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(Frister)
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Dato

VINSTRA KRAFTSELSKAP. TILLATELSE T1L UTVIDELSE OG OPPRUSTING AV NEDRE

VINSTRA KRAFTVERK I NORD-FRON, SØR-FRON OG RINGEBU KOMMUNER I OPPLAND

FYLKE.

Ved Regjeringens resolusjon av 7. november 1986 er bestemt:

"1. I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 §§ 104 og
105 og lov om vern mot forurensning og om avfall av 13. mars

1981 nr. 6, gis Vinstra Kraftselskap tillatelse til utvidelse

og opprusting av Nedre Vinstra Kraftverk på de vilkår som er

tatt inn i Olje- og energidepartementets foredrag av 7.
november 1986.

2. I medhold av lov om vassdragene § 62 gis Vinstra Kraftselskap
tillatelse til å ekspropriere nødvendig grunn for

utbyggingen."

til ekspropriasjon i henhold til vassdragslovens § 62 og for

tillatelse etter samme lovs §§ 104 og 105 av hensyn til almenne

interesser samt for tillatelse etter forurensningsloven i forbindelse

med opprusting og utvidelse av Nedre Vinstra Kraftverk i

Vinstraelva/Gudbrandsdalslågen i Oppland fylke.

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2 år etter at tillatelsen er

gitt og fullføres innen en frist av ytterligere 5 år. Under særlige

omstendigheter kan fristene forlenges.
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Villco A3 - 5.



I fristen medregnes ikke den tid som pga. overordentlige tildragelser

(vis major), streik eller lockout har vært umulig å utnytte.

Dersom disse fristene oversittes uten tillatelse fra Olje- og

energidepartementet, faller tillatelsen bort i samsvar med
vassdragslovens § 111.

2.

(Forurensning)

Konsesjonæren pli:kter etter Miljøverndepartementets nærmen

bestemmelse å utføre eller bekoste tiltak som er påkrevet for å
avverge eller redusere virkninger av forurensninger som står i

forbindelse med drift av Nedre Vinstra kraftverk.

Konsesjonæren plikter etter Miljøverndepartementets nærmere

bestemmelse å bekoste undersøkelser i Vinstra nedenfor Olstappen og i
Gudbrandsdalslågen så langt ned som virkninger av reguleringene gjør

seg gjeldende.

3.
Flora og fauna)

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for

Naturforvaltning:

a) Å sette ut yngel og/eller settefisk av det antall, de arter og
stammer, den størrelse og kvalitet, og på den tid, sted og måte
som måtte fastsettes,

b) å sørge for fangst av stamfisk og dekke alle utgifter med

klekking, oppforing og transport,

c) å bekoste naturfaglige undersøkelser, herunder langtidsunder-

søkelser og å delta i fellesfinansiering av større biologiske

undersøkelser som omfatter de bestander/populasjoner som berøres

av utbyggingen.

II

Av hensyn til de naturfaglige forhold på strekningen fra Harpefoss

til losna kan det fastsettes nærmere regler for kjøringen av kraft-
verket. Slike regler kan fastsettes i løpet av eller etter den
prøveperiode etter post 8 som forutsettes å vare i 5 vintersesonger
etter at ny kraftstasjoner satt i drift, eller dersom det skjer

ytterligere reguleringer/utbygginger som påvirker vannførings-

forholdene i området.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Direktoratet for
naturforvaltning å foreta naturfaglige undersøkelser (herunder fisk,

fugl, botanikk og næringsdyr) så snart konsesjon er gitt. Varigheten
av undersøkelsene kan strekke seg gjennom hele prøveperioden.



III

Dersom det som følge av utbyggingen oppstår skader som berører vilt-

og fiskebestandene i området, eller som i vesentlig grad berører

flommarksvegetasjonen, tilpliktes konsesjonæren utover det som er

nevnt ovenfor å bekoste ytterligere tiltak som Miljøverndepartementet

eller den dette bemyndiger bestemmer, så fremt omkostningene står i

rimelig forhold til det som derved vinnes.

4.
(Terskler m.v.)

I de deler av vassdraget hvor inngrepene medfører vesentlige

endringer i vannføring eller vannstand, kan Olje- og energideparte-

mentet pålegge Vinstra Kraftselskap å bygge terskler (grunndammer),
foreta elvekorreksjoner, opprenskninger m.v. for å redusere skade-

virkninger.

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/Vassdrags-

direktoratet. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av kraft-

selskapet.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller over-

svømmelse, eller øker sannsynligheten for at slike skader vil inn-

treffe, kan Olje- og energidepartementet pålegge kraftselskapet å

bekoste sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene

forbundet med dette.

Forbygninger og endringer i Gudbrandsdalslågen naturlige leie mellom
Hundorp og Losna må ikke gjennomføres uten etter samråd med Miljø-

-verndepartementet.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fastlagt og må gjennom-

føres så snart som mulig.
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(Godkjenning av planer, tilsyn m.v.)

Godkjenning av planer 04 tilsyn med utførelse og senere vedlikehold

og drift av anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt

NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes av

anleggenes eier.

Anleggenes eier plikter å legge fram for NVE/Vassdragsdirektoratet

detaljerte planer med nødvendige opplysninger, beregninger og

kostnadsoverslag for anleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før

planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid og skal til enhver

tid holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter selskapet å planlegge,

utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det landskaps-

arkitektoniske resultatet blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggs-

veger, massetak og plassering av overskuddsmasser.



•

Kraftselskapet plikter å skaffe seg varig råderett over tipper og

andre områder som trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i
forbindelse med denne post.

Kraftselskapet plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggs-
områdene. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at vedkom-

mende anlegg er satt i drift.

Midlertidige hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere

blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje uten ufor-
holdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVE/Vass-
dragsdirektoratets samtykke.

6.

(Veger m.v.)

' Vinstra Kraftselskap plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og
istandsettelse av offentlige veger og bruer hvis disse utgifter blir •

særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvilstilfelle avgjøres spørsmålet
om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt

erstatningens størrelse ved skjønn på kraftselskapets bekostning.

Veger og bruer som kraftselskapet bygger, skal kunne benyttes av

allmennheten, med mindre Olje- og energidepartementet treffer annen
bestemmelse.
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(Naturforekomster, kulturminner m.v.)

Vinstra Kraftselskap plikter i den utstrekning det kan skje uten
urimelige ulemper eller utgifter å unngå ødeleggelser av naturfore-

komster og områder, når dette er ønskelig av vitenskapelige eller
historiske grunner, eller på grunn av områdets naturskjønnhet eller

egenart. Så fremt slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal Miljøvern-
departementet underrettes i god tid på forhånd.

Kraftselskapet skal videre i god tid på forhånd undersøke om faste
fornminner som er fredet i henhold til lov av 9. juni 1978 nr. 50,

eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt, og i tilfelle
straks gi melding om dette til vedkommende museum. Viser det seg
først mens arbeidet er gang at det kan virke inn på fornminne som
ikke har vært kjent, skal melding sendes med en gang og arbeidet

stanses.

Om bestemmelsen i denne post gis vedkommende ingeniører eller
arbeidsledere nødvendig underretning.
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(Prøvetid, undersøkelser evt. driftsmessige begrensninger)

Vinstra Kraftselskap pålegges så snart konsesjon gis å bekoste
nødvendige undersøkelser angående virkninger av døgnreguleringene på

is-, klima-, vannstands- og erosjonsforhold på erfaringsmessig
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•

utsatte steder på strekningen fra Harpefoss til Losna. I tillegg
pålegges Vinstra Kraftselskap å foreta kartlegging av jordbunns-
forholdene på samme strekning. Undersøkelsene forutsettes å vare

inntil 5 vintersesonger etter at ny kraftstasjon er satt i drift.
Undersøkelsene utføres i samråd med NVE/Vassdragsdirektoratet.

I løpet av, eller umiddelbart etter en prøveperiode som omfatter 5
vintersesonger med det nye aggregatet i drift, kan det etter nærmere

bestemmelse av Olje- og energidepartementet settes begrensninger på
omfanget av døgnreguleringene ved Nedre Vinstra Kraftverk.

Departementet kan forlenge prøveperioden dersom virkningene av
utbyggingen er u,avklart.

Begrensninger på omfanget av døgnreguleringene ved Nedre Vinstra
Kraftverk, kan bli pålagt som følge av behandling av fremtidige

søknader om ytterligere utbygginger/reguleringer i vassdraget ovenfor
Harpefoss."

./. Vedlagt oversendes kopi av departementets foredrag av 7. november
1986.

Vedrørende vilkårene for tillatelsen meddeles følgende:

Saker i forbindelse med vilkårenes post 2 og 3 hører inn under Miljø-

verndepartementet. Vi gjør her spesielt oppmerksom på post 3.

I den utstrekning planer ikke allerede er innsendt til Norges
vassdrags- og energiverk til godkjennelse, ber vi om at dette blir
gjort, jfr. post 5.

Konsesjonæren vil senere få meddelelse fra NVE om eventuelle pålegg
etter post 4.

Forøvrig bes vilkårene i postene 1, 6, 7 og 8 iakttatt.

Tillatelse til almenningstevning gis i medhold av vassdragslovens §
130 nr, 4 og bemyndigelse gitt ved Kgl.res. av 28.6.1948, jfr. Kgl.
res. av 11.1.1978. Tillatelsen gis på betingelse av at alle kjente

orunneiere og rettighetshavere stevnes direkte.
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