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Vefsnkraft AS - oversendelse av vassdragskonsesjon for Åmøya• kraftverk —Vefsn kommune, Nordland i Åmøya

Vi viser til Deres søknad datert 20.082004.

Vedlagt oversender vi NVEs tillatelse med tilhørendevilkår medhold av § 8 i
bygging av Åmøya kraftverk i Vefsen kommune.

MIddelthuns gate 29

Postboks 5091. Majorstuen
0301 051.0

Telefon: 22 95 95 95,
Telefakt 22 95 90 00
E-post nveEtnve.no

Internett www.nve
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En mermerebegrunnelse for tillatelsen er gitt i vedlagteK.11-notatnr 19/2008.

NVEs saksbehandlere i forbindelsemed godkjenningav detaljplaner for miljø og sikkerhet er Tore
Olav Sandnæs i seksjon for miljøtilsyn og Grethe Hohn Midttømme i seksjon for damaikkerhet.Vi
viser ellers til NVEs veileder 1/2008 "Veileder for planlegging,bygging og drift av små
vassdragsanleggmed konsesjon" som finnes på http://www.nve.no/veiledere.Vi understreker at det
ikke må settes igang noe anleggsarbeid før planene forarbeidene er godkjent av NVE. Vi minner også
om at tiltakshaver må sørge for at planene er i samsvarmed kommunal reguleringsplanog/eller
arealplan.

NVE stifierkrav om at det må foreligge en avklaringvedrørende ev. nødvendig oppgraderingav
linjenettet og avtale om fordeling av kostnader mellompartene før detaljplanenekan behandles,jf.
Merknader om dette i vårt "bakgrunn for vedtak notar.

Vi understreker at tillatelsen etter vannressurslovengjelderi selve vassdraget og betydningen dettehar
for de allmenne interessenei vassdraget.Tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelseslik at
tiltakshaver selv har ansvar for å avklare de privatrettsligeforholdene til de andre rettighetshavernei
området.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementetinnen tre uker fra det tidspankt
underretningen er kommet frem til partene,jf. forvaltningslovenskap. VI. En eventuell klage skal
begrunnes skrifilig, stiles til Olje- og energidepartementetog sendes gjennomNVE.

Når kraftverket settes i drift, skal skjemaet for melding om idriftsettelse av vannkraftverkfylles ut og
sendesNVE. SIdemaeter tilgjengeligpå NVE sine internettsider.
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Vi gjør også oppmerksompå at i henhold til regler utarbeidet av Toll- og avgiftsdirektoratet gjelder at
den som ønsker å starte kraftproduksjon skal minst en måned i forveien registrere virksomheten i det
tolldistrikt der virksomhetenhar sitt forretningssted.Registreringspliktengjelder for kraftproduksjon i
aggregat med generator som har en merkeytelsepå 100kVA eller mer. All kraft produsert i slike
anlegg er avgiftspliktig.Mer informasjon finnes på intemettadressen: "www.toll.no", eller kan fås ved
henvendelse til nærmeste tollsted.

med hilsen

ein Grundt Frank Jørgensen
se j onssjef overingentør

Vedlegg: Vassdragskonsesjonfor bygging av Åmøya kraftverk

KTI-notat 19/2008-Bakgrunnfor vedtak

Kopi Vefsn kommune, Rådhuset, 8654 MOSJØEN

med vedlegg: Fylkesmannen i Nordland, Moloveien 10, 8002 BODØ

Nordland fylkeskommune,Fylkeshuset, 8048 BODØ

Statensvegvesen, Region nord, Dreyfushammarn31, 8002 BODØ

ReindriftsforvaltningenNordland, Sjøgata 78, 8200 FAUSKE

Såmediggi/Sametinget,Åvjovårgeaidnu50, 9730 KARASJOK

SigmundBårdvilc,Søttaren,Postboks 38, 8651 MOSJØEN

ROVAS AS, Sundsøya 2, 7670 INDERØY

Røssåga/TovenReinbeitedistriktv/Ole Martin Renberg, 8646 KORGEN
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Vassdragskonsesjon

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann
(vannressursloven)§ 8, kg1.res. av 15. desember2000 og fullmakt gitt av Olje- og
energidepartementet19. desember 2000 og 10. desember2004

gis tillatelsetil

ikmøyakraftverk

Meddelt: VefsnkraftAS

Dato: 28 OKT200B
Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE200707492-5,200402687

Kommune:Vdsn

Fylke:Nordland

Vassdrag:Åmøya

Vassdragnr.:152.3
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I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
§ 8, kg1.res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember
2000 og 10. desember 2004, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad
av 20. august 2004 og til vedlagte KTI-notat nr. 19/2008

Vefsnkraft AS

konsesjon til bygging av Åmøya kraftverk, Åmøya, Vefsn kommune i Nordland på følgende vilkår:

1. Vannslipping.

Det skal slippes en minstevannføringforbi inntaket i Amøya på 40 lls i perioden 1. mai —30. september
og 10 1/sresten av året. Dersom tilsiget ved inntaket er mindre enn kravet til minstevannføring skal hele
tilsiget slippes forbi inntaket. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i drift.

Kraftverket skal lejøressåjevnt som mulig, med myke overganger. Typisk start/stopp-kjøring skal ikke
forekomme.

2. Borgidl av konsesjon

Konsesjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullføres
innen ytterligere fem år jf. vannressunloven § 19 og vassdragsreguleringsloven§ 12 nr. 1 tredje ledd.
Norges vassdmgs- og energklirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år-.I fristene regues
ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

3. Konsesjoncersansvarved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og
kraftverksdriften å Wøre,unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v.,
når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes
naturskjønnhet eller egenatt Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter
underrettes i god tid på forhånd.

4. Godlenning avplaner, landskapsmessigeforhok4 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 forbundetmed dette dekkes av konsesjonæren.

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

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholdehoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske
oglandskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.

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

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

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig oppryddingav anleggsområdene.Oppryddingenmå være
ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Iljelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for alhnennheten dersom det kan
skje uten uforholdsmessigutgift eller ulempe for anlegget.
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Ansvar for hjelpeanleggkan ikke overdras til andre utenNVEs samtykke.

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

5. Naturforvaltning

Konsesjonærenplikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen

å sørge for at forholdene i knøya er slik at de stedegnefiskestammenei størst mulig grad
opprettholdernaturlig reprodnksjon og produksjonog at de naturfigelivsbetingelsenefor fisk og
øvrige naturlig forekommendeplante- og dyrepopulasjonerforringesminst 	

å kompensere for skader på den naturlige rekrutteringav fiskestammeneved tiltak,

å sørge for at fiskens vandringsmuligheteri vassdragetopprettholdesog at overføringerutformes slik
at tap av fisk reduseres,
å sørge for at fiskemulighetenei størst mulig gradopprettholdes.

II

Konsesjonærenplikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannenå sørge for at forholdene for plante-
og dyrelivet i området som direkte eller indirekteberøresav utbyggingen foninges minst mulig og om
nødvendig utføre kompenserendetiltak.

III

Konsesjonærenplikter etternærmere bestemmelse av fylkesmannenå sørge for at friluftslivetsbruks- og
opplevelsesverdieri området som berøres direkte ellerindirekte av anleggsarbeidog ev. regulering tas
vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføreskompenserendetiltak og tfiretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonærenplikter etter nærmere bestemmelseav fylkesmannenå bekoste naturvitenskapelige
undersøkelser samt frilufislivsundersøkelseri de områdenesom berøres av utbyggingen.Dette kan være
arkiveringsundersøkelser.Konsesjonærenkan også tilpliktes å delta i fellesfinansieringav større
undersøkelser som omfatter områdene som direkte ellerindirekte berøres av utbyggingen.

V

Alle utgifier forbundetmed kontroll og tilsyn med overholdelsenav ovenståendevilkår ellerpålegg gitt
med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

6. Automatiskfredete kulturminner

Konsesjonærenplikter i god tid før anleggsstart å undersøkeom tiltaket berører automatisk fredede
kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner§ 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet
til å skade, ødelegge, fiytte, forandre, sIduleeller på annenmåte utilbørlig skjemmeautomatiskfredede
kulturminner, plikter konsesjonærenå søke om dispensasjonfra den automatiskefredningen etter
kulturrninneloven§ 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs-eller drifisfasen at tiltaket kanvære egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatiskfredete kulturminnersom hittil ikke har vært
kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunenskulturminneforvaltningmed 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.
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Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatteutgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og
kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om
hvorvidt vilkårene for refusjonspliktener til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønnpå
konsesjonærens bekostning.Anleggsveien skal være stengt for allmenn ferdsel, om ikke annet bestemmes
av NVE.

Konsesjonæren plikter i nødvendigutstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og
som vil bli neddemmet ellerpå annen måte ødelagt/utilgjengelige.

Terskler m.v.

I de deler av vassdragenehvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand,
kan NVE pålegge konsesjonærenå bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner,
opprenskinger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse,eller øker
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste
sikringsarbeider eller deltamed 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 vassdraget.
Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene
forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

Hydrologiske observasjoner,kart m.v.

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er
nødvendige for å ivareta det offentliges interesser og stille det innvunne materiale til disposisjonfor det
offentlige.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens
kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

Etterundersøkelser

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av reguleringensvirkninger for
berørte interesser. Undersøkelsesrapportenemed tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det
offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som
skal utføre dem.

I I. Luftovermetning

Konsesjonæren plikter i samrådmed NVE å utforme anlegget slik at mulighetene for luftovermetningi
magasiner, åpne vannvegerog i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg
ved anleggets senere drift at luflovermetningforekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter
nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller redusere problemene,
herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere årsaken.

12. Varslingsplikt

Konsesjonæren plikter å informere NVE om navne- og/eller adresseendringer.Ved eventuell overdragelse
av anlegget, skal NVE godkjenneoverdragelsen i forkant.
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13.Kontrollmedoverholdelsenav vil1cårene

Konsesjomerenunderkaster seg de bestemmelser somtil enhver tid måtte bli truffet av Olje- og
energidepartementettil kontroll med overholdelsenav de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen
erstattes det offentlige av konsesjonmrenetter nærmereregler som fastsettes av Olje- og
energidepartementet

For å sikre at vedtak i medhold av vannressurslovenblir gjennomført,kan den ansvarligepålegges
tvangsmulld til staten,jf. vannressursloven§ 60. Påleggom mulkt er tvangsgrunnlagfor utlegg. Når et
rettstridig forhold er konstatertkan det gis tAlegg omretting og om nødvendig pålegges stans i pågående
virksomhet,jf. vannressursloven § 59.

Overskrideskonsesjon eller konsesjonsvilkåreneellerpålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven
kan dette straffes med bøter eller fengsel inntil tre måneder,jf. vannressursloven § 63 første ledd bokstav
c.

Rune Flatby 2/ ein Grundt
avdelings seksjonesjef
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(Zakdkni


