fullføres innen en
trist av ytterligere 5 år, jf post 2. Departementet gjør oppmerksom på at
vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 om byggefrister gjelder for tillatelser til ethvert
vannkraftanlegg etter vannressursloven § 8 jf § 25.

1den utstrekning planer ikke allerede er sendt til NVE for godkjennelse, ber en om at
dette snarest blir gjort, jf post 4.

Postadresse Kontoradresse Telefon* Energi- og Saksbehandler
Postboks 8148 Dep Einar Gerhardsens plass I 22 24 90 90 / 22 24 63 01 vassdragsavdelingen Marianne Undholm
0033 Oslo Org nr Telefaks 22 24 63 70
http://www.oeddepno/ 977 161 630 22 24 95 68



Vilkår for tillatelse etter vannressursloven for
Norske Skog ASA

til å overføre Sneilibekken i Oksdelavassdraget til Lauvsnesvassdraget
i Flatanger og Namdalseid kommuner, Nord-Trøndelag fylke

(Meddelt ved kronprinsregentens resolusjon 5. juli 2002)

I.Reguleringer




Naturlig Reg.grenser




Reg.
Magasin vannst. øvre Nedre Oppd. Senkn. høyde
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Store Ilonnavatnet 
 157,2 152,0 •




5,2
Lille Honnavatnet 
 157,2 150,9

;




6,3
Beingårdsvatnet 
 111,0 104,0




7,0
Morkavatnet 
 56,6 54,3




2,3
Dalevatnet 
 39,8 30,8




9,0
Scheldelengevatnet 	




143,2 133,2




10,0
Lauvsnesvatnet 
 17,8 14,8




3,0

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.
Høydene refererer seg til lokale heryder.

Overforinger
Avløpet fra Sneilibekken (2,2 km2) kan overføres til Lauvsnesvassdraget i tidsrommet 01.09-31.05.
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(Byggefrister m.v.)
Arbeidet må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonens dato og fullføres innen ytterligere 5 år. Under særlige
omstendigheter kan fristenc forlenges av Kongen. I fristene mcdregnes ikke den tid, som på grunn av særlige
forhold (vis major), streik eller lockout, har vært umulig å utnytte.
For hver dag noen av disse fristene oversittes uten tillatelse fra Olje- og energidepartementet, betaler
konsesjonæren en mulkt til statskassen på kr 1 000,-

3
(Utbyggers ansvar ved anlegg/drift m.v.)

Utbyggeren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har mcd anleggsarbeidet og kraftverks-
driften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fomminner m.v., når dette er
ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart.
Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

4
(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og sencre vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som
omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av utbyggeren.

Utbyggeren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og
kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er godkjent. Anleggene
skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Utbyggeren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og
landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og plassering av
overskuddsmasser.

Utbyggeren plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som trenges for å gjennomføre
pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Utbyggeren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være ferdig
senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg cr satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje
uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.
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NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomforing av plikter i henhold til denne posten.

5
(Automatisk fredete kultunninner)

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
(Forurensning m.v.)

Utbyggeren plikter etter fylkesmannens nærmere bestemmelse å utfore eller bekoste tillak som i forbindelse
med reguleringen er påkrevet av hensyn til forurensningsforholdene i vassdraget.

7
(Ferdsel m.v.)

Utbyggeren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offerillige veger, bruer og kaier, hvis
disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for
refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på utbyggerens bekostning. Veger, bruer og
kaier som utbyggeren bygger, skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre Olje- og energidepartementet
treffer annen bestemmelse.

Utbyggeren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og som vil
bli neddemmet eller på annen måte odclagtiutilgjengelige.

(Terskler m.v.)
I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan

Olje- og energidepartementet pålegge utbyggeren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak,
elvekorreksjoner, opprenskinger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for tas eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten
for at slike skader vil inntreffe, kan Olje- og energidepartementet pålegge utbyggeren å bekoste sikringsarbeider
eller delta med en del av utgiftene forhundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.
Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivarctar både private og allmenne interesser i vassdraget.

Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og sencre vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbundet
med tilsynet dekkes av utbyggeren.

9
(Ilydrologiske obsewasjoner, kart m.v.)

Utbyggeren skal etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepartementet utfore de hydrologiske
observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser og stille det innvunne materiale til
disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige
godkjenner.Kopier av alle karter som utbyggeren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens
kartverk med opplysning om hvordan målingene er utførl.

10
(Etterundersøkelser)

Utbyggeren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringens virkninger for berørte
interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. Olje- og
energidepartementet kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som
skal utføre dem.
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I I
(Kontroll med overholdelsen av vilkårene)

Utbyggeren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energi-
departementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av utbyggeren etter nærmere regler som fastsettes av Olje-
og energidepartementet.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser gitt i loven eller i medhold av loven plikter utbyggereri etter
krav fra Olje- og energidepartementet å bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke fremsettes senere enn 20
år etter utløpet av det kalenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i virksomhet.
For overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre i loven eller i medhold av loven fastsatte
bestemmelser kan Olje- og energidepartementet fastsette en tvangsmulkt på inntil kr 100 000 pr. dag eller inntil
kr 500 000 for hver overtredelsc. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Olje- og energidepartementet
kan justere beløpet hvert 5. år.

•
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