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Tillatelse til planendring for Nygard pumpekraftverk i Modalen og Vaksdal
kommuner i Hordaland
Ved Kongelig resolusjon 3. september 2004ble bestemt:
" 1 . I medholdav lov 14. desember1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer
gis I3KK
ProduksjonAS tillatelsetil planendringeri forbindelsemed Nygardpumpekraftverk i
Modalsvassdrageti samsvar med Olje-og energidePartementets
foredragav
3. september2004.
2. Detfastsettesnytt manovreringsreglementfor reguleringav Modalsvassdraget
(Steinslandsvassdraget)i samsvar med ovennevnteforedrag. "
./.

Vedlagt følger kopi av departementets foredrag i saken.
Olje-og energidepartementet viser til at vilkårene fra 1992-konsesjonenvidereføres i sin
helhet. En gjør imidlertid oppmerksom på at det i foredraget er forutsatt at utbygger
finner en tilfredsstillende løsning for å ta vare på fiskeinteressene i Modalsvassdraget.
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BKK Produksjon AS. Planendring for Nygard pumpekraftverk i Modalen og
Vaksdal kommuner i Hordaland

Innledning
Foreliggende sak gjelder søknad fra BKKProduksjon ASom planendring i forhok,
konsesjongittved kg1.res. 17.juli 1992forbyggingav Nygardpumpekraftverki
Modalsvassdrageti Hordaland.

NVEs innstilling
NVEsinnstillingi sakenav28.06.04lyder som følger:
BKX bar søkt om planendring for tidligere gitt konsesjon til utbygging av Nygard
pumpekraftverk IModrdsvassdraget.Etter en samlet vurdering finner NVE at den nyc
prosjektiøsningen er klart bedre miljomessig, samtidig som lønnsomheten er økt. NVE
anbefaler derfor at det gis tillatelse til ii bygge Nygard pumpekraftverk etter den omsøktc
planendrIngen.
NVE harmottattsøknadav 28.05.03 fra BKKProduksjonAS orn planendringfor Nygard
pumpekraftverk,
sornble gittkonsesjonved kongelig resolusjonav 17.07.92. Følgende

dokumenter vedlagtsøknaden:

"44.SØKNAD OM ENDRING AV REGULERINGSGRENSENE FOR
SKTERJEVATNET
Sammendrag.
Den 17.juli 1992,jikk BKK konsesjontil å bygge Åsebotn kraftverk og Nygard
pumpekrafiverk.Siden den gang harplanenefor Nygardpumpekraftverk værtrevurdertflere
ganger. Det ble ifjorfunnet enplanlesning som tilfredsstifier de bedriftsøkonomiskekravene.
Styret i BKK AS besluttet høsten 2002 at byggingen av Nygard pwnpekraftverk kunnestarte
opp umiddelbart.
Lesningen som nå erfunnet å være lønnsomog sompresenteres her, innebærer en redusert
regulering av Skjerjevatnetiforhold til det gitte manevreringsregktnentetfor
pumpekraftverketog også en reduksjoni planlagt in-stallerteffekt.Det søkes derfor am åfå
endret de konsederte reguleringsgrensenefor Skjerjevatnetsom er inntak.smagasinettil
Nygard pumpekrafiverk.

Endringene det søkes omfremgår av denne tabellen:

Reguleringer

1VV
(kote)

HRV
(kote)

Dagens regulering
Konsesjonsgitt

954,1
954,1

964,1
979,0

954,1

964,1

LRV
(kote)
944,0

Magasinvolurn (m
m3)

905,0

283,1

920,0

142,0

102,8

regulering

Omsøkt regulering

Endring av reguleringsgrensene i Slerjevatnet er et resultat av at prosjektet nå er uortnet
etter en teknisk/økonomisk
optimalisering, og de medfører mindre inngrepmedreduserte
ulemperfor miljøog andre brukerinteresser.
Prosjektet framstår nå som et bedriftsøkonomisktilfredsstillendeprosjekt med enpositiv
nåverdi iforliold til avkastningskravet.1 allegg vil dette pumpekraftverket være et
samfunnsøkonomiskpositM bidrag til det økende effektbehovet.
En mindre reguleringfører til mindre inngrep i og rundt Skjedevatnet Cltilden
konsesjonsgitte. Det blir ikke demt ned nye arealer rundt vannet, senkingenblir mindre og
ingen nyepermanente eller midlertidig arealer blir beslaglagt. Det blir nå heller ikkeså store
endringer i vannføringeni Modalselva ogferskvannstilførselen i Moflorden.
En gjennotngang av
sorn ble utarbeidet iforbindelse med konsesjonssøknadenviser at
konsekvensenefor de vikagstefagområdene og brukerinteressenenå blir mindre negative.
En utbygging etter de konsederte reguleringsgrensene ville ikke blitt realisert pga dÅrlig
lønnsomhet
Vi kan ikkese at planendringenfører Iii noen ulemper av betydning.

1. Innledning.
Det er bygget tre kraftverkeri Modalsvassdraget som eies og drives av BKK Det er Åsebotn,
Steinsland, og Helland.sfosskraftverk De ligger i serie nedover i vassdraget. Alle
kraftverkene ligger i Modalen kommunei Hordalandfilke.
Den 17.juli 1992,.fikkBKK konsesjontil å byggedisebotnkrafiverkog Nygard
pumpekrafiverkPå grunnav atforutsetningene haddeendretseg sidensøknadenblesendti
1988 ved at den nye Energiloven ble innførti 1991, ble det ikkefunnet lønnsomtå bygge
pumpekraftverket den gang. Etter søknadfraBKK blefristforlengelse for oppstart av
anleggsarbeidene gitt av OED 25.07.1997. Fristen til å fullførearbeideneble satt til 17.jult
2004.
Planene for Nygard pumpekraftverk harwert revurdertflere ganger. Det ble iSor funnet en
planløsning som tilfredsstiller de bednfisøkonomiske kravene. Styret i BKK AS besluttet i høst
at byggingen av Nygard pumpekrafiverk kunnestarte opp umiddelbart. Løsningensom nå er
funnet å vare lønnsomog som presenteres her, innebærer en redusert regulering av
Skjedevatnet iforhold til det gitte manøvreringsreglementetfor pumpekraftverket og også en

reduksjon i planlagt installert effek. Det søkes derfor med dette om åfå endretde konsederte
reguleringsgrensene for Skjerjevatnet, som er inntaksmagasinet til Nygard pumpekraftverk.
Pumpelo-aftverketer nå planlagt ferdigstilt i løpet av 2004. Søknad omfrisorlengelse, og om
revidert elektrisk konsesjon sendes som egne saker.

1.1 Eksisterende og planlagte krafiverk i Modalsvassdraget.

Åsebotnkraftverker det øverste og nyeste kraftverket. Det stod ferdig i 1994 og utnytter tofall
på hhv. 305 og 419 m i ett aggregat i kraftverket. Det lavestefallet har inntak i vatn kote 873
og hle satt i drift i 1994. Det høyestefallet har inntak i Store Norddalsvatn og ble satt i drift i
1996. Avløpet fra kraftverket går ut i Stølsvatnet. InstalIert effekt er 1.5MW og midlere
årsproduksjon er 89 GWh. Til Store Norddalsvatnet er det overført avløpetfra to bekker
ifseboln ogfra etfelt. Tuledalen, i Ortnevikvassdraget.
Steinsland kra erk er det største kraftverket i vassdraget. Det ble satt i drift i 1981 og
utnytter etfall på 455 m mellom Stølsvatnet og Steinslandsvatnet. Installert effekt er 150 MW
og midlere årsproduksjon er 572 GWh.
Til Stølsvatnet er det overfin en rekke sideelver på nord- og sørsiden i Modalsvassdraget ved
hjelp av to oveiføringstunneler.
Hellandc oss kr
erk er et elvekrafiverk og utnytterfallet på 70 m mellom inntaket i Ahnelid
ogfoten av Hellandsfissen i Moelva. Installert effekt er 31,5 MW og midlere årsproduksjon er
138 GWh_Kraftverket ble satt i drift i 1Ø2.
N ard um ekra tverk skal pumpe vannfra inntaksmagasinet til Steinsland kraftverk,
Stølsvatnet, opp til Skjerjevatnet. Dette vannet tilhører Eksingedalsvassdraget og er i dag ett
av tappemagasinene til Evanger kraftverk Det oppumpete vannet sammen med tilsiget til
Skjerjevainet tappesfor produksjon gjennom Nygard pumpekraftverk, Steinsland krafiverk og
Hellandsfoss kraftverk Midlerefallhøgde blir 378 m. Pumpekraftverket vil bidra med en øket
midlere netto års produksjonpå 74GWh.Det erplanlagtsatt i dril?høsten 2004.
Vedlegg nr. I: Oversilaskartover kraftverkene med reguleringer.

•

Oversikt over konses'oner med endrin er i Modalsvassdra et:

Type/navnpå konsesjon
Reguleringer tn.v. i
Steinslandsvassdraget
Planendring

Dato
15.07.1975

Bruksrett

06.05.1983

Revisjon

17.12.1985

18.05.1977

Bruksrett

24.06.1988

Erverv og vassdrag

22.12.1989

Kort beskrivelse
Overføringer og reguleringerfor
bygging av Steinsiand kraftverk
Endring av reguleringerfor
Halselvatn/Stølsvatn
For Hellandsfoss kraftverk
(gammelt)
For reguleringsgrenser

Norddalsvatnet
Ny bruksrettkonsesjonfor
Hellandsfoss krafiverk (gand)
Utbygging av Hellandsfoss kraftverk
(nytt)

Erverv og regulering

17.07.1992

Korreksjon
Fristforlengelse

06.10.1994
25.07.1997

Planendring

07.05.2002

Overføring og reguleringfor
utbygging av Åsebotn kraftverkog
Nygard pumpekraftverk
Reguleringer i sebotn.
Frisybrlengelse for oppstart av
anleggsarbeidenefor Nygard
pumpekraftverk
Endring av manøvreringsreglementet
for Store Norddalsvatnet

2. Bakgrunn og begrunnelsen for søknaden.
Underplanleggingenav Nygardpumpekraftverkpå 1980-talletvarBKKet interkommunalt
eid kraftselskap. Et av hovedformålenemed BKK var den gang åframskaffe tilstrekkeligmed
fastkraftmedhøy leveringssikkerhet til sine 19 medlemskommunet Dette var grunnlagetfor
dimensjoneringen og reguleringeneav Nygardpumpekraftverkda søknadenblesendti 1988.
av
Da konsesjonble giu 1992var myeav grunnlaget ogforutsemingenfor dimensjoneringen
pumpekraftverket endret gjønnom innføringenav den da nye Energiloven. En ny teknisk/
økonomiskgjennomgangav prosjektet viste at avkastningskravene ikke ble innfridd.Det var
ikkegrunnlagfor å realisereprosjektet på kort sikt. Visendte derfor innensøknadom
fristforlengelse.Den ble innvilgetav NVEi 1997.Nyfristfor idnftsettelseav

putnpekrqftverketblefastsatt tiljuli 2004.
Det harvcertgjennomførtftere revurderingeravprosjektet.For å kunnevurdereulike
løsningermeddenhensiktå finneden optimale,måttevifrigjøre oss ifradetkonsesjonsgitte
manøvreringsreglementet.
1løpetav det siste året harvi lykkesmedå kommeframtil en
utformingavprosjektetsomglør det lønnsomifor oss å realisereNygardpumpekrafiverk
Løsningeninnebcerermindrereguleringerav magasinetSlqezievatnetennde somblegitt
konsesjontil, og medenmindreinstallerteffektpumpekraftverketennopprinneligplanlagt.
Styreti BKKAS besluttet på sitt styremøte den2. oktober2002at Nygardpumpekraftverk
skullebyggesetterde reviderteplaner.Anleggsarbeideneble startet opp umiddelbart.NVEer
konsultertomdette og er innforståttmedat arbeideneharstartetopp.

3. Beskrivelse av endringer i tekniske lesninger og reguleringsgrenser.
De størsteendringenebeståri at reguleringsgrenseneiSkjedevatnetendresog at
pumpekraftverket
får en mindremaskininstallasjon.
Forøvriger det baresmåendringeri
u«ormingenav anlegget. Etter en ncermerevurderingav skredfareni områdeter den
midlertidigebrakkeriggenfiyttetned til Nygard.
3.1 Reguleringenav Skjerjevatnet.
Oversiktover reguleringsgrenser.

Reguleringer
*)Dagertsregulering
**)Konsesjonsgitt
regulering
Omsøktregulering

NV
(kote)
954,1
954,1

FIRV
(kote)
964,1
979,0

LRV
(kote)
944,0
905,0

Magasinvolunt

954,1

964,1

920,0

142,0

102,8
283,1

*)Dennereguleringen ble delvis tatt i bruk i 1973. Oppdemmingen blefullført i 1984. Det er
denne reguleringen som er i bruk i dagfor Evanger kraftverk
**) Disse reguleringsgrensene er ikke tatt i bruk.
De omsøkte nye reguleringsgrensene erfunnet etter en ny kost/nytte vurdering vha.
kostnadsoverslag og driftsimuleringer. Senkningsmagasinet er det billigste å utnytte.
nivåene kote 930-920 oppstår del imidlertid kostnadsprang ved ytterligere senlång. firsaken
til dette er at magasinet her deles ifiere bassenger. Den løsningen vi nå harfunnet som den
mest lønnsomme er å gå med driftstunnelen til et utslag i det vestligste bassenget i
Skedevatnet på kote 920,0. For åfå med noen av bassengene som blir liggende igjen ved
tapping til LRVsøker vi om åjå kanulisert noen av dem slik som vistpå vedlegg nr. 2
Det er bygget to steinfyllingsdammer ved Skerjevatnet. I tillegg til å måtte byggepå disse to
dammene måtte en også bygge en tredje dam dersom Skjerjevainet skulle demmes opp til kote
979,0. Det er ikkefunnet lønnsomt å bygge på dammenefor å dermed å øke magasinvolumet
ytterligere. En videre oppdemming av Skjedevatnet er således ikke aktuelt.
Vedlegg nr. 2 viser oversikt over neddemte og tørrlagte arealer, og kanalisering av bassen.
i Skerjevatnet.
3.2. Maskininstallasjon.
I konse.sjonsseamadenvar det regnet med (minstallert effekt på 95 MW. Dettne
effektstør-elsen var knyttet til det omsøkte magasinvolumet i Skjedevatnet. Et mindre behov
for magasin i Skjedevatnet fører følgelig til mindre etrektbehuv i pumpekraftverket.
Driftssimuleringene viser at en optimal bruk av magasinet tilsier en installasjonpå 50-60
MW. Etter å hu innhentet tilbudfor turbin og generator er installert effektfastsatt til 56 MW.
3.3 Andre tekntske forhold.
Drifistunnelenblir noe kortere somfølge av redusert senk.ingav Skerjevatnet. Det blir ikke
åpninger av nye massebrudd ved Skjerjevatnet. Det blir heller ikke bygget nye veger i dette
området.

4. Virkningene ved planendringen.
forbindelse med konsesjonssøknaden ble det utarbeidet konsekvensutredninger (KI...)for
aktuelle berørte fagområdene. En reduksjon av reguleringsgrensene og en mindre sluke- og
pumpeevne ipumpekrafiverket fører til at inngrepene blir mindre enn dersom den konsederte
reguleringen ville blitt gjennomført. Med utgangspunkt i KU som ble utarbeidet har vi
nedenforforsøkt å beskrive endringene i konsekvensenefor de vilaigstefagområdene ved en
mindre regulering av Skjedevatnet og en mindre installert ejfekt ipumpekrczftverket.

4.1.Ilydrolog£
For åframstille endringer i magasinfillinger og vassføringer har vi gjennomført nye
driftssimuleringer både med de konsederte reguleringsgrensene med tilhørende installert
effektpå 95 MW, og de nye omsøkte reguleringsgrensene med den nye installasjonsstørrelsen
på 56 MW Vi gjør oppmerksompå at drtfissimuleringene gir enframstilling og er ikke
nøyaktige beregninger med eksakte verdierfor magasinfyllinger og vannføringer.
4.1.1. Magasinffilinger.

Det er to magasinersom blir direkteberørt.Det er Slcjerjevatnet,
som er ituttaks-ogpumpe-

til-magasinet,og Stølsvatnetsom er avløps-ogpumpe-fra-magasinet.Driftsimulertngene
visernaturlignok store endringeri magasin5IlingerISkjerjevatnetpå grunnav endrede
reguIeringsgrenser. For Støtsvatnet, som ikkefår endringer av reguleringsgrensene, viser

simuleringeneingenendringerav betydning.
Vedleggnr. 3 visersimulertemiddelverdierav magasinfrIlingenfor Skjerjevatnet.
Vedleggnr. 4 visersimulerteverdierav magasin&llingen
for Skjetjevatnet i et vått år.
Vedleggnr. 5 visersimulerteverdierav magasinffilingenfor Skjedevatneti et tørtår,
Vedleggnr. 6 visersimulertemiddelverdierav magasinPllingenfor Stølsvatnet.
4.1.2. Vannferinger.
Det er Modalselvensom blirmest berørtav endringene.Vihar valgtett referansepunlai
elvenved Farestveitfor å vise endringeri vannferingeniforhold tilplanlagtog konsedert
reguleringav ,We?fevatnet.Drifisimuleringeneviserat vannføringeni elvennå blir noe
lavere vinter og sent om høsten, og noe høyere vår, sommer og tidlig på høsten.
Vedlegg nr. 7 viser simulertemidlerevannføringslawver
for Modalselvenved Farestveit,

4.2.Is og vanntemperatur.
KUfor konsesjonssølowdenbeskriverat råkenpå Steinslandsvatnetfraavløpettil
krafistasjonenvil bli noe størreog vannetbli mer isfrittpå grunn av mer tappingfra
magasinene.Det blevidereregnetmed at i indredel avMofjordenvilleråkenbli mer stabil
og utvidas noe. En mindrereguleringav Srjerjevatnetmed tilsvarendemindre tappingfra
magasinetom vinterenvil troligføre til at utbredelseneav disseråkenevil bli noemindreenn
detKU beskriver.For øvrig ventesbaremindreendringeriforhold til beslcrivelseniKU.
4.3Klima.
KUfor konsesjonssøknadenbeskriveren økningi luftemperaturenpå appmot I grad C ncer
åpentvann i kaldtvcerpå strekningenfra avløpettil Steinslandkraftverk- Mo&rden. En noe
mindrevintervassføringpå dennestrekningenvilføre til en noe mindreøkningi
lufitemperaturenpå dennestrekningenenn det KU beskriver.
Kt fon,enter en økningi antalldagermedfrostri#ykpåsammestrekningpå opptil 3-5 dager
på scerligstrengevintrer.Pågrunnav mindreslippingav lemperertvannvil det troligbli en
litt mindreøkningi dagermedfrostrøyk enn det KU beskriver.
4.4.Landskap og
Det blir nå ingenytierligereoppdernmingav Sledevatnet og ingenfull utnyttelseav
senkingsmagasinet.Det byggesingennye dammer,og det blir ingenpåbyggingerav de
eksisterendedammene.Kronenpå hoveddarnmenved Skjerjevatnetble i sin tid ikkegjort
ferdig ipåvente avytterligerereguleringogpåbyggingav dammen.Dette arbeidetmå nå
gjøres.Det blir i denneforbindelseikkebehovfar nyvegbygging,oggravsteintil damkrone
kanfinnes vedå utvideeksisterendesteinbruddunderHRVi Skjedevatnet.
Det blir såledesnå megetbegrensetmed nye inngrepi fandskapet,i og ved Slg'erfevatnet.
Tilsvarendevil ogsåkonsekvensenefor utevelseog opplevelseforbundetmedfriluftslivnå bli
lite endret.
4.5 Naturvern.

En videre oppdemmrningav Skjedevatnet på 15 mfra dagens HRV til kote 979,0 ville ifølge
KUfor konsesjonssøktadensette rikevegetasjonstyperog lokaliteterfor sjeldneplanterpå
østsidenunder vann. Dette villeføre til et stort tapav de botanske interessenei området.
Dette området blir nå ikke neddemt. De botaniske interessene blir ikkeberørtogfølgelig ikke
påført skade.
4.6 Fisk.
KUfor konsesjonssøknadenkonkluderte med at ved den planlagte reguleringen på 74 tn blir
Skjerjevatnet å anse som totalskadd somfiskevatn. Fiskeundersøkelser i 2001 viser at det er
meget tett bestandav roye i Skjerjevatnet med en stagnasjon av vekst like etter lqc,nnsmoden
alder. Størrelse og kondisjon var i 2001 lavere enn det som lidligere er rapportertfra vannet.
Det er ikke vurderiom ogsåen redusertregulering vilføre til en totalskade.
En problemstilling som er reist etterat KU ble utarbeideterfaren for at røya skal vandre
glennom det nye tunnelsystemetfra Skjerjevatnet, videre gjennom pumpekraftverket og ned i
Modalsvassdraget. Forsøk har vist at røya overlever den momentane trykkavlastningenfisken
utsettesfor gjennom turbinen ipumpektafiverket. En slik spredning av røye er uønsket, o
etter å ha werti kontakttnedfylkesmannens miljøvernavdeling og Modalen kommune vil vi nå
i samarbeidmed dem ogforskere fra LF.1fa klarlagt hvilkemetodersom kan hindre en
spredning av røye til Modalsvassdraget. Dersom spredning av røye vanskeligkan unngås,tas
det sikte på å etablere et tiltaks- og kultiveringsprogramfor røye i Modalsvassdraget.
4.7 Jord- og skogbruk
Det blir i KUfor konsesjonssøknadenpåpekt at gode og viktige beiteområder på østsiden av
Skjerjevatnet vil gå tapt dersom vannet blir demt opp ytterligere 15 m. KU beskriver også at
det vil oppstå holmer i vannet kan bli avskåret og skape vanskerfor beitebruken når disse blir
ned-demt. Disse områdene hltr nå ikkeneddetntog beiteområdene blir ikke berørt.
4.8 Vannkvalitet.
Den gang KU ble utarbeidet (1987) var konklusjonen at Skjerjevatnet hadde bedre
vannkvalitetet og var mindre påvirket av sur nedbør enn Modalsvassdraget. Enoverføringav
SI.jerjevatnettil Modalsvassdraget ville ikkeforverre vannkvaliteten i Modalsvassdraget...iZelv
om surhelsregimei har endret seg den gang er detforventet at en mindre regulering av gip
Skjedevatnet bare helt marginaltvii endre denne konklusjonen.
KU beskriver enfare for økt tilgroing i Modalsvassdraget på grunn av mer regulering av
vassdraget.Reguleringen blir nå mindre ennplanlagt og vårvurderinger at denforventete
økningen av tilgroing trolig også vil bli mindre.
4.9 økonotni.
En reduksjon i magasinvolumet
fra 283,1ti1142,0 miLm3 har ingen betydningfor
reguleringsprosenten. Den blirfortsatt 100 %.Endringen ifalihøgden blir marginal.
Grunnlagetfor heregning av naturhestekrefterog konsesjonsavgifter blir dermed uendret.

5. Fordeler
Endring av reguleringsgrensene
i .S'ierjevatnetog installerteffektipumnpekrafiverkel
er et
resultat av at prosjekiet nå er utformetetteren teIenisk/økonomiskoptimalisering Prosjektet
frarnstår nå som et bedriftsøkonomisk tilfredsstillendeprosjekt med en positiv nåverdi i
forhold til avkastningskravel. I tillegg vil dette pumpekraftverket were et samfunnsøkonomisk
positivt bidrag til det økende effektbehovet.

En mindre reguleringfører til mindre inngrep i og rundt Skjeljevatnet enn den
konsesjonsgitte.Det blir ikke demt ned nye arealer rundt vannet,senk:ingenblir mindre og
ingen nyepermanente eller midlertidig arealer blir beslaglagt. Det blir heller ikkeså store
endringer i vannføringeni Modalselva ogferskvannstilferselen i Moflorden. En gjennomgang
av KUsotn ble utarbeidet iforbindelse med konsesjowsøknaden viser at konsekvensenefor de
viktigstefagområdene og brukerinteressene nå blir mindre negative.
En utbygging etter de konsederte reguleringsgrensene ville ikke blitt reallsert,

6. Ulemper.
Vi kan ikke se atplanendringenfører til noen ulemper av betydning.

B. SØKNADOMPERMANENTEREGULER1NGERAV VAIN KOTE1016
OG VATN KOTE 1019.
Sammendrag.
Det er i reguleringskonsesjonenfor Nygard pumpekrafiverk av 17.07.1992 gitt tillatelse til
oveafere tilsigetfi-a et nedbørfeltpå 0,5 km2 til vatn kote 1016 (navnløst) til Werjevatnet.
Overføringenvar i søknaden beskrevet ugert ved hjelp av en lunnel uten regulering av vannet.
Vedåforeta en oppdemmingav vatn kote 1016på 1,7 nt og senking av vatn kote 1019på 1 m,
trengs det bare å sprenge en kanalpå om lag 20 mfor å ovelføre alsigetfra nedbøtfeltet til
vatn kote 1016, til Skjerjevatn. Yanneneskal ikke benyttes som reguleringsmagasiner.
Vedå gjennomføreovelføringen pa denne måten reduseres kostnadene med 2,2 mill.kr som
tilsvarer en besparelsepå 70 %.
De permanente reguleringene vilføre til at ca. 6 da blir neddemt og ca. 1,5 da blir tørrlagt.
Neddemt og tørrlagt areal, ag sprengning av kanalener nye inngrep som vil føre til relativt
mindre sår i landskapet.
Det blir ikke lagt noen ny steintipp av tunnelmasser i landskapet ved denneplanløsningen slik
de opprinneligeplanene var.
De totale ulempenevurderes til å vcereom lag like storefor beggealternasivene.

Områdeter lite beferdet.

Innledning
Det er i reguleringskonse.sjonenfor Nygard pumpekrafiverk av 17.07.1992 gitt tillatelse til å
overføre tilsigetfra et nedbølfell på 0,5 ktn2 til vatn kote 1016 (navnløst) til SAlerjevatnet.
Ovetføringen var i søknaden beskrevet utført ved hjelp av entunnelutenregulering
av vannet,
Vatnkote 1016 drenerer naturlig til Modalsvassdraget og avløpet tas i dag inn i et
bekkeinntakved Kroken Norddalen og overføres til Stølsvatnet og Steinsland kraftverk I
ettertid er detfunnet en rimeligere måte å ovetføre dette vannetpå enn ved hjelp av tunnel.

Bakgrunnog begrunnelsefor soknaden
Ovetføringen av vatn kote 1016 er beskrevet i kap. 3.1.1. i konsesjonssøknadenfor Nygard
pumpekraftverk 15.06.1988. Den varplanlagt ove?fert ved hjelp av en 200 m lang
ovetføringstunneluten regulering av vannet. I ettertid er detfunnet en enldere og billigere
måte å ovetføre vannetpå. Innenforsamme nedbøtfeltet og likeøstfor vatn kote 1016 ligger
et annet vann, 2,5-3 m høyere enn vatn kote 1016. På østsiden av dette vannet, heretter kalt
vatn kote 1019, ligger vanns1dllemot Skjerjevatnet bare om lag I m over dette vannet. Yed å

foreta en kombinert oppdemming av vatn kote 1016 og senking av vatn kote 1019, trengs det
bare å sprenge en kanal på om lag 20 mfor å overføre tilsigetfra nedbmfeltet til vatn kote
1016, til Skjerjevatn.
En overføring ved hjelp av tunnel som beskrevet i konsesjonssøknaden vil koste 3 milLkr. En
overføring ved hjelp av en kanal, og en kombinert oppdemming og senldng av de to vannene
vil koste 0,8 mill.kr. Netto produksjonsgevinst for overføringen er I GWh vinterkraft pr. år,

Beskrivelse av endringer i tekniske losninger og reguleringsgrenser.
Vi mangler nøyaktige målinger av høgder og lengder. .Beskrivelsernedenfor er derfor basert
på foreløpige data. Etter avtale med Rune Flatby, NVEI telefonsamtale, 06.01.2003,
oversendes en mer presis beskrivelse med nøyaktige mål til NVE i løpet av sommeren 2003.
Foreløpige målinger viser at nivåforSkellen mellom vatn kote 1016 og vatn kote 1019 er 2,7
m. Detforeligger ingen målinger av dybden av vatn kote 1019.
Vi antar derfor å giennomførefølgende:
Vatn kote 1016 demmes opp 1,7 m ved at det bygges en 1,8 m høy betongdam i utløpet av
vannet. Vain kote 1019 senkes 1,0 m og overføres sammen med vatn kote 1016 ved at det
sprenges en kanalfra østsiden av vatn kote 1019 gjennom flellknausen like ved vannet over
mot nedbørfeltet til Skjerjevatnet. Lengden på kanalen erforeløpig anslått til 20 m. Største
kanaldybde blir om lag 2 m. Både oppdemminge.nog senkingen blirpermanente. Fra
overføringskanalen vil vannetfritt renne ned Skjerjevatnet.
vedlegg nr. 8 viser enforeløpig skisse over overføringen med neddemt og tørrlagte arealer
for de berørtevannene,

Virkningene vedplanendringen.
f konsesjonssøknadenforeligger det ingen ekcplisitte konsekvensutredningerfor denne
overføringen.
De slørste endringene iforhold til søknaden er reguleringen av de to vannene. Da
kartgrunnlaget (N50) har en grov oppløsning kan det her bare gis et estimat over neddemt og
tørrlagt arealfor vannene.
Overfiatearealetfor vatn kote 1016 er beregnet til 121 da. Vatn kote 1019 er på 19 da.
Vi har estirnertneddemt areal ved en 1.7 m oppdemming av vatn kote 1019 til å bli om lag 6
da. Tørrlagt areal ved en senking av 1 ni av vatn kote 1019 vil bli om lag 1,5 da.
Det beiter sauer i området, men det neddernntearealet er stort settjjell i dagen med lite
beiteareal.
Den permanente oppdemmingen vil endre landskapet men vilpå sikt trolig oppleves som et
naturlig vannspeil. Senkingen av vatn kote 1019 blir et permanent inngrep i landskapet.
Vannet er imidlertid lite og senkingen liten.
Det ligger minimak med løsmasser rundt de to vannene. Detforventes derfor ingen eller en
swert avgrenset erosjon iforbindelse med reguleringene.
Etter det vi kjenner til er området er lite beferdet.

Fordeler.
Omkostningsoverslaget vicer at den omsøkte løsningen vilføre til en innsparing i
investeringen på 2,2 tnlll.kr. Det tilsvarer en kostnadsreduksjon på 70 %

Det blir ikke lagt noen ny steintipp i landskapetfra tunnelmassene ved denneplaniøsningen

slik de opprinneligeplanenevar.
Overskuddsmasserfra kanalsprengningen kan plasseres under vannflaten i vannene.
Energigevinsten på I GWh vinterkraft blir den samme for begge løsningene.

6. Ulemper.
Den permanente reguleringen vilføre til at nye arealer bli neddemIog tørrlagt.Tørrlagt
areal og kanalen er nye inngrep i landskapet.
De totale ulempene vurderes imidledid til å were om lag like store enten det må drives tunnel
med utleggingav steintipp, eller detforetas en permanent regulering av vannene og
sprengning av en kanal.

Forslag til nytt manovreringsreglement.
I manøvreringsreglementet for Nygard pumpekrafiverk og Åsebotn kraftverk, pkt I
for Skjetjevalnmednye. Vatnkote 1016og vatn
Reguleringer, erstattes reguleringsgrensene
kote 1019får permanentereguleringer.
Naturlig
vannstand
kote
954,1
Skjetievatn
Vatn kote 1016 1016
Vatn kote 1019 1018,7

Nedre
øvre
kote
kote
920,0
964,1
1017,7 1017,7
1018,7 1017,7

Reg.
Oppd. Senkn. høyde
m
m
in
34,1 44,1
10
0
0
1,7
0
1,0
0

For øvrig ingen endringer.
(Tallene for vatn kote 1016 og vatn kote 1019erforløpige.)"

BKK Produksjon AS hari brev datert30.09.03 korrigertplanendringssøknadenetter
intnnålingav høyderknyttettil Statenskartverks(NG0s) høydegrunnlag.

"... I søknaden om permanente reguleringerav vatn kote 1016og vam kote 1019har vi
oppgittforeløpige høgder og beskrivelsefor regulering av disse vannene. Det vises her til
kapittel 3, del B i søknaden, og vårtforslag til manøvreringsreglement. Vi har nåforetatt en
innmåling av høgder knyttet til NGO sitt høgdegrunnlag.
De innmålte høgdene er:

Vatnkote 1016: 1013,45
Vatnkote 1019: 1016,35
Avløpetfra vanneneog vannstandenehle vurdertå illsvarenormaleverdierpå
oppmålingsdagen, 25.08.2003.
På grunnlag av de nye og korrekte oppmålingene ønsker vi detfor å gjennomføre følgende:
Vatn kote 1916 demmes opppermanent2,3 m til kote 1015,75 ved at det bygges en ca.
2,5 høy og ca. 17 in langbetongdami utløpetav vatnkote 1016. Valnkote 1019senkes
permanentmed 1,0m til kote 1015,35 og overføressammenmedvatn kote 1016til
Skjerjevatnetvedat detsprengesen kanalgjennom fiellknausen på østsiden av vatn
kote 1019. Lengden på kanalen blir ca 20 m og største kanaldybde ca 2 tn. Det

sprenges en ea. 20 m lang kanal ved utløpet av vatn kote 1019. Største kanaldybde blir
her ca 1,5 m.

Denne beskrivelsen erstatter kap. 3, del B i søknaden.
1 kap.4 er neddemtarealfor vatnkote1019oppgitttil om lag 6 da ved 1,77noppdemming.
Her er enfeil i teksten.Det er vatnkote1016somfår en oppdemming med et neddemt areal.
Riktig tekst skal nå være:
VIhar estimert neddemt areal ved en 2,3 m oppdemming av vatnkote1016til å bli om
lag 8 da.

Det blegiennomforten befaringog enorienteringfor Modalenkommuneog de berørte
grunneierneomplanendringene i regukringsområdet den 02.09.2003.Detframkom ingen
vesentlige merknader til planendringeneunder bcfaringen.

Forslagtil nyttmanovreringsreglement.
1 manøvreringsreglementetfor Nygard pumpekraftverkog Åsebotn haftverk, pkt 1".
Reguleringer, erstattes reguleringsgrensenefor Skjerjevaln med nye. Vatnkate 1016 og.
kote 1019får pennanente reguleringer.
Naturlig
kote

Øvre
kote

Nedre
kote

Reg.
Oppd. Senkn. Itøyde
in
in
ni

954,1

964,1

920,0

10

34,1

44,1

Vatn kote 1016 1013,45

1015,75

1015,75

2,3

0

0

Vatnkote 1019 1016,35

1015,35

1015,35

0

1,0

0

vannstand
Skjetjevain

Far øvrig er det ingen endringer.
Detteforslaget erstatter det opprinneligeforslaget til manøvreringsreglementet
i søknaden."

BKK Produksjon AS oppgiri e-post datert11.05.04 utbyggingskostnadenetil 237,5 1411.
krmed prisnivå.pr. 01.08.02.

Høring og distriktsbehandling
Søkaadenharværtkunngjortto gangeri lokalpressenog Norsk Lysningsblad,ogble sendt

påhøringtil de vanlige høringsinstansene.
Modalenkommunehari brevdatert24.09.03meddeltfølgendevedtak:
"Modalenkommuneharingenvesentlegemerknadertil dei planendringanesom BKK
Produksjon har søkt omfor Nygard pumpekraftverk Men det må setjast inn tiltakfor at
Modalsvassdraget vert ei godftskeelv ogsåetterat NygardPumpelo-afiverk
vertsett i drift."

Vaksdalkommuneharikkeavgittuttalelsetil planendringen.
HordalandfyIkeskommunev/fylkesutvalgeti hargjortslikt vedtaki møte 23.06.03:
"1.Fylkesdelplanfor energi 2001-2012for Hordaland veldlegg at etablering av ny
energiproduksjonmå ta omsyn til miljø ag anna arealbruk BKK sitt justerte prosjekt med
redusert regulering av Skjerjevatnvil ha vesentleg mindre konflikterenn den løysinga som
fekk konse.sjoni 1992.

Fylkesutvalet i Hordaland ser posithl på at 13KKharfunne ei løysing som gjer det mogleg
å realisere ein redusert versjon av Nygard pumpekraftverk, og slik auke den årlege
energiproduksjonen i området med 74 GWhfrå 2004. Fylkesutvalet rår til at BKKfår
godlijent søknaden om planendring for Nygard pumpekraftverk."
Sombakgrunnfor vedtaketlå følgende vurdering Erafylkesrådmannen:
"Gjennomftlkesdelplan for energi 2001-2012 har ein vedteke visjon, mål ogffikespolitiske
retningsliner for regional energipolitikk Planar om etablering av ny energiproduksjon i
Hordaland vert vurdert utft.å desse, ogfor vasskraftutbygging erfølgjande mål og
retningsliner aktuelle:
Aktuelle mål frå fylkesdelplan for energi:
Ny produksjon og bruk av energi i Hordaland må ta omsyn til miljø og arealkonftiktar
Tilgangen på energiressursar skal gje verdiskapingi filket og danne grundag for ncering
Aktuelle retningsliner fråffikesdelplan for energt:
Al.* Hordaland skal scasapå utnytting av miljøvenlege ogfornybare energikjelder, utan store
konsekvensarfor verdtfidle natur-,frilufts- og kulturlandskap og større samanhengande
inngrepsfrie naturområde.
Nye anleggfor produksjonog overforingav energimå iklgyelokaliserast i område som et
verna etter naturvernlova, kulturminnelova, i na.sjonalpark eller i verna vassdrag. Ein bør
vere varsam med plassering av nye anlegg tett opp til verna område.
Nye anleggfor produk.sjon og uve-rføringav energi bør lokaliserast slik at dei ikkje lijem i
vesentleg konflikt med viktige natur- og kulturlandskap, kulturmiljø. større inngrepsfrie
område, strandsona og viktige områdefor friluftsliv. Det vert her vist til eignehlkesdelplanar
for kulturminne, friluftsliv og kystsona.
Samlokalisering med tekniske inngrep og etablert arealbruk er ønskelegfor å samle
inngrep, og det er ønskeleg at etablering av nye energianlegg sler ncereksisterande
infrastruktur.
Undersøking.splikta etter kulturminnelova bor oppffilast i samband med
konsekveusutgreiing ogfor iverkvetting av tiltak i marka.
I samband med konsekvensutgreiingbør:
større inngrep visualiserast.
kartunderlag synleggjere område som er omfatta av vern, område med nasjonal og
regional verdi og tiltaket sine konsekvensarfor "inngrepsfrie område".
Al2. Alternativ bruk av tunnelmassarslcalvurderast framfor etablering av tippar i terrenget.
*Retningsline Al harsame ordlydsom retningsline1.5iPlkesplanfor Hordland2001-2004

BKK harfått konsesjon til ei utbygging som vil kunne gje 255 GWh ny kraft. Tiltaket inneber
stor regulering av Skjerjevatn med tilhøyrande vesentlege konfliktar med biologisk mangfald,
beiteinteresser og friluftsliv. Gjennom den opprinnelege søknaden som vartferdighandsama i
1992 har samfunnet vurdert konftihnivå og samfunnsnytte av prosjektetog meintat
utbyggingakan aksepterast Kostnadene ved prosjektet har vorefor hoge til at BKK har realisert dei so langt. BKK har
fau utsett ferdigstilling av prosjektet tiljuni 2004. BKK skriv at det iklcjevil vere aktuelt å
realisere løysinga frå 1992 som dei har konsesjon for.

FylkesdelplanIbr energi vektlegg at utbygging av ny energiproduksjon må ivareta omsyn til
miljø og anna arealbruk. Utfrå at BKK alt har konsesjonen frå 1992, er det konsekvensane av
endringa tennom planjusteringa som erfokus i denne saka. BKK harjustert nedprosjektet
slik at det no er rekningsvarandefor selskapet å byggje ut. Tiltaket dei søkjer om har lågare
konflik2'nivå,men glev også vesentleg mindre kraji, men 74 GWh og aukaproduksjonseffekt på
54 MW vil vere viktige bidrag til å dekkje trongenfor kraftframover. At anlegga kan stå
ferdig om omlag eit år er postivt med omsyn til den ubalansen i krafibalansen ein scerleg har
opplevd det siste året. Eg vil rå til at BKKfilr innvilga søknaden som planendring."

Fylkesmannen i Ifordaland vurdererplanendringssøknaden
slik,i brevav 15.08.03:
"Konsekvenservedprosjektet
En redukcjon av reguleringsgrensene og en mindre sluke- og pumpeevne ipumpekrafiverket
vil etterfylkestnannen sin vurderingføre til at inngrepene blir mindre enn dersom den
konsederte regulering blir gjennomfort. Sett iforhold til konsesjonen som er gitt, vil
endringsforslagetføre til en bedring bådefor naturvern,frilufisliv ogfisk santt at størrelsen
på neddentte områder blir mindre.
Områdene rundt vannene 1016 og 1019 er lite beferdet og områdene som blir neddemt,
da), består hovedsakelig av nakentfjell. Ingen nye steintipper vil bli etablert somfølge av
endringsforslaget.

Konklusjon
På bakgrunn av at detfor det meste er positive virkninger av endringsforslaget iforhold til
den opprinnelige konsesjon vilj5dkesmannen ikke motsette seg at konsesjonenfra 17.07.92
endres som otnsøkt."

Direktoratet for naturforvaltning hari brevav 06.10.03ingenmerknadertilsakenog

visertiluttalelsenfraFylkesmannen
i Hordaland.
Riksantikvaren skriveri brev datert03.07.03 følgende:
" Direktoratet viser IIIifordaland filkeskommune sinfråsegn som ivaretek
ladturminneinteressane i saka. RikYantikvarenvil gjefråsegn til NYE sin innstilling ved
eventuellførespurnadfrå Miljøvendepartementet, før endeleg vedtak i OED."

Naturvernforbundet i Hordaland barfølgendemerknadertil søknadeni sittbrevdatii
15.09.03:
" NY11er vel kent med konsgionsbetingelsene for Nygard pumpekraftverk og de endringer
BKK siden har syla om. 1 utgangspunktet har NVH vcertsterkt imot vassdragsinngrepel på
Nygard, da vi mente at vassdraget var et klart verneobjekt, men Nygardsvassdraget fikk
tørrlagt en rekke elver og bekker under Stein.slandsvassdragetsutbygging. Deplanendringer
for Nygard pumpekraftverk som BKK nå søker om erfor Slerjevatnets vedkommende i
naturvernmessig henseende positivt. Den neste planendring i søknaden er ønske om åfa
permanente reguleringer av vatnkote 1016 og vatnkote 1019 i samme nedslagsfelt.
Naturvernforbundet Hordaland finner de planlagte inngrepene beskjedne. Vivil ikke motsette
oss dette, menforutsetter at del gjennomføresforsvarlig landskapspleie etter inngrepet."

Bergen Turlag hari brev av 07.10,03 gittsinkommentartilplanendringen
i søknaden:
"At økningen i HRV og LRVI Sltjerjevatnetikkje blir like ille det teldende konsesjon gir rom
for er positivt. Maksimal reguleringsheyde og maksimal senkning i gjeldende konsesjon er så
grov at vassdragsmyndighetene aldri burde gitt løyve til det. Når denne konsesjonsgrensen nå
blir uaktuell, så er vi selvsagt gladefor det. 771taketblir nå mindre ille det som
vassdragsmyndighetene hadde lagt opp til iførste orngang.

Vi har ingenstore innvendingarmot endret teknisk løsningfor ovelføring av vannrnellom
vann kote 1016 og vann kote 1019. Vi ønsketprimært at begge disse vannene haddefått ligget
ifred, men konsesjon er dessverre allerede gitt.
For øvrig regner/forutsetter vi at utbygger rydder skikkelig opp etter seg og
landskapstilpasser inngrepene etter modernemetoder slik at inngrepene blir minstmulig
semmende. Viregner også med at NVEpå inspeksjonerfølger opp at avbøtende tiltak blir
gjennomført med hBykvalitet."

Søkers kommentarer til innkomne uttalelser
Høringsuttalelsene
erforelagtBKK,somhargittfølgendekommentarer
i brevdatert
08.01.04:
"Vi har gått igjennomsamtlige uttalelser og har ikkefunnet grunnlag til å avgi noen
kommentarer eller merknader til uttalelsene."

NVEs merknader
Innledninglbakgrunn

Vedkongeligresolusjonav 17.07.92fikkBergenshalvøens
KommunaleKraftselskap
(13KK)konsesjonforbyggingavNygardpumpekraftverk
og Asebotnkraftverk
i
Modalsvassdraget
i Modalenkommunei Sognog Fjordane.Tillatelsenble gitti medholdav
industrikonsesjonsloven
(1917),vassdragsreguleringsloven
(1917)og vassdragsloven
(1940).
I konsesjonsvilkårene
bledetsatten fristpå2 årforstartavbyggearbeidene
samten
ytterligerefristpå5 årforferdigstillelse.Etterenreviderttekaisk/økonomisk
analyseav
beggekraftverk
ble konklusjonenatbareÅsebotnkraflverkskullebygges.Detstoferdig
høsten1995.
I forbindelsemedervervavBergenLysverkerble Bergenshalvøens
Kommunale
Kraftselskap
DA (131(K)
omdannettilkonsern.Samtligeav131(Ksfallrettigheter
og kraftverk
ble leiduttil detnystiftedeBKKProduksjon
AS.Nwrings-og energidepartementets
vedtok
19.12.96å gi produksjonsselskapet
unntakfrakonsesjonsplikt
vedervervavbruksrett.
BKKProduksjon
AS søkteom fristforlengelse
forNygardpumpekraftverk
i 1997med
begrunnelseombl.a.fonrentningtil effektmarkedet.
Olje-og energidepartementet
(OED)
vedtok12.09.97å gi fristforlengelse
forfullføringavbyggearbeidene
til 17.07.04.
Etterenny gjennomgangav prosjekteti 2002fantBKKProduksjon
AS atenredusert
utbyggingvarbedriftsøkonomisk
lønnsom.Styreti BKKbestuttetderforhøsten2002at
byggingenavNygardpumpekraftverk
skullegjennomføres.
Anleggsarbeidene
startetopp
umiddelbart.
Pumpekraftverket
skalsettesi prøvedrift15.10.04og i fulldriftto månedersenere.Dette
innebrerer
atfristenforferdigstillelse
bliroverskredetmedfemmåneder.BKKProduksjon
AS søktederforom fristforlengelse
forferdigstillelsetit 17.03.05.OEDinnvilgetsøknaden
omfristforlengelse
i brevav 31.10.03.
I den gjeldendekonsesjonenfra1992skalNygardpurnpekraftverk
utnyttefalletmellom
Skjerjevatn,
somharnaturligavløptil Eksingdalsvassdraget
i Vaksdalkommune,og
Stølsvatni Modalsvassdraget.
Tilsigettil Skjerjevatn
og putnpevannet
vil ogsåbli utnyttet
tilkraftproduksjon
lengerned i Modalsvassdraget
i Steinslandkraftverkog Hellandsfoss

kraftverk som stod ferdig i hhv. 1981 og 1992. Den nye kraftstasjonen er plassert i fjell
øverst i Krossdalen.
Skjerjevatnet er tidligere regulert med 10 meter oppdermning og 10meter senkning. 1
konsesjonen fra 1992 er det tillatt ytterligere oppdemming på 15 meter og senkning på 39
metcr slik at regulcringshøyden blir 74 meter. I tillegg til påbygging av to eksisterende
dammer må det bygges en tredje dam til reguleringen. Installasjonen i kraftstasjonen var
plan1agttil 95 MW og produksjonen til 255GWh.
1konsesjonen er det også gitt tillatelse til overføring av avløpet til vatn kote 1016, som
drenerer naturlig til Krossdalen, til Skjerjevatnet vha. en 200 meter lang tunnel uten
regulering av vannet.
Søknaden om planendringen omfatter endring av reguleringsgrensene for Skjerjevatnet,
som er magasin for Nygard pumpekraftverk, og endret teknisk utførelse av overføringer
med permanente reguleringer i vatn kote 1016 og vatn kote 1019 til dette magasinet. For
Skjerjevatnet ønskes de konsederte reguleringsgrensene på kote 979,0 (HRV) og kote 905,0
(LRV) endret til 964,1 (ny URV lik dagens IIRV) og 920,0 (ny LRV). Dette medfører at
denkonsederte reguleringshøyden reduseres fra 74,0 meter til 44,1 meter og
magasinvolumet fra 283,1 til 142,0 mill.m3.Tilleggsmagasinet er en økning på 40% av
dagens magasin og blir kun senkningsmagasinet mellom kote 944 (dagens LRV) og kote
920 (ny LRV) som er billigst å utnytte.
De nye omsøkte reguleringsgrensene mcdfører at driftstunnelen vil få et utslag i det
vestligste bassenget i Skjerjevatnet på kote 920 (ny LRV) i motsetning til den opprinnelig
planlagte og 400 meter lengre tunnellen inn til det sentrale bassenget. Mellom noen av de
bassengene som oppstår ved senkningen, vil det bli kanalisert. Dc to eksisterende
steinfyllingsdammene i hhv. nordøstre og sydvestre cnde av reguleringsmagasinet forblir
uendret i høyde.
Overføringen av avløpet til vatn kote 1016 til Skjerjevatn vil bli utført ved at vatn kote 1016
demmes opp permanent 2,3 meter med en betongdarn og ovenforliggende vatn kote 1019
senkes permanent mcd 1,0 meter ved at det sprenges en ca. 20 meter lang og 1,5 meter dyp
kanal mellom vannene og en en 2 meter dyp kanal gjennom fellknausen på østsiden av vatn
kote 1019. Derfra vil vannet renne fritt ned i Skjerjevatnet. De nyoppmålte og permanent
regulerte vannstandene blir kote 1015,75 for vatn kote 1016 og kote 1015,35 for vatn kote
1019.
Ved planendringen reduseres installasjonen i Nygard pumpekraftverk ti156 MW og
energiproduksjonentil 74 GWh.Kostnadeneblir 237,5mill. kr (grunnlag2002)mot 450,9
mill. kr (grunnlag 1988) for det konsederte prosjektet.
Det er ikke søkt om endring i vilkårene i den gitte konsesjonen fra 1992.

NVEsvurderingog konklusjon
I det følgendegis det en kort oversikt over de viktigste virkningene som planendringen vil
medføre for ulike fagområder.
Skjerjevatn vil HRVblir uendreti forholdtil dagens regulering og nye, neddemte arealer
unngås. LRV heves med 15 meter slik at reguleringssonen reduseres og blir mindre

skjemmendeennmedkonsedertereguleringsgrenser.
I Modalselvenvil vannføringen ved referansepunktet ved Farestveit blir noe lavere om
vinteren og seint på høsten, og noe høyere vår, sommer og tidlig på høsten.

Overføringenav avløpettil vatnkote 1016til Skjerjevatnetrepresenterersmå inngrep1et
lite beferdetområde.Neddemmetarealblir ca. 8 da og torrlagtarealca. 1,5da.
Fiskebestandeni Skjerjevatneter sterktpåvirketav dagensreguleringog lite attraktivi
sportsfiskesammenheng.Det knytterseg en viss usikkerhettil om pumpekraftverketvil
kunneoverførerøye fra Skjerjevatnettil ModalsvassdragetDette er ikke ønskelig.
Utbyggerer imidlertidklar over problemetog har skisserten fremgangsmåtefor å avklare
spørsmåletog finneavbøtendetiltak.
Kommentarertil uttalelser:
Allebøringspartenegir uttrykk for at planendringenrepresentereret bedreprosjektmed
mindrekonfliktgradi forholdtil almenneinteresser,landbruk,naturog miljø.Ingenhargått
imotsøknaden.Nedenforoppsununerer
vi hvilkeøvrigemerknadersomhar kommetfram:
Modalenkommunekrever at det settesinn tiltak for at Modalselvablirei god fiskeelvogså
etterat Nygårdpumpekraftverkblir satti drift.
HordalandFylkeskommuneser positivtpå at BKK ProduksjonAS har funnetdet
lønnsomtå gjennomføreen redusertutbyggingog økeenergiproduksjonen
i området.
NaturvernforbundetI fiordaland forutsetterat det blir utførtforsvarliglandskapspleie
etterinngrepet.
BergenTurlagforutsetterat utbyggerrydderskikkeligoppetterseg og landskapstilpasser
inngrepeneettermodernemetoder.
Oppsummering
Do vannog vassdragsom omfattesav planendringener alleredei dag kraftigregulert,eller
liggeri områderpåvirketav inngrep.For Skjerjevatnvil planendringenmedføreen
betydeligreduksjonav inngrepenei forholdtil det konsesjonsgitteprosjektet.Detblir ingen
ytterligereneddemmingavbeiteområder
og ingenny dam.Sarnmenliknetmed
konsekvenseneav en utbyggingetterkonsesjonenfra 1992,menerNVE at dettealternativet
med redusertreguleringog beskjedneinngrepgir vesentligmindrekonfliktmedbiologisk
mangfold,beiteinteresserog
Konklusjon
Etter en samletvurderingav planendringssøknadenforNygardkraftverkfinnerNVE
at den nye prosjektiøsningener klartbedremiljamessigenn den konsederte.Fordelene
ved de endredeutbyggingsplanenevurderesderforsomklart størreenn skadeneog
ulempeuefor allmenneog privateinteresser.NVE anbefalerat det gis tillatelsetil å
bygge Nygardkraftverketterden omsøkteplanendringen.
Kommentarertil vilkårene
Vilkårenesomble gitt ved konsesjonenav 17.07.92gir mulighetfor å ivaretaog følgeopp
de forholdsom er nevnti høringsuttalelsene.Vi finnerderforikke grunnlagtil å foreslånye

Merknadertll manovreringsreglementet
Det er ikke foreslåttendringeri det gjeldendereglementetfor reguleringav
Modalsvassdragetutoverde endringenei reguleringsgrensersom BKKProduksjonAS har
søkt om. Oppdatertmanøvreringsreglementer vedlagt.

øvrige merknader
BergenTurlagkritisererNVE for at de ikke harfåttkopi av all korrespondansemellom
BKK og NVE som debad om i et brevdatert05.12.01. Dokumentenei sakeneroffentlige
og joumalfertog kan rekvireresmed innsynsbejering som NVE ikkeharmottatt.NVE
viser også til at søknadenom planendringharværtkunngjortog lagt ut til offentlig
dennomsynpå vanligmåte. Vi anser derfor at sakener tilstrekkeligbelysttil at det kan
fatteset konsesjonsvedtak.

Forslagtil Manovreringsreglement
for regulering av Modalsvassdraget (Steinslandsvassdraget)
kommune, Hordaland fyike

i Modalen

(erstatter
reglement gittved Kglres av 25.juli 1975,endret ved I)s samtykke 18.mai 1977,Kglres av
17.juli1992og Kg1resav3.desember1993)

•

1. Reguleringer

Magasin

Naturlig
vannst
kote

Reg.grenser
Øvre
Nedre
kote
kote

Reg.
Oppd. Senkn. heyde
m
m
m

Skjerjevatn
Stølsvatn

954,1
548,0

964,1
583,5

920,0
547,0

10,0
35,5

34,1
1,0

44,1
36,5

Asebotn v kote 873
Asebotn v kote964

873,0

878,0

868,0

5,0

5,0

10,0

964,5
1010,8
1034,0
1013,5
10164

964,5
1010,8

940,0
955,0

0
0

24,5
55,8

24,5
55,8

1024,0

1024,0

0

10,0

0

1015,8
10154

1015,8
10154

2,3
0

0

0

StoreNorddalsvatn
Norddalen
v kote1034......
Krossdalen
v kote1016
Krossdalen
v kote1019

Heydenereferererseg tilSKshøydesystem(NN1954).
Reguleringsgrensene
skal markeresmed faste og tydeligevannstandsmerker
som det offentlige
godkjenner.

111/

Pumping

Avløpetfra Stralsvatuinklusive overførtvann kan pumpes til Skjerjevatn.

Ovetføringer
Avløpetfratobekkeri Austredalen
(1,1km2og 0,9km2),og avløpettilVatnkt 1016(0,5km2)
overførestilSkjerjevatn.
AvløpetfraSkjerjevatn
inklusiveoverførtvannogpumpetvannkanoverføres/tilbakeføres
til
Steinsland/Stølsvatn
i Modalsvassdraget
Etterfølgende
overføringer
inngåri dentidligereutbyggingenavAsebotnkraftverk.
AvløpetfraVatnkt1025i Tuledalen(2,3km2)overførestilStoreNorddalsvatn.
AvløpetfraStore
Norddalsvatn
(6,8km2)ogtobekkeriAsebotn(3,5km2og2,1km2),tasinnpådriftstunnelen
fordet
høyerefalleti Asebotzkraftverk,
ogkannårdetermuligmagasineresiStoreNorddalsvatn.
Vatnkt964i ksebotn(3,2km2)drenerestilvatnkt873,og avløpetfraVatnkt920i Blådalen(5,9
km2)overferestilVatnkt873(3,2km2)somerinntaketfordetlaverefalletiAsebotnkraftverk.
Etterfølgende
overføringer
inngåri dentidligereSteinslandutbyggingen.
Noenavarealeneendres
somfølgeavoverføringene
nevntforan.
AvløpetfraBotnaelvi(3,8km2),Vestrebotn(7,1km2),Norddalen(10,8km2),Austdalen(7,3km2),
Fjellstølelvi
(5,1km2),Åsebotn(2,0km7),Tverrelvi(7,0km2),Norddalselvi (5,3km7), Søreivi(5,0km7),

Nord-Austredalen (4,2kinz), Kvanndalea (4,6km2),Kvitavassdalen (5,7km2)og Skålebotn (5,9km2)
overføres til Stalsvatn.
Ved ekstraordinære situasjoner kan Skjerjevatntilbakeføres til Evanger kraftverk.

2.
Ved manøvreringen skal det has for øyet at vassdragets naturlige fiornvannføringnedenfor
magasinene og overføringsstedene såvidtmung ikke økes.
Magasinet i Stølsvatn kan brukes som flomdempningsmagasin.
Tapping avmagasinvann fra Store Norddalsvatnkan Ikke ta lii tør 1 oktober. Alt fil&igetfra Store
Norddalsvatnfra slutten av lavvannperiodenskal gå til oppfyllingav magasinet, jfr likevelførste avsnitt
Fra Vatn kt 920 i Blådalen slippes en minstevannføring på 301/s forbi overføringsstedet i 1juni lil 15
septeraber forutsatt at tilsiget er filstrekkefig.
Avhensyn til fisket skal det slippes følgende vannføringer over inntaksdammen ved Almell:
1perioden 1. oktober til 15,april slippes minimum 2,2 ms/s over datnmen ved Almeli.
Fra 16,april til 15.juli slippes minimum 3,0 m3/s 1konsentrert overløp over dammen ved Ahneli
og dammen ved Hellandsfossen. I filleggslippes tilstrekkelig med vann til Modalenkommunes
In-aftverkså lenge dette er i drift Modalen kommune og BKKProduksjon AS har anledning til å
inngå avtale om alternativbruk av det kommunale kraftverkets driftsvannføringinntil 1,5 m3/s.
fta 16jull fil 30 september skal det slippes minimum 5,0 m3/sover dammen ved Almell.
Konsesjonærenplikter ved Icraftverksdriftenå sørge for at alle vannføringsendrInger skjer ved
myke overganger. Spesiell forsIktighet må utvises ved reduksjon av vannføringen for at fisk
elveprofiletsutkant skal få til til å trekke mot sentrum.
Forøvrig kan tappingen skje etter kraftverkselers behov.
3.
Det skal påses at flomløpog tappeløpikke hindres av is eller lignende og at reguleringsanleggene
til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen og avleste vannstander. Dersom
det forlanges, skal også nedbermengder, temperaturer, snødybde 111.v. observeres og noteres. NVE
kan forlange å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele
reguleringstiden.
4.

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet medfører skadelige virlminger av omfang for
allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæren, men mcd plikt for denne til å
erstatte mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de endringer i reglementet som finnes
nødvendige.
Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til
å uttale seg.

3. Innkomnehøringsuttalelsertil NVEsinnstilling
Miljøverndepartementetuttaleri brev av05.07.04at en ikke har merknadertil
NVEsinnstilling.
Olje-og energidepartementethar il&eforelagtinnsfillingenfor berørtekommunerog
fylkeskommunenda disse ikkehadde merknader tilselvesøknaden,og NVEs
innstillinger i samsvarmed søknaden.

merknader
4. Olje-og energidepartementets
Innledning
Bergenshalvøens Kommunale Kraftselskap (BKR) fikk ved kgl. res. 17.07.1992

konsesjon for bygging av Nygard pumpekraftverk og Åsebotn kTaftverki
Modalsvassdraget.
I konsesjonsvilkårene ble det satt en frist på 2 år for oppstart av byggearbeidene, samt
en ytterligere frist på 5 år for ferdigstillelse.
BKKProduksjon AS søkte om og fikkI 1997innvilgetfristforlengelse for
ferdigstillelse av Nygard pumpekraftverk til 17.07.04.Anleggsarbeidene startet opp
høsten 2002,men fristen for ferdigstillelsevil bli overskredet med 5 måneder. En
tilsvarende forlengelse av fristen ble innvilget av Olje-og energidepartementet i 2003.

Soknadom planendring

•

Planendringen i forhold til den gitte konsesjonen gjelder endring av
reguleringsgrensene for magasinet Skjerjevatnetog endret teknisk utførelse av
overføringer med permanente reguleringer i vatn kote 1016og vatn kote 1019til
Skjerjevatn.
For Skjerjevatnønskes HRVredusert fra kote 979,0 til kote 964,1 og LRV ønskes
hevet fra kote 905,0til kote 920,0.Dette medfører at den konsederte
reguleringshøyden reduseres fra 74,0m til 44,1 m, og magasinvohimet fra 283,1til
142,0mill.m3.
De omsøkte reguleringsgrensene medfører flytting av utslaget for driftstunneler samt
noen kanaliscringer. De eksisterende steinfyllingsdammene forblir uendret.
Overføringen av vatn 1016vilbli utført ved permanent oppdemming avvatn 1016•d
2,3 in og en permanent senking avvatn kote 1019med 1,0m, samt sprenging av en
kanal mellomvannene og sprenging av en kanal ut av valn kote 1019.
Planendringen medfører at effektinstallasjonenreduseres fra 95 MW til 56 MW.
Energiproduksjonen reduseres fra 255GWh/år til 74 GWh/år.
BKKhar ikke søkt om endring av vilkårene som ble gitt i tilknytning til konsesjonen
fra 1992.

NVEsinnstilling
Etter NVEsvurdering vil planendringen medføre en betydelig reduksjon av
inngrepene ved Skjerjevatn i forholdtil det prosjektet som har fått konsesjon. Det nye
alternativet gir vesentlig mindre miljø-og friluftslivsmessige konsekvenser enn det
opprinneligeprosjektet. NVE anbefaler at det gis fdlatelse til å bygge Nygard
pumpekraftverket etter den omsøkte planendringen.

4. Olje- og energidepartementets vurdering og tiliåding
Departementetviser til at det er gåttlang tidsidenNygardptunpekraftverkfikk
konsesjon.BKKhar nå funnet å kunne byggeut et redusert prosjektsombåde får
bedre lønnsomhetogfærre miljømessigeinngrep.
Detvisestil at planendringenmedføreren betyddig reduksjonavinngrepeneved
Skjerjevatni forholdtil det prosjektetsomhar fåttkonsesjon.Det blirlavere
reguleringsgradi SkjerjevatnetSamtidigreduseres effektinstallasjonenog
produksjonenfra kraftverket
Sammenlignetmed en utbyggingi henholdlii de opprinnefigeplanenesomfikk
konsesjoni 1992,vilden omsøkteplanendringenmed redusert reguleringog
betydefigreduksjonavinngrepeneforøvriggi vesentligmindrekonsekvenserfor
miljø,friluftslivog beiteinteresser.
Deter ingenlokalemotforestillingermot prosjektet,forutsatt at det settes innfdtak
for å gjøreModalsvassdragettilen godfiskeelvogsåetter at Nygardpumpekraftverk
er satt i drift,jLhøringssutta1elsefraModalenkommunetil NVE1nntattforan.
Vaksdalkommunehar ikke avgittuttalelsei saken.
Olje-og energidepartementetfinneretter en samletvurderingat fordelenemed det
oinsøktetiltaketoverstigerulempene,og tilrårat BKKProduksjonASgisullatelseti1
den omsøkteplanendring.
Merknader til vilkårene

Departementetanser i likhet med NVEvilkArenegitt vedkonsesjonav 17.juli 1992i
tilstrekkeliggrad dekker behovetfor å følgeoppde forholdsom er tatt opp1
uttalelsenetilNVE.Det forutsettesimidlertidat utbyggerfinnerfrem tilen
filfredsstillendeløsningfor å ta varepå fiskeinteressenei Modalsvassdragetsfik
kommunenhar påpekt.
Dettilrås at vilkårenefra 1992-konsesjon
videreføresi sin helhet
Merknader till manovreringsreglementet
NVE foreslår fideeendringeri gjeldendemanøvreringsreglementfor

Modalsvassdragetmed unntak for de endringenei reguleringsgrensenesomnevnt
ovenfor.
Dettilrås at det fastsettes nytt manuvreringsreglementder de nye
reguleringsgrensenetas inn.

Olje-og energidepartementet

I medholdavlov 14.desember 1917nr. 17 om vassdragsreguleringergis BKK
ProduksjonAS tillatelsetil omsøkte planendringeri forbindelsemed Nygard
pumpekraftverki Modalsvassdrageti samsvarmed Olje-og energidepartementets
foredragav
2004.
Det fastsettes nyttmanøvreringsreglementfor reguleringavModalsvassdraget•
(Steinslandsvassdraget)i samsvarmed ovennevnteforedrag.

Statsministerens kgittor
Bifaft ved
k.mgcrise
resolion
av

•

