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Tillatelse
for

HelgelandsKraftAS

Tft,Å BYGGEFORSLÅNDKRAFTVERK
(Meddelt ved kongelig resolusjon av 6. juli 2001)

Ved kongelig resolusjon av 6. juli 2001 er bestemt:

«1. I medhold av lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 § 8, j£r § 25 gis HelgelandsKraft AS
tillatelse til å bygge Forsland kraftverk i Leirord kommune.
I medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23.oktober 1959 nr. 3 § 2, første ledd nr. 51 og § 20 gis
HelgelandsKraft AS tillatelse til ekspropriasjon og allmannastevning for bygging av Forsland kraftverk.
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 gis Helgelands-
Kraft AS tillatelse til bygging av Forsland kraftverk.

Tillatelsene gis på de 	 som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 6. juli 2001.»

Cag



Vilkår
fortillatelseforHelgelandsBraftAStilå byggeForslandkraftverk

(Meddelt ved kgl. res av 6. juli 2001)

(Reguleringsgrenser)

Mansin HItV Heving Senking
Kote Kote

Dalevatnet 	 83 75 8,0

2

(Byggefrister m.v.)

Arbeidet må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonens
dato og fullføres innen ytterligere 5 år. Under særli-



ge omstendigheter kan fristene forlenges av Kongen.
I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av
særlige forhold (vis major), streik efter lockout har
vært umulig å utnytte.

For hver dag noen av disse fristene oversittes
uten tillatelse fra Olje- og energidepartementez be-
taler konsesjonæren en mulkt til statskassen på
1000,-.

3

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

Utbyggeren plikter å påse at han selv, hans kontrak-
tører og andre som bar med anleggsarbeidet og
kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av na-
turforekomster, landskapsområder, fornminner m.v.
når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historis-
ke grunner eller på grunn av områdenes naturskjønn-

1,
het efter egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan
unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid
på forhånd.

4

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold,
tilsyn ln.v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og
senere vedlikehold og dtift av anlegg og tiltak som
omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene for-
bundet med dette dekkes av utbyggeren.

Utbyggeren plikter å legge fram for NVE detalj-
erte planer med nødvendige opplysninger, beregnin-
ger og kostnadsoverslagfor utbyggingen. Arbeidet
kan ikke settes igang før planene er godkjent Anleg-
gene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og
skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Utbyggeren plikter å planlegge, utføre og vedli-
keholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologis-

ke og landskapsarkitektoniske resultat blir best mu-
lig.

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 gjen-
nornføre pålegg som blir gitt i forbindelse med den-
ne post.

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

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de se-
nere 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.

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

5

(Naturforvaltning)

Utbyggeren plikter etter nærmere bestemmelse av
Direktoratet for naturforvaltning (DN)

å sørge for at forholdene i Forslandsvassdraget er
slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig
grad opprettholder naturlig reproduksjon og pro-
duksjon og at de naturlige livsbetingelsene for
fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og
dyrepopulasjoner forringes minst mulig,
å kompensere for skader på den naturlige reknit-
tering av fiskestammene ved tiltak,
å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vass-
draget opprettholdes og at overføringer utformes
slik at tap av fisk reduseres,
å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig
grad opprettholdes.
å sørge for at oppgangen av fisk i nahoelvene
Leirelva og Ranelva/Stillelva ikke hindres av
kraftstasjonens utløp.

II
Utbyggeren plikter etter nærmere bestemmelse av
DN å sørge for at forholdene for plante- og dyrelivet
i området som direkte eller indirekte berøres av ut-
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byggingen forringes minst mulig og om nødvendig
utføre kompenserende tiltak.

nI

Utbyggeren plikter etter nærmere bestemmelse av
DN å sørge for at friluftslivets bruks- og opplevel-
sesverdier i området som berøres direkte eller indi-
rekte av utbyggingen tas vare på i størst mulig grad.
Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak
og Ifiretteleggingstiltak.

IV

Utbyggeren plikter etter mermere bestemmelse av
DN å bekoste naturvitenskapelige undersøkelser
samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som
berøres av utbyggingen. Dette kan være arkiverings-
undersøkelser. Utbyggeren kan også tilpliktes å delta
i fellesfinansiering av større undersøkelser som om-
fatter områdene som direkte eller indirekte berøres
av utbyggingen.

V

Utbyggeren kan bli pålagt å dekke utgiftene til eks-
tra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i anleggs-
tiden.

VI

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med
overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt
med hjemmel i disse vilkår, dekkes av utbyggeren.

6

(Automatisk fredete kulturminner)

Konsesjonæren plikter i god tid før nye tiltak (inkl.
midlettidige arbeider og anlegg) gjennomføres å
dersøke om tiltaket berører automatisk fredete hil-
turminner etter lov av 9 juni 1978 nr 50 om kultur-
minner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet
til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på
annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete
kulturminner plikter konsesjonæren å søke om dis-
pensasjon fra den automatiske fredningen etter kul-
turminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4. Viser
det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan væ-
re egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk
fredete kultunninner som hittil ikke har vært kjent,
skal melding om dette sendes fylkeskonununens
kulturminneforvaltning og Samisk kulturminneråd
med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning
tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni
1978 nr. 50 om kultunninner § 8 annet ledd, jf. §§ 3
og 4.

7

(Forurensning m.v.)

Utbyggeren plikter etter fylkesmannens mermerebe-
stemmelse å utføre eller bekoste tiltak som i forbin-
delse med utbyggingen er påkrevet av hensyn til for-
urensningsforholdene i vassdraget.

8

(Ferdsel m.v.)

Utbyggeren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold
og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kaier,
hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbei-
det I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt
vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt er-
statningens størrelse ved skjønn på utbyggerens be-
kostning. 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 øde-
lagt/utilgjengelige.

9

(Terskler m.v.)

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører
vesentlige endringer i vannføring eller vannstand,
kan Olje- og energidepartementet pålegge utbygge-
ren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak,
elvekorreksjoner, opprenskinger m.v. for å redusere
skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsslmder,
farefor nts eller oversvømmelse, eller øker sannsyn-
ligheten for at slike skader vil inntreffe, kan Ofie- og
energidepartementet 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.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som
ivaretar både private og allmenne interesser i vass-
draget Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med ut-
førelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgif-
tene forbundet med tilsynet dekkes av utbyggeren.

10

(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Utbyggeren skal etter nærmere bestemmelse av 01-
je- og energidepartementet utføre de hydrologiske
observasjoner som er nødvendige for å ivareta det
offentliges interesser og stille det innvunne materia-
le til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste
og tydelige vannstandsmerker som det offentlige
godkjenner.
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13
(Kontrollmedoverholdelsenavvilkårene)

Utbyggerenunderkastersegdebestemmelsersomtil
enhvertidmåtteblitruffetavOlje-ogenergidepar-
tementettil kontrollmedoverholdelsenav de opp-
stiltevilkår.

Utgiftenemedkontrollenerstattesdetoffentlige
avutbyggerenetternærmerereglersomfastsettesav
Olje-ogenergidepartementet.

Ved overtredelseav de fastsattebestemmelser
gitti lovenelleri medholdavlovenplikterutbygge-
ren etterkrav fra Olje-og energidepartementetå
bringeforholdenei lovligorden.Krav kan ikke
fremsettessenereenn20 år etterutløpetav detka-
lenderårdaarbeidetblefullførtellertiltakettrådtei
virksomhet

For overtredelseav bestemmelsenei konsesjo-
nenellerandrei lovenelleri medholdavlovenfast-
sattebestemmelserkanOlje-ogenergidepartemen-
tet fastsetteen tvangsmulktpå inntilkr 100000pr
dagellerinntilkr 500000forhverovertredelse.På-
leggommulktertvangsgrunnlagforutlegg.Olje-og
energidepartementetkanjusterebeløpethvert5.år.

14
(Merkingavusikkeris)

Departieravisenpåvannoginntaksmagasinersom
misterbæreevnenpå grunn av reguleringeneog
overføringenemåmerkesellersikresetternærmere
anvisningavNVE.

Kopieravallekartsomutbyggerenmåttelaopp-
tai anledningavanleggene,skalsendesStatenskart-
verkmedopplysningomhvordanmålingeneer ut-
ført.

11
(Etterundersøkelser)

Utbyggerenkanpåleggeså utføreogbekosteetter-
undersøkelseravutbyggingensvirkningerforberør-
teinteresser.Undersøkelsesrapportenemedtilhøren-
dematerialeskalstillestilrådighetfordetoffentlige.
Olje-ogenergidepartementetkantreffenærmerebe-
stemmelseromhvilkeundersøkelsersomskalfore-
tasoghvemsomskalutføredem.

12
(Luftovermetning)

1111
Utbyggerenplikteri samrådmedNVEåutformean-
leggetslikatmuligheteneforluftovermetningi ma-
gasiner,åpnevannvegerogi avløpfilelv,vanneller
sjøblirminstmulig.Skulledetlikevelvisesegved
anleggetsseneredriftat luftovermetningforekom-
meri skadeligomfang,kanutbyggerenetternærme-
re bestemmelseav Olje-ogenergidepartementetbli
pålagtå bekostetiltakforå forhindreellerredusere
problemene,herunderforsøkmedhelellerdelvisav-
stengningavanleggetforå lokalisereårsaken.

•


