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KONTOR:
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31 - TLF. 11 90 90 - RIKSTELEFONER
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TLF. (02) 41 90 10
N
1 - TELEKS:
21486 OEDEP

Hedmark Energiverk
Fylkeshuset
2301 HAMAR

o
Deres ref.

Dato

Vår ref. (bes oppgitt ved svar)

OED

86/1318

V

av 30.januar

D 4.1987

MS/RBi

HEDMARK ENERGIVERK.
ERVERV AV YTTERLIGERE FALLRETTIGHETER
M.V.
PLANENORING
FOR KONGSVINGER KRAFTVERK.
Ved kgl.res.

2. ro

I FORBINDELSE

MED

1987 er bestemt:

1.

"I medhold av lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast
eiendom m.v. av 14. desember 1917 nr.16 gis Hedmark Energiverk
tillateIse til erverv av ytterligere 0,75 m fall for heving av
overvannet ved Kongsvinger Kraftverk i samsvar med Olje- og
energidepartementet's
foredrag av 30.januar 1987.

2.

"I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 nr. 3 §§ 104 og
105 og lov om vern mot forurensninger
og avfall av 13. mars 1981
nr. 6 § 11, gis Hedmark Energiverk tillatelse til endret reguleringsrutine
i samsvar med ovennevnte foredrag.'

3.

"Det fastsettes
foredrag."

nytt manøvreringsreglement

Tillatelsen er gitt på vilkår
1973, med følgende tillegg:

som inntatt

i samsvar

i kgl.res.

med ovennevnte

av 2. november

POST I. FORURENSNING.
- Konsesjonæren
plikter etter vedkommende departements
nærmere
bestemmelser
å dekke meromkostninger
ved drift og ettersyn av
deler av det kommunale ledningsnettet som berøres av vannstandheving ved Kongsvinger kraftverk, eventuelt bekoste en forholdsmessig andel av kostnadene forbundet med en omlegging av de berørte deler av det kommunale ledningsnettet.
- Konsesjonæren
plikter etter vedkommende departements
nærmere
bestemmelser
å la utføre eller bekoste tiltak som er påkrevet for
å redusere virkningene av forurensninger
som står i forbindelse
med utbyggingen.
POST 2. EROSJON.
Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader,
eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan departementet
pålegge konsesjonæren
å bekoste sikringsarbeider
eller delta med
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en del av utgiftene forbundet med dette. Utarbeidelse
av pålegget
samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er tillagt Norges
vassdrags- og energiverk/Vassdragsdirektoratet.
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.
Punkt I i manøvreringsreglementet
av 02.11.73
med nytt pkt. I med følgende ordlyd:
"Lukene

går ut og erstattes

skal for alle vannføringer mindre enn 1 550
at vannstanden
ikke overstiger
kote 141.25
målt ved fastmerke pumpekum Remfabrikken
utenforSIVA-anlegget.
For større vannføringer manøvreres lukene slik at vannivået ved
målestedet, pumpekum Remfabrikken utenfor SIVA-anlegget,
følger
elvas naturlige vannføringskurve.

m3/sek.

i inntaksdammen
manøvreres

slik

Den tillatte oppdemmingshøyde
skal betegnes med faste og tydelige
vannstandsmerker
som godkjennes av Norges Vassdrags- og
energiverk."
./.

Jfr. vedlagte

kopi av godkjent

./.

Til Deres orientering
30. januar 1987.

vedlegges

tilrådning.
kopi av departementets

foredrag

av

Vedrørende vilkårene for tillatelsen meddeles følgende:
Saker i fbrbindelse med post 1, "forurensning",
hører inn under
Miljøverndepartementet.
I den utstrekning planer ikke allerede er sendt Norges vassdragsenergiverk til godkjennelse,
ber vi om at dette blir gjort, jfr.
post 8 i konsesjonen av 2. november 1973.

Etter

fullmakt

Hans-ludvig

Dehli

Harald

Solli

og

Oepartementets

Hedmark

merknader:

Energiverk

har ved brev

reguleringsrutine
ved

og heving

Kongsvinger

Tillatelse

t 1 erverv

og nødvendig
Kgl.res.

kraftverk

grunn

1973.

1. januar

nødvendiggjør

lovens

§§ 104 og

for erverv

søkt

om endret

til ny HRV på kote

141,25

av nødvendige
ble gitt
Kraftverk

fallrettigheter

Hedmark

Kraftverk

skiftet

navn

ved

til

1982.

av gitt

105 av hensyn

fastsatt

m.v.

Medmark

endring

av ytterligere

tidligere

1983

i Glomma.

og rettigheter

Energiverk

Søknaden

av overvannet

og ekspropriasjon

av 2. november

Hedmark

av 13. juli

til

tillatelse

allmenne

0.75 m fall.

interesser

I tillegg

manøvreringsreglement,

etter

og konsesjon

søkes

som følge

vassdrags-

om endring

av

av de omsøkte

endringer.

Produksjonsøkningen
GWh/år

etter

av de omsøkte

en kostnad

endringer

pl 11,6 mill.

kr.

er anslått

til

(kostnadsnivå

pr.

11,4
1 kv.

1983).

Skader

og ulemper

neddemning

og forsumpning

skogbruk.
foreslår

I tillegg
inntatt

forebygge

1973.

hvor

er i første

som delvis

rekke

nyttes

erosjonsskader.

konsesjonæren

Videre

søknaden

til jord-

og

Hovedstyret

kan pålegges

departementet,

vurdering,

jfr.

bør etterkommes,
oppstillet
funnet

å utbedre

vassdragslovens

og

§ 106

p5 nærmere angitte

i Kgl.res.

av 2. november

at manøvreringsreglementet

og at ervervskonsesjon

kan gis på vilkår

som inntatt

etter

endres

ervervslovens

§ 4

i ervervstillatelsen

av

1973.

innstilling

Kongsvinger

til vilkår

har Hovedstyret

med

2. november

en samlet

til at søknaden

for 0.75 m fall

NVE's

vilkår

i tillegg

i samsvar

av arealer

kan det oppstå

har etter

1, kommet

vilkår

av endringene

erosjonsskader.

Hovedstyret
nr

som følge

i saken

og Sør-Odal

har av departementet

kommuner,

Hedmark

Landbruksdepartementet,

vært

forelagt

fylkeskommune,

Miljøvern-

Kommunaldepartementet

og

Finansdepartementet.

Ingen

av de instanser

tillatelse

gis.

som drøftes

Olje-

som har uttalt

Kongsvinger

kan

foreskrevet

innvilges

og i tilfelle

foreta

106

nr,

som foreslått

innvendinger

med

med

enkelte

mot

at

merknader,

Hovedstyret,

av nytte

1. Også

mot

skade

endring

på omsøkte

at
som

av
fall

kan gis.

av Hovedstyret.

kan samtykke

de endringer

i mindre

planendringer

i manøvreringsreglementet

som

av dette.

til de enkelte

Til post

1, forurensning.

Vilkåret

er i samsvar

Kongsvinger

at det

ettersyn,

ønskes

inntatt

plikt

at slike

hevingen

til

f.eks.

presisering

av vilkårets

til

å endre

vilkårets

Til

post

for ettersyn

141,25.

Forsåvidt

omfang.

Departementet

ordlyd.

i vanlig

utforming.

at
og

av vannstand-

Departementet

er det

del

1986

ved omlegging,

som berøres

som en naturlig

behovet

18. april

ved drift

pumpestasjoner.

2, erosjon.

er tatt med

av

om forurensning

meromkostninger

kan anses

av HRV til kote

har i brev

ledningsnettet

tilhørende

pumpestasjoner

i relasjon

i vilkårene

Forurensningstilsyn.

å dekke en andel av utgiftene

kommunale

også omfatter

fra Statens

etat,

til å dekke
til

av det

forslag

ved teknisk

eventuelt

av de deler

vilkår:

med

kommune,

konsesjonærens

Vilkåret

§

at departementet

Merknader

nettet

i likhet

og ervervskonsesjon

gis på vilkår

forutsettes

heving

finner,

i vassdragslovens

Tillatelsen

uttalt

kommet

ut fra en vurdering

manovreringsreglementet

følger

har

hatt

nedenfor.

og energidepartementet

søknaden

Det

kommune

seg har

finner

av lednings-

som følge
kun tale

ser derfor

av
om en

ikke

grunn
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•

øvrige

merknader

Kongsvinger

kommune

avskjærende

grøft

Hovedhensikten
vannstrømmen
ved

heving
mulig
må

en slik

Glomma,

Dyno/Termonor.

her er å hindre

forestås

konsesjonæren
spesifisert

at driften

nødvendig

som nærmest
vilkår

herom.

anlegges

dagens

og ettersyn.

hertil,

men

grunnvannstand

grunnvannstanden

til forbyggelse

virke

etter

Departementet

finner

av grunn-

ved SIVÅ-anleggene

således
tiltak

av en

til konsesjonæren.

er å skjære

senke

i kjelleren

forebyggende

drift

legges

for å senke/regulere

Grøften

slike

og vedlikeholdet

groft

og derigjennom

vanninntrenging

Skal

skal

avskjærende

Bakgrunnen

av overvannet.
skade.

også

ved Dyno/Termonor

med
mot

ønsker

ikke

etter
av

sin hensikt,
anser

å ville

oppstille

