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JÆREN EVERK.
MIDLERTIDIG TILLATELSE TIL OVERFØRING AV DEL AV AVLØP
FOR UTNYTTELSE I HETLAND KRAFTSATSJON, HÅ KOMMUNE

Det vises til Deres søknad av 20.02.98 på vegne av Jæren Everk om midlertidig
tillatelse til overføring av avrenningsvann fra Hagavatn i Fuglestadåna til
Ognavassdraget.

Tillatelse til å regulere og overføre bl.a. Hagavatn ble gitt ved kgl.res. 27.06.1930
og 03.03.1939. Reguleringen og overføringen for kraftproduksjon ble imidlertid
nedlagt i forbindelse med at IVAR tok vannet i bruk til vannforsyning. Tillatelse
til nedleggelse ble gitt ved kgl.res. 20.06.1980. Vannet som IVAR ikke hadde
bruk for, skulle gå til Fuglestadåna.

Det ble likevel etablert en praksis at overskuddsvannet fortsatt ble overført
Hagavatn til bruk i Hetland kraftverk, som representerer en kraftproduksjon på ca
1-1,5 GWII /år. NVE har i brev av 27.01.1998 underrettet partene om at dersom
overføringen er ønsket, må Everket søke tillatelse etter vassdragsreguleringsloven.
Overføringen er nå stanset, noe som bla. har ført til flomskader i Fuglestadåna.

Søknaden er vurdert av Norges vassdrags- og energiverk. NVE anbefaler i brev av
27.02.98 til departementet at det gis en midlertidig tillatelse til å fortsette den
etablerte tappepraksis inntil det foreligger svar på en ordinær konsesjonssøknad.

Tillatelsen til nedleggelse av reguleringen er gitt med hjemmel i vrg.l. § 21 nr. 2.
Regulering til kraftproduksjon er derfor avhengig av ny tillatelse. En
konsesjonsbehandling vil ta relativt lang tid. Vassdragsmyndigheten har ingen
direkte lovhjemmel for å gi midlertidig tillatelse til regulering.

Det beste alternativ ved nedlegging av et reguleringsanlegg er normalt at vannet
blir brakt tilbake til sitt naturlige løp. I tråd med dette ble det bestemt at vannet
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IVAR ikke hadde bruk for, skulle gå til Fuglestadåna. Følgene av å bringe vannets
løp tilbake i samme tilstand som før anlegget har imidlertid vist seg å medføre
flomskader. Departementet bemerker at avrenningen fra Hagavatn har vært fraført
Fuglestadåna siden 1939 og at forholdene i vassdragene er tilpasset denne
situasjonen. Å gå tilbake til naturtilstanden synes i dette tilfellet derfor ikke å ha
vært den beste løsning.

Etter vreg.l. § 21 nr. 3 plikter eieren ved nedleggelsen av anlegget å "træffe
saadanne forføininger, som det offentlige forlanger, for at avverge fare eller skade
for omgivelserne og for eiendomme, ovenfor og nedenfor anlægget."
Bestemmelsen er formodentlig ment å komme til anvendelse på
nedleggingstidspunktet. Det kan imidlertid være vanskelig å vite hvilke skader
som kan oppstå ved en nedleggelse før det er gått en tid, slik som i dette tilfellet.
Reelle hensyn taler for også i ettertid å kunne benytte denne bestemmelsen til å
pålegge eller gi tillatelse til "saadanne forføininger" som er nødvendig for å unngå
skade. I dette tilfellet kan flomskadene unngås ved å fortsette den etablerte
tappepraksis.

Fuglestadåna ble vernet i Verneplan I i 1973. Verneplanen er mao betinget av en
situasjon som ikke er i overensstemmelse med det som ble resultatet av
reguleringene til vannverk og tilføring av "nytt vann" til Fuglestadåna i 1980.
Etter departementets syn er ikke vernet til hinder for å tillate en tappepraksis og
regulering som forelå på vernetidspunktet.

Departementet bemerker videre at det synes klart at både fylkesmannen i
Rogaland og IVAR ønsker den tappepraksis som har vært fulgt til nå. Denne
overføringen antas også å vært akseptert av det store flertallet av grunneiere.

I medhold av vassdragsreguleringsloven § 21 nr. 3 gir Olje- og
energidepartementet med dette Jæren Everk tillatelse til å fortsette den etablerte
tappepraksis ved å overføre overskuddsvannet fra Hagavatn i Fuglestadåna til
Ognavassdraget. Tillatelsen gis under forutsetning av at det foreligger en ordinær
konsesjonssøknad om slik regulering innen rimelig tid.

Etter fullmakt
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Kopi til: I.V.A.R, Forusbeen 3, 4033 Forus
Fylkesmannen i Rogaland, Postboks 59, 4001 Stavanger
NVE Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
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