
Tillatelse
for

Statkraft Energi AS

TIL BYGGING AV EIRIKSDAL KRAFTVERK I HØYANGER
KOMMUNE I SOGN OG FJORDANE

(Meddelt ved kongelig resolusjon 19. desember 2008)

11,
Ved kongelig resolusjon av 19. desember 2008 er bestemt:

I medhold av lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 § 8, jf. § 25, gis Statkraft Energi AS
tillatelse til å bygge Eiriksdal kraftverk i Hoyanger kommune i Sogn og Fjordane.
I medhold av lov om vern mot forurensninger og om avfall av 13. mars 1981
nr. 6 § II gis Statkraft Energi AS tillatelse til å byge Eiriksdal kraftverk.
I medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23. oktober 1959 nr. 3 § 2 første ledd nr. 51 gis Statkraft
Energi AS tillatelse til ekspropriasjon av nødvendig grunn og rettigheter for bygging av Eiriksdal kraftverk m.v.
I medhold av § 25 gis Statkraft Energi AS rett til forhåndtiltredelse før skjønn er krevd.
Tillatelsene gis på de vilkår som er inntatt i Olje-og energidepartementets foredrag av 19.12.2008.



Vilkår

for tillatelse etter vannressursloven § 8 for Statkraft Energi AS til å bygge Eiriksdal kraftverk i
Høyanger kommune, Sogn og Fjordane fylke

1

(Reguleringsgrenser og vannslipping)

Eksisterende magasin l-løgsvatn skal benyttes som
inntaksmagasin. Reguleringen av magasinet og kjørin-
gen av stasjonen skal skje i hht. oppdatert manøvre-
ringsreglement for reguleringer i Høyangervassdraget
gitt ved kgl.res. 19.12.2008.

2

(Byggefrister mv.)

Arbeidet må påbegynnes innen 5 år fra konsesjo-
nens dato og fullfores innen ytterligere 5 år. Under sær-
lige omstendigheter kan fristene forlenges av Kongen. I
fristene medregnes 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 kon-
sesjonæren en mulkt til statskassen på kr 1 000,-.

3

(Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift mv.)

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kon-
traktorer og andre som har med anleggsarbeidet og
kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av natur-
forekomster, landskapsområder, fornminner m.v.. når
dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grun-
ner 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 mv.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og
senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som om-
fattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet
med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detal-
jerte planer med nodvendige opplysninger, beregninger
og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbei-




det kan ikke settes igang før planene er godkjent. An-
leggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og
skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedli-
keholde 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.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett
over tipper og andre områder som trengs for å gjennom-
føre pålegg som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opp-
rydding 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 sene-
re blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan
skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anleg-
get.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre
uten NVEs samtykke.

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

5 •
(Naturforvaltning)

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

å sorge for at forholdene i Daleelva er slik at de ste-
degne fiskestammene i størst mulig grad opprett-
holder naturlig reproduksjon og produksjon, og at
de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige na-
turlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner
forringes minst mulig,
å kompensere for skader på den naturlige rekrutte-
ring 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 sorge for at fiskemulighetene i størst mulig grad
opprettholdes.
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II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å sørge for at
forholdene for plante- og dyrelivet i området som direk-
te eller indirekte berøres av reguleringen forringes
minst mulig og om nødvendig utføre kompenserende
tiltak.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å sørge for at
friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området
som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og
regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødven-
dig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleg-
gingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å bekoste na-
turvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsunder-
søkelser i de områdene som berøres av reguleringen.
Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæ-
ren kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av
større undersøkelser som omfatter områdene som direk-
te eller indirekte berøres av reguleringen.

V

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

6

(Automatisk fredete kulturminner)

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å
undersøke om tiltaket berører automatisk fredete kul-
turminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturmin-
ner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet tilå ska-
de, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte
utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner,
plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den
automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 før-
ste ledd, jf. §§ 3 og 4.

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 automa-
tisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent,
skal melding om dette sendes fylkeskommunens kultur-
minneforvaltning 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.


7

(Forurensning mv.)

Konsesjonæren plikter etter fylkesmannens nærme-
re bestemmelse å utføre eller bekoste tiltak som i for-
bindelse med reguleringen er påkrevet av hensyn til for-
urensningsforholdene i vassdraget.

8

(Ferdsel mv.)

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlike-
hold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kai-
er, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbei-
det. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vil-
kårene for refusjonsplikten er til stede, samt
erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens
bekostning. Veger, bruer og kaier som konsesjonæren
bygger, skal kunne benyttes av allmennheten, med min-
dre Olje- og energidepartementet treffer annen bestem-
melse.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å
legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og
som viI bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/util-
gjengelige.

9

(Terskler mv.)

I de deler av vassdraget hvor inngrepene medfører
vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan
Olje- og energidepartementet pålegge konsesjonæren å
bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekor-
reksjoner, opprenskinger m.v. for å redusere skadevirk-
ninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare
for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten
for at slike skader vil inntreffe, kan Olje- og energide-
partementet pålegge konsesjonæren å bekoste sikrings-
arbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet
med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fast-
lagt og må gjennomfores så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som
ivaretar både private og allmenne interesser i vassdra-
get.

Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utførelse
og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbun-
det med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

10

(Hydrologiske observasjoner, kart mv.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av
Olje- og energidepartementet utføre de hydrologiske
observasjoner som er nødvendige for å ivareta det of-
fentliges interesser og stille det innvunne materiale til
disposisjon for det offentlige.



4

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og
tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjen-
ner.

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

11

(Etterundersøkelser)

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste et-
terundersøkelser av reguleringens virkninger for berør-
te interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende
materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. Olje-
og energidepartementet kan treffe nærmere bestemmel-
ser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem
som skal utføre dem.

12

(Luftovermetning)

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utfor-
me anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i
magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller
sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg ved an-
leggets senere drift at luftovermetning forekommer i
skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere be-
stemmelse av Olje- og energidepartementet bli pålagt å
bekoste tiltak for å forhindre eller redusere problemene,
herunder forsøk med hel eller delvis avstengning av an-
legget for å lokalisere årsaken.


13

(Kontroll med overholdelsen av vilkårene)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser
som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energide-
partementet til kontroll med overholdelsen av de opp-
stilte vilkår. Utgiftene med kontrollen erstattes det of-
fentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som
fastsettes av Olje- og energidepartementet.

For å sikre at vedtak i medhold av vannressursloven
blir gjennomført, kan den ansvarlige pålegges tvangs-
mulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om
mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et rettstridig
forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og
om nødvendig pålegges stans i pågående virksomhet, jf.
vannressursloven § 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene
eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven
kan dette straffes med bøler eller fengsel inntil tre må-
neder, jf. vannressursloven § 63 første ledd bokstav c.

14

(Revisjon av vilkår)

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til revisjon i
2031 sammen med en ev. revisjon av vilkårene for re-
guleringskonsesjonen for Hoyangervassdragene.

Hvis vilkårene blir revidert har konsesjonæren ad-
gang til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter at
han har fått underretning om de reviderte vilkår, jf.
vassdragsreguleringslovens § 10, post 3,1.1edd

•

•
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Manøvreringsreglement

for reguleringer i Høyangervassdraget
(erstatter reglement gitt ved kgl.res. 20.05.1988)

Reguleringer:

Magasin

Reg.grenser

Ovre Nedre
kote kote

Oppd.
m

Senkn.
m

Reg.

hayde
m

Uldalsvatn 597,6 575,6 5,0 17,0 22,0
I, Bergsvatn 597,35 568,74 29,69




28,61

Vassdalsvatn 683,3 673,7 6,0 3,6 9,6
Siploelv 524,0 520,0 6,0




4,0
Ov.Breidalsvatn 799,3 771.5 5,59 22,21 27,8
Ned.Breidalsvatn 735,5 721,55 3,13 10,81 13,95
Roesvatn 627,2 623,5 0 3,7 3,7
Høgsvatn 694,0 687,0 6,1 0,9 7,0
Norddalsvatn 804,0 777,0 11,45 15,55 27,0
Ned.Gruvlebotnvt.1811,0 796,5 2,5 12,0 14,5




ov.Gruvlebotnvt. 872,0 834,0 7,6 30,4 38,0
Kaldosvatn 714,0 703,3 3,8 6,9 10,7
Stølsvatn 771,0 739,0 5,8 26,2 32,0
Harbakkevatn 830,6 785,25 14,0 31,35 45,35
Langevatn 611,5 607,0 3,0 1,5 4,5

Kotehøydene for Bergsvatn og Langevatn refererer seg til havets middelvasstand målt i Høyanger i 1961. De
d ek øvrige er basert på lokale høydesystemer. Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vasstandsmerker

som det offentlige godkjenner.

Overføringer:

Avløpene fra følgende nedbørfelter overføres via tunneler til Bergsvatn:

Sæbotn

Roesvatn

Gautingsdalen

Tverrelvene:

Siplo

3,4 km2

1,3 km2 (samt flomtap fra Høgsvatn)

29,7 km2 (med Kringletevatn, Langevatn og Holmevasselv)

13,8 km2 (Vassoelv, Botnelv. Ekreelv/Vårstolelv og Grovla)

3,8 km: (Vassdalen/Smådalen)

Avløpet fra Roesvatn, inkludert flomtap fra Høgsvatn tas inn på Gautingdalstunnelen.
Avløpet fra Siplos restfelt ved K. 518,0, 1,5 km', føres inn i driftstunnelen for kraftstasjonen K. 5.
Krekjavatn og Langevatn i Kråkevassdraget, 2,5 km2, føres til Uldalsvatn/Bergsvatn.
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2

I Daleelva, like nedstrøms samløpet mellom elvene
fra Eiriksdalen og Gautingsdalen, skal vassføringen
ikke være under 6 m3/s i tiden 1. mai - 31. oktober. I ti-
den I. november - 30. april skal vassforingen på samme
sted ikke være under 1,5 m'/ s.

Av hensyn til smoltutvandringen fra Daleelva opp-
fordres Statkraft til å øke vannføringen gjennom Eiriks-
dal kraftverk tidligere enn 1. mai i de år hvor tilsiget
gjør dette mulig.

Alle vannstandsreduksjoner i Daleelva skal skje
med maksimalt 13 cm/t, målt ved et egnet målepunkt i
elva og nedstrøms målepunktet for vassføringen i sam-
råd med miljøvernmyndighetene. Grensen for vann-
standsvariasjoner skal evalueres innenfor en 5 års peri-
ode etter at kraftverket er satt i drift. Den maksimale
vannstandsvariasjonen kan endres dersom evalueringen
viser at grensen har medført, eller vil kunne medføre al-
vorlige strandingsproblemer for fisk eller andre bunn-
dyr. Ved fastsettingen av den endelige grensen for
vannstandsreduksjonen skal også konsekvensene for
driften av kraftverket tillegges vekt.

Ved uforutsett stans i kraftverket skal det, ved bruk
av forbislippingsventiler i kraftverket og/eller ved å
tappe vann fra Avlangevatn og/eller Roesvatn/Høgs-
vatn, slippes vann slik at ovennevnte bestemmelser hva


gjelder vassføringen og vannstandsreduksjoner i Dale-
elva til enhver tid overholdes.

3

Det skal påses at flom løp og tappeløp ikke hindres
av is eller lignende og at reguleringsanleggene til en-
hver tid er i god stand. Det føres protokoll over manøy-
reringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges,
skal også nedbørmengder. temperaturer, snødybde m.v.
observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt
utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbe-
vare for hele reguleringstiden.

4

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet
medfører skadelige virkninger av omfang for allmenne
interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonæ-
ren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skade-
virkninger for tredjemann, fastsette de endringer i re-
glementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av
Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å
uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet av-
gjøres av Olje- og energidepartementet.

•

•


