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Innledning

20.august2008gaNVEtillatelsetilåbyggeutSørånikraftverki Byglandkommune.Detbleikkegitt
tillatelsetilåregulereJordalsvatn,slikdetopprinneligblesøktom.

Tiltakshaverbaomogfikkinnvilgetutsattklagefristtil12.januar2009.10.desember2008klaget
tiltakshaverpåkonsesjonen.Deterklageti retttid,jf. forvaltningslovens§29.

Klagengjaldtprimzertfølgende punkter:

NVEsavslagpåsøknadenomregulering,ogpåleggomåflytteinntaketnedstrømsutløpet

StørrelsenpåNVEspåleggomminstevannføring.

Iklagenhartiltakshavervisttilflerepunktertilstøtteforsittsyn,somtiltaketsopprinneligestatusi
SamlaPlan,tiltaketsøkonomi,nyevannføringsberegningerogeffekteneavenreguleringpå
fuglogfisk.Tiltakshaverfremmerogsåforslagomtunnellborringtiletinntaki vannet,og søkerom
økteffekt og slukeevne.

Klagen ble forelagtfylkesmanneni Aust-Agderfor kommentar.Fylkesmannenharuttaltfølgende i
brev av 17. september2009:

"Regulering av Jordalsvatn

(...)

Den foreslåtte reguleringen er innenfor de naturlige vannstandsvariasjonene i Jordalsvatn.
Varigheten av periodene med høy vannstand vil imidlertid være vesentlig lengre, og det er dette som

utgjør hovedforskjellen sanunenlignet med uregulert tilstand Tilstrebing etter å holde
normalvannstand i sommerperioden vil virkeforebyggende mot potensielle reguleringsskader på
fuglefaunaen, men det må i så fall tilpasses hele den aktuelle hekkesesongen også om den starter i
april. Også i gytetida om høsten (oktober-november) er det viktig å unngå at vannstanden er
vedvarende høy.

Det reviderteforslaget til regulering synes å være mindre risikofylt iforhold til naturverdier enn det
opprinnelige, forutsatt at våreforslag til utvidet periode med tilstrebet lav normalvannstand tas til
følge. Likevel er det vår oppfatning at Jordalsvatn fortsatt bør være uregulert, først ogfremst av
hensyn til elvedeltaet og våtmarksområdet Øyan.

Skulle NVE likevel tillate en viss regulering må det skje etter et definert og kontrollerbart program,
som dokumenteres medfortløpende vannstandsmåling. Formuleringen i klagedokumentet om
"primært å halde normalvasstand" er ikke akseptabelt.

Minstevannføring

Vi opprettholder vår anbefaling om at det bør væreminstevannføringpå helestrekningen,mendetkan
væregrunntil å vurdereomkravettil sommervannføringkansettesnoelavereenn400 us,somkreves
i konsesjonen,ettersomdet ikkeer wwrmaltmedlangeperiodermedsværtlav vannføringi elvaom
sommeren."

NVEsvurdering

Vivilkommenterenoenavunderpunkteneførst,ogkommetilbaketilhovedklagepunktenetilslutt.
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Jordalsvatn og Samla Plan

Tiltakshaverkommentererat utnyttingav Jordalsvatnog Sørånible vurderti denopprinneligeSamla
Plan for vassdrag,og ble daplasserti kategoriI. Tiltakshavermenerdettevaret sterktsignal om at
prosjektetvar samfunnsmessigakseptabelt,og pekerpå at deres søknadom konsesjongjelderet
vesentlig redusertaltemativ.Tiltakshavermenerderessøknader miljømessigbedreenn den
opprinneligeplanen,og erderfornoe forundretoverNVEs avslag på søknadom regulering.

NVEs merknader

KategoriI i SamlaPlan varkategorienforprosjektersom "kunnekonsesjonsbehandlesstraks".
Kategorienga ikke automatisktillatelse,men varforbeholdtprosjektermed et tilsynelatendelavt
konfliktnivåbasertpå den kunnskapensom forelå.De øvrige kategorienevarforprosjektersom ikke
kunnekonsesjonssøkesmed det første,ellerderdet varstorgradav konflikt.Hensiktenmed
kategoriseringenvar å legge til retteforat de beste prosjektenekunnebli realisertførst,ikke å gi
føringerfor selve behandlingen.Også sakeri kategoriI kanbli avslåttellerredusertnårbehandlingen
av prosjektetviser at ulempeneer store.• Et annetviktig momenter at Søråni-prosjektetsom i sin tid ble plasserti kategoriI varbetydelig
større,med stenreinngrepmen også størrekraftproduksjon.Når det gis konsesjonskal samfunnsnytten
av den innvunnekraftenveies mot inngrepenesom gjøres, og et prosjektsom bidrarbetydeligtil
kraftbalansenvil kunneforsvarestørreinngrepenn et lite prosjektsom kunharlokalbetydning.Store
og småprosjekterkanderforikke sammenlignesdirekte.

NVE menerat det o rinneli ros'ektets lasserin i SP ikke kantille es av 'eirendevekt.

Tiltakets økonomi

Tiltakshavermenerat prosjektetermermarginaltennNVE hargitt uttaykkfor, forditilknytningtil
nettetblirmerkostbartenn forutsett,og fordibyggekostnadeneharøkt sidenkostnadsberegningenble
gjorti 2005. Tiltakshavermenerat det eravgjørendeå få størstmulig produksjonfor å kunnerealisere
prosjektet.

NVEs merknader

11111 NVE ser at kostnadeneer høyereenn daprosjektetble planlagtog at dettekangjøredet vanskelig å
bygge. Vi ser også at dettemedføreret ønske om størreproduksjon.NårNVE girtillatelsetil bygging
erdet avgjørendei vurderingenat ulempeneved tiltaketveies opp av fordelene.I denne sakener større
produksjondirekteavhengigav størreinngrep,og etterNVEs vurderingvardet nødvendigå redusere
omfangetnoe for at det skulle bli miljømessigakseptabelt.

Nye vannføringsberegninger

Tiltakshaverhargjortnye hydrologiskeberegningerog målingersiden søknadenble sendtinn og
menerat særlig lavvannføringenom sommerenerbetydelig lavere enn før antatt.De nye beregningene
utførtav CM Consultinggir en 5-persentilverdifor sommerenpå 70 l/s kontra400 lis oppgitti
søknaden.Tiltakshaverberom at den pålagteminstevannføringenblirjusterttilsvarendened.

NVEs merknader

Hydrologiskavdeling på NVE hargjorten beregningsærligav karakteristiskelavvannsverdierfor
Søråni,og harkommettil verdiersom i storgradstemmeroverens med de nye beregningenefraCM
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Consulting.Våreberegningergir 95 l/s som 5-persentilfor sommermånedene,og 150 us for
vintermånedene.

NVE er eni i at lavvannsførinen ble overestimerttidli ere o menerat de n e bere ene viser
merkorrektetall.


Regulering av Jordalsvatn

Tiltakshaverklagerprimærtpå avslagetpå reguleringav Jordalsvatnmed 1,5 m og kravetom å flytte
inntaketlengernedstrøms.Tiltakshavermenerden opprinneligefløtningsreguleringenvar langt
hardereenn det søkes om i dagog menerogså at en moderatreguleringikkegir størrevariasjonerenn
dennaturligevariasjonenidag.Tiltakshavermenerdet er lagt formye vektpå betydningenav
friluftslivog fiske i konsesjonsbehandlingenog kommentererogså biologien i og rundtJordalsvatn.
Det søkes om å reduserereguleringshøydenfra 1,5 til 1,25 m.

NVEs merknader

Jordalsvatner omkransetav storemyrarealer,delerav vanneter gruntog rundtinnløpetligger
elvedeltaetog våtmarksområdetØyan.Som tiltakshaverharkommenterter svartandikke lenger en
rødlisteart,og den tidligereobservasjonenav denne ved Jordalsvatner ikke lengerviktig. Vi harheller
ikketillagt dettevesentlig vekt i vårtvedtak.Områdeter likevel et lokaltviktig leveområdefor ande-
og vadefugl. DirektoratetforNaturforvaltninganserelvedeltaå væreen viktig og truetnaturtypebåde
i Norge og globalt,medbetydningforbiologisk mangfold langtutoverdetbegrensedearealetde
representerer.Dette skyldesbl.a. deresfunksjonsom hekkeområdefor fugl og deresbetydningfor
særegneplantesamfunn.Øyaner imidlertidikke så stor(90 daa),og ikkeregistrerti DNs
Elvedeltabase,som fokusererpå elvedeltastørreenn250 daa.

I sin høringsuttalelsetil den opprinneligekonsesjonssøknadenuttalerfylkesmannenat verdienav
Øyanerundervurderti søknaden,og vurdererkonsekvensenefor landskapog biologisk mangfoldtil å
være"storenegative"ved en eventuellregulering.I sin kommentartil klagener fylkesmannenmindre
negativtil det reviderteforslagettil regulering,men mener fortsattatJordalsvatnbør forbliuregulert.

Fiskebestandenerpå vei opp i Sørånietterat det var fisketomti fleretiår.Det kalkesnå i vassdraget,
og forholdeneligger til retteforat aureog bekkerøyeskal gjenetablereseg. Særliger gyteforholdene
gode i bekkeneoppstrømsJordalsvatnetog i Øyan.Disse gode forholdenevil svekkes ved en
regulering.FiskekonsulentTomArildHommeskriveri sin uttalelsetil klagenat for å reduserede
negativekonsekvenseneav en reguleringer det viktig bl.a. med manøvreringså nærden naturlige
vannstandsendringensom mulig.

Som det også er vist til i konsekvensutredningenvil en reguleringha negativinnvirkningpå
landskapet.TerrengetrundtJordalsvatner slaktog vanneter troliggrunt,med buktendestrandlinjeog
små, flate øyer. En reguleringssonepå 1,25-1,5 m vil bli sværtfremtredende,i et områdesom brukes
som friluftsområdehele året.

NVE menerat den opprinneligefløtningsreguleringenikke harbetydningi dag, da det er flere tiår
siden den sist var i brukog det eretablerten ny normaltilstandi dagutenannenreguleringenn den
begrensedeselvreguleringen.

I søknadener det oppgittat en reguleringpå 1,5 m vil gi et magasinpå 0,9 mill.m3og kraftinnvinning
på ca 2 GWh. En redusertreguleringpå 1,25 m, med sterkebegrensningerknyttettil gyte- og
hekkesesongog manøvreringnærden naturligevannstandsendringenvil følgelig gi vesentlig mindre
enn2 GWhårlig.Prosjektettotaltsett antaså gi ca. 20 GWh.NVE anseren reguleringpansettå være
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et relativtstortinngrep,som kunkanforsvaresderkraftgevinstenståri forholdtil ulempene.I dette
tilfellet ergevinstenrelativtliten, og etterNVEs mening stården ikke i forholdtil ulempenefor
biologiskmangfoldog kultunninner.

NVE o rettholdersitt avsla om re lerin av Jordalsvatn.

Plassering av inntak

Tiltakshaverklagerpå NVEs pålegg om å flytte inntaketnedstrømsstemmeni utløpetav vatnet.
Tiltakshavermenerat det er tekniskvanskeligå flytte inntaketog viser til at fallhøydeog produksjon
vil reduseres.Tiltakshaverønskerprimærtå lage en nedsprengtrørgateved sidenav stemmen,i
vegskulderen.Det søkes alternativtom å borreinntil inntaketi stedetfor å legge rør.

Fylkesmannenharikke kommentertdettepunktet.

NVE menerat den opprinneligefløtningsstemmenmed svabergenenedstrømsbørbevaresmest mulig
intaktav kulturminnehensyn.EtterNVEs meningvil en reguleringvære lite heldig også fordette
området.NVE er ikke prinsipieltimot et inntaki Jordalsvatn,men er opptattav konsekvensene.
Forslagetom å borreinn til vanneter i så måteet mer skånsomtalternativennrørgate.NVE menerat
et inntaksom a) ikke endrerden naturligevariasjoneni vannstandeni Jordalsvatnog b) ikkeberører
fløtningsstemmenkan eventueltvurderes.En slik plan,med plan for å sikrenaturligvannstandi
Jordalsvatn,må i så fall godkjennesunderdetaljplanleggingen.Om denneplanenikke er
tilfredsstillendeopprettholderNVE sittpålegg om å flytte inntaketnedstrøms.

NVE å nerfor lanle av inntaki Jordalsvatnunderforutsetnin om at Jordalsvatnetikke
re lereso at fløtnin sstemmenikke åvirkes.

Minstevannføring

I konsesjonenble minstevannføringensatttil 400 lis i tiden 1. mai til 30. septemberog 110 us resten
av året.Dette ernærde beregningenesom forelåi søknadensom 5-persentilnivå for vassdraget
henholdsvissommerog vinter.Tiltakshaverklagerpå størrelsenpå denneminstevannføringen,og
viser til nyereberegninger,som beskrevetover. Tiltakshavermenerden pålagteminstevannføringen
børjusterestilsvarendened.

Fylkesmannenkommentererat det ikke er unonnaltmed sværtlav vannføringom sommeren,og at det
kanværegrunntil å vurdereom kravettil minstevannføringom sommerenbør settes lavereenn400
l/s.

NVEs merknader

Som nevnterNVEs kontrollberegningav 5-persentilverdiernærsammenfallendemed de nye
vannføringsberegningenetil CM Consulting.NVE fastsetterikke minstevannføringsjablonmessig
etter5-persentilnivå,men etteren konkretvurderingav behovet forminstevannføringi den enkelte
sak,der5-persentilverdiengir en pekepinnpå sesongmessige lavvannføringsverdier.I noen tilfellervil
det væreaktueltat kravtil minstevannføringsettesvesentlig høyere, for eksempelav hensyntil
landskapsvenlier,flskeinteresser,biologisk mangfoldeller andreallmenneinteresser.I denne saken
servi at vårtvedtakom minstevannføringut franye hydrologiskeberegningerer for høyt i forholdtil
de verdiervi ønskerå ivareta.Ut fradettemenervi at minstevannføringenkan settes til 100 us om
sommeren.
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NVE endrerrninstevannførins Me et for Sørånikraftverkfra400 1/stil 1001/s i tiden 1. mai til 30.
s tember.NVE o rettholdervint åle et 110 1/s .

Øktslukeevne og effekt

Tiltakshaverharsøkt om å øke slukeevneni kraftverketfra 1,5 til 1,7 x Qmiddel,og å øke installert
effekt fra4,5 til 5 MW. Tiltakshaverviser til at nye beregningerviser mindretilsig i vassdragetenn
det som ble regnetmed i søknaden,og ønskerå utnyttevannetbedre.

Fylkesmannenharikke kommentertdettepunktet.

NVEs merknader

NVE menerat slukeevne o effektkanøkes innenfor "eldendekonses"o da endrin ene kuner
mindre"usteriner av den o rinneli e søknaden.

NVEs konklusjon og vedtak

I medholdav forvaltningsloven§ 33, annetledd, 2. pktomgjørNVE delvis vedtaketav 20. august
2008. Klagen fratiltakshavertas delvis til følge, og pålagtminstevannføringi sommermånedenesettes
ned fra400 1/stil 100 1/s.Pålagtminstevannføringom vinterenendresikke.VidereakseptererNVE at
inntaki Jordalsvatnkanvurderessom del av detaljplangodkjenningendersomdet godtgjøresat
Jordalsvatnetikke reguleresog at fløtningsstemmenikke påvirkes.Maksimalslukeevnekanøkes til
2,35 m3/s.NVE oversendermed detteny tillatelsemed endredevilkår.Denne tillatelsenerstatter
tillatelsenoversendt20.august2008.

NVE opprettholdersittvedtakav 20. august2008 hva gjelderavslag til reguleringav Jordalsvatn.

Klageadgang

Denne avgjørelsenkanpåklagestil Olje- og energidepartementetinnentreukerfradettidspunkt
underretningenerkommetframtil partene,jf. forvaltningslovenkap.VI. Dette gjelderogså for
eventuellopprettholdelseav klagenpå avslag om reguleringav Jordalsvatnet.En eventuellklage skal
begrunnesskriftlig,stiles til Olje-og energidepartementetog sendes inntil NVE. Vi foretrekker
elektroniskoversendelsetil vår sentralee-postadressenve@nve.no.

Med hilsen

RuneF1tby m rundt
avdelingsdirektør seksjonssjef

Vedlegg: Tillatelsetil bygging av Sørånikraftverk,med endredevilkår
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Kopi: Byglandkommune,4745 BYGLAND
Fy1kesmanneni Aust-Agder,Serviceboks606, 4809 ARENDAL
Aust-Agderfylkeskommune,Serviceboks606, 4809 ARENDAL
AgderEnergiAS, Serviceboks603, 4606 KRISTIANSANDS
Norges Jeger-og fiskerforbund,Idrettenshus 2, Industrivn.10 Stoa, 4848 ARENDAL
Anne J. Atteskog,Nedre Atteskog, 4745 BYGLAND
IngerSiriLidi, 4745 BYGLAND

Internkopi: NVE Region Sørv/Tore Sollibråtenog GjermundMolle

•

•



[31.Norges
vassdrags- og
energidirektorat

Vassdragskonsesjon

I medholdavlovav24.november2000,nr.82omvassdragoggrunnvann
(vannressursloven)§8,kg1.res.av15.desember2000ogfullmaktgittavOlje-og
energidepartementet19.desember2000og10.desember2004

gis tillatelse til

byggingavSeirånikraftverk

(erstatterkonsesjonav 20. august2008)

Meddelt: ArbeidsutvaletforSørånikraftverk

Dato: 26 MAR2010
Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE200705440-4

Kommune:Bygland

Fylke:Aust-Agder

Vassdrag:Siaråni

Vassdragnr.:021.D5B

NVE
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I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
118, kgi. 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 16. mai 2006, STI-notat nr. 36/2008 og vårt brev av 25.mars 2010

Arbeidsutvalet for Søråni kraftverk

konsesjon til bygging av Søråni kraftverk, Søråni, Bygland kommune i Aust-Agder på følgende
vilkår:

1. Vannslipping

Det skal slippes en minstevannferingforbi inntaketi Sørånipå 100 lis i perioden 1. mai—30. september
og 110 l/s restenav året.Dersomtilsiget ved inntaketermindreenn kravettil minstevannføringskalhele
tilsiget slippes forbi inntaket.Kraftverketskal i slike tilfellerikke være i drift.

Kraftverketskal kjøressåjevnt som mulig, med myke overganger.Typisk start/stopp-kjøringskal ikke
forekomme.

2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonenfallerborthvis ikke arbeideter satt i gang senest fem år frakonsesjonens datoog fullføres
innen ytterligerefem årjf. vannressursloven§ 19 og vassdragsreguleringsloven§ 12 nr. 1 tredjeledd.
Norges vassdrags-og energidirektorat(NVE) kan forlengefristenmed inntil fem nye år.I fristeneregnes
ikke den tid som på grunnav særlige forhold(vis major),streikeller lockoutharværtumulig å utnytte.

3. Konsesjorwers ansvar ved anlegg/drift tn.v.

Konsesjonærenplikterå påse at han selv, hanskontraktørerog andresom harmed anleggsarbeidetog
kraftverksdriftenå gjøre,unngårødeleggelse av naturforekomster,landskapsområder,fomminnerm.v.,
nårdette er ønskelig av vitenskapeligeeller historiskegrunnerellerpå grunnav områdenes
naturskjønnheteller egenart.Dersom slike ødeleggelser ikke kanunngås,skal rettemyndigheter
underrettesi god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn nz.v.

Godkjenningav planerog tilsyn med utførelseog senerevedlikeholdog driftav anlegg og tiltaksom
omfattesav dennepost ertillagtNVE. Utgiftene forbundetmed dettedekkes av konsesjonæren.

Konsesjonærenplikterå legge framfor NVE detaljerteplanermednødvendige opplysninger,beregninger
og kostnadsoverslagforreguleringsanleggene.Arbeidetkanikke settes i gang før planene ergodkjent.
Anleggene skal utføressolid, minstmulig skjemmendeog skaltil enhvertid holdes i full driftsmessig
stand.

Konsesjonzerenplikterå planlegge,utføre og vedlikeholdehoved-og hjelpeanlegg slik at det økologiske
og landskapsarkitektoniskeresultatblir best mulig.

Kommunenskal ha anledningtil å uttale seg om planeneforanleggsveger,massetakog plasseringav
overskuddsmasser.

Konsesjonærenplikterå skaffe seg varig råderettover tipperog andreområdersom trenges for å
gjennomførepålegg som blir gitt i forbindelsemed dennepost.

Konsesjonærenplikterå foretaen forsvarligoppryddingav anleggsområdene.Oppryddingenmå være
ferdig senest 2 år etterat vedkommendeanlegg eller del av anlegger satti drift.
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Hjelpeanleggkanpålegges planlagtslik at de senereblirtil varignytte for allmennhetendersomdet kan
skjeutenuforholdsmessigutgift ellerulempeforanlegget.

Ansvarfor hjelpeanleggkan ikke overdrastil andreutenNVEs samtykke.

NVE kangi pålegg om nænneregjennomføringav plikteri henholdtil denneposten.

5. Natwforvaltning

Konsesjonærenplikteretternærmerebestemmelseav fylkesmannen

å sørge for at forholdenei Søråni er slik at de stedegnefiskestammenei størstmulig grad
opprettholdernaturligreproduksjonog produksjonog at de naturligelivsbetingelsenefor fisk og
øvrigenaturligforekommendeplante-og dyrepopulasjonerforringesminstmulig,

å kompenserefor skaderpå den naturligerekrutteringav fiskestammeneved tiltak,

•
c. å sørge forat fiskens vandringsmuligheteri vassdragetopprettholdesog at overføringerutformesslik

at tapav fisk reduseres,

d. å sørge for at fiskemulighetenei størstmulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonærenplikteretternærmerebestemmelseav fylkesmannenå sørge forat forholdeneforplante-
og dyrefiveti områdetsom direkteeller indirekteberøresav utbyggingenforringesminstmulig og om
nødvendigutførekompenserendetiltak.

ifi

Konsesjonærenplikteretternærmerebestemmelseav fylkesmannenå sørge for at friluftslivetsbruks-og
opplevelsesverdieri områdetsom berøresdirekteeller indirekteav anleggsarbeidog ev. reguleringtas
varepå i størstmulig grad.Om nødvendigmå det utføreskompenserendetiltakog tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonærenplikteretternærmerebestemmelseav fylkesmannenå bekostenaturvitenskapelige
undersøkelsersamtfriluftslivsundersøkelseri de områdenesom berøresav utbyggingen.Dette kanvære
arkiveringsundersøkelser.Konsesjonærenkanogså tilplikteså delta i fellesfmansieringav større
undersøkelsersom omfatterområdenesom direkteeller indirekteberøresav utbyggingen.

V

Alle utgifterforbundetmed kontrollog tilsyn med overholdelsenav ovenståendevilkårellerpålegg gitt
medhjemmeli disse vilkår,dekkes av konsesjonæren.

6. Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonærenplikteri god tid før anleggsstartå undersøkeom tiltaketberørerautomatiskfredede
kulturminneretterlov av 9. juni 1978 nr.50 om kulturminner§ 9. Viser det seg at tiltaketkanvære egnet
tfi å skade,ødelegge, flytte, forandre,skjuleellerpå annenmåteutilbørligskjemmeautomatiskfredede
kulturminner,plikterkonsesjonærenå søke om dispensasjonfraden automatiskefredningenetter
kulturminneloven§ 8 første ledd,jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasenattiltaketkanvære egnet til å skade,ødelegge, flytte, forandre,
skjuleellerpå annenmåteutilbørligskjemmeautomatiskfredetekulturminnersom hittil ikke harvært
kjent,skalmelding om dette sendes fylkeskommunenskulturminneforvaltningmed det sammeog
arbeidetstansesi den utstrekningtiltaketkanberørekulturminnet,jf. lov av 9. juni 1978 nr.50 om
kultunninner§ 8 annetledd,jf. §§ 3 og 4.
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Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter 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 refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på
konsesjonærens bekostning.

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

Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand,
kan NVE pålegge konsesjonæren å 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 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 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 disposisjon for 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 reguleringens virkninger for
berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med 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.

Luftovermetning

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme 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 anleggets senere drift at luftovennetning forekommer 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.

Varslingsplikt

Konsesjonæren plikter å varsle NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse av
anlegget skal NVE godkjenne overdragelsen i forkant.
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13. Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonærenunderkasterseg de bestemmelsersom til enhvertid måttebli Iniffet av Olje- og
energidepartementettil kontrollmed overholdelsenav de oppstiltevilkår.Utgiftene med kontrollen
erstattesdet offentligeav konsesjonærenetternærmerereglersom fastsettesav Olje- og
energidepartementet.

Forå sikreat vedtaki medholdav vannressurslovenblirgjennomført,kan den ansvarligepålegges
tvangsmulkttil staten,jf. vannressursloven§ 60. Pålegg om mulkter tvangsgrunnlagfor utlegg.Nåret
rettstridigforholderkonstatertkandet gis pålegg om rettingog om nødvendigpålegges stansi pågående
virksomhet,jf. vannressursloven§ 59.

Overskrideskonsesjonellerkonsesjonsvilkåreneellerpålegg fastsattmed hjemmel i vannressursloven
kandette straffesmedbøterellerfengselinntiltremåneder,jf. vannressursloven§ 63 førsteledd
bokstavc.

une 1 IQ s em rundt
avdelingsdirektør se jonssjef
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Arbeidsutvalet for Søråni kraftverk

v/Anders Dalseg
Jordalsbø
4745 BYGLAND

vår dato: 2 0 AUG2008
Vår ref.: NVE 200705440-5 kti/lph

Arkiv: 312 /021.D5B Sakshandsamar:

Dykkar dato: Laila P. Høivik

Dykkar ref.: 22 95 92 67

Middelthuns gate 29

Postboks 5091, Majorstuen

0301 OSLO

Telefon: 22 95 95 95

Telefaks: 22 95 90 00

E-post: nve@nve.no

Internett: www.nve.no

Org.nr.:

NO 970 205 039 MVA

Bankkonto:

7694 05 08971

Arbeidsutvalet for Søråni kraftverk —Søknad om løyve til bygging av
Søråni kraftverk i Søråni, Bygland kommune, Aust-Agder —
oversending av NVE sitt vedtak

Vi syner til Dykkar søknad datert 16. mai 2006.

Vedlagt oversender vi NVE sitt løyve i medhald av § 8 i vassressurslova til bygging av Søråni
kraftverk med tilhøyrande vilkår. Det gis ikke tillatelse til regulering av Jordalsvatnet.

Ei nærare grunngjeving for løyvet er gitt i vedlagte KTI-notat nr 36/2008.

NVEs sakshandsamar ved godkjenning av detaljplanar for miljø og sikkerheit er Tore Sollibråten i

seksjon for miljøtilsyn og Gjermund Molle i seksjon for damsikkerheit. Vi viser elles til NVEs
vei leder 1/2008 "Veileder for planlegging, bygging og drift av små vassdragsanlegg med konsesjon"
som finst på htt ://www.nve.no/veiledere. Vi framhever at det ikkje må setjast i gong noko

anleggsarbeid før planane for arbeida er godkjende av NVE. Vi minner også om at tiltakshaver må sjå
til at planane er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan.

Vi viser ellers til at Agder Energi Nett er i ferd med å utrede situasjonen med tanke på tilknytning av• småkraftverk, men at det kan ta noe tid før dette er avklart. NVE vil ikke starte godkjenning av
detaljplanene før det er dokumentert kapasitet på nettet og at kostnadsfordeling er avklart.

Vi understrekar at løyvet etter vassressurslova gjeld bygging av Søråni kraftverk og tilhøvet dette har

for dei allmenne interessene i vassdraget. Løyvet gir ikkje ekspropriasjonsløyve slik at tiltakshavar

sjølv har ansvar for å avklare dei privatrettslige forholda til dei andre som har rettar i området.

Denne avgjerda kan påklagast til Olje- og energidepartementet innan tre veker frå det tidspunktet
underretninga er kome fram til partane, jf. forvaltningslova kap. VI. Ei eventuell klagseskal

grunngjevast skriftleg, stilast til Olje- og energideparternentet og sendast gjennom NVE.

Når kraftverket vert sett i drift, skal skjema for melding om idriftsetting fyllast ut og sendast NVE.
Skjemaet er tilgjengeleg på NVE sine internettsider.

Vi gjør og merksam på at i reglar utarbeid av Toll- og avgiftsdirektoratet gjeld at den som ynskjer å

starte kraftproduksjon skal minst ein månad i føreveg registrere verksemda i det tolldistrikt der
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verksemda har sin forretningsstad. Registreringsplikta gjelder for kraftproduksjon i aggregat med

generator som har ei merkeyting på 100 kVA eller meir. All kraft produsert i slike anlegg er
avgiftspliktig. Meir informasjon er å finne på internettadressa: "www.toll.no", eller ein kan vende seg
til næraste tollstad.

Med helsing

Kopi: Bygland kommune, 4745 BYGLAND
Fylkesmannen i Aust-Agder, Serviceboks 606, 4809 ARENDAL
Aust-Agder fylkeskommune, Serviceboks 606, 4809 ARENDAL
Agder Energi AS, Serviceboks 603, 4606 KRISTIANSAND S
Norges Jeger- og fiskerforbund, Idrettens hus 2, Industrivn.10 Stoa, 4848 ARENDAL

Anne J Atteskog, Nedre Atteskog, 4745 BYGLAND
Inger Siri Lidi, 4745 BYGLAND

tein Grundt Laila P. Høivik
seksjonssjef overingeniør

•

•
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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. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og
energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004

II, gis tillatelse til

Bygging av Søråni kraftverk

Meddelt: Arbeidsutvalet for Søråni kraftverk

Dato: 20 AUG2008
Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE 200705440-4

Kommune: Bygland

411 Fylke: Aust-Agder

II,
Vassdrag: Søråni

Vassdragnr.: 021.D5B

N V E
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I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
§ 8, kgl. 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 16.05.2006 og til vedlagt KTI-notat nr. 36/2008

Arbeidsutvalet for Søråni kraftverk

konsesjon til bygging av Søråni kraftverk, Søråni, Bygland kommune i Aust-Agder på følgende

vilkår:

I. Vannslipping

Det skal slippes en minstevannføring forbi inntaket i Søråni på 400 1/s i perioden 1. mai —30. september

og 110 1/s resten 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 kjøres så jevnt som mulig, med myke overganger. Typisk start/stopp-kjøring skal ikke

forekomme.

2. Bortfall 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. vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd.

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes

ikke den tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og

kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v.,

når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner 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 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 forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninaer, 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 driftsrnessig

stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde 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 tren.qes for å

gjennomføre påleag som blir gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydcling av anleggsornrådene. Oppryddingen må være

ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.
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Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere 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

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen

å sørge for at forholdene i Soråni er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad
opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og
øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst mulig,

å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,

å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes slik
at tap av fisk reduseres,

• d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

Il

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at forholdene for plante-
og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig og om
nødvendig utføre kompenserende tiltak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å sørge for at friluftslivets bruks- og
opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av anleggsarbeid og ev. regulering tas
vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak og tilretteleggingsfiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen å bekoste naturvitenskapelige
undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres av utbyggingen. Dette kan være
arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpl iktes å delta i fellesfinansiering av større

11/ undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen.

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 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, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredede
kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter
kulturminneloven § 8 første 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 automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært

kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning 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.



Side 4

NVE •

Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter 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 refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse ved skjønn på
konsesjonærens bekostning.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og

som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagtlutilgjengelige.

Terskler m.v.

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller vannstand,

kan NVE pålegge konsesjonæren å 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 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 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 disposisjon for 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 reguleringens virkninger for

berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med 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 samråd med NVE å utforme 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 anleggets senere drift at luftovermetning forekommer 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 varsle NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse av

anlegget skal NVE godkjenne overdragelsen i forkant.
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13. Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og

energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen

erstattes det offentlige 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
tvangsmulkt 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 bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf. vannressursloven § 63 første ledd

bokstav c.

Rune Flatby em Grundt
avdelingsdirektør seksjonssjef
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•
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