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Olje- og energidepartementet

tilrår :

I medhold av vassdragsloven av 15. mars

1940 §§ 104 og 105 og lov om forurensing

§ 11 gis Østfold fylke og Rakkestad kommune

tillatelse til utbygging av Mjørxid, Buer, Gape-
stad og Brekke kraftverk» Rakkestadelva
på de vilkår som er inntatt i Olje- og energi-
departementets foredra av 9. mars 1984.

I medhold av vass agsloven av 15. mars

1940 §§ 62 og 148 g Østfold fylke og Rakke-
stad kommune till telse til ekspropriasjon av

nødvendige retti eter for utbygging av Mjø-
rud, Buer, Ga stad og Brekke kraftverk.

7. Orkla Indusirier A.S.

vilkår enn det som er van ' for tilsvarende
kraftsalg. I samsvar m vanlig praksis fast-
settes vilkår om sty ammensetning og sel-
skapenes seter. N° det gjelder kraftpotensia-
let ved Holme Hellefos, vises det til Deres
brev av 5. rs 1984 hvor De på vegne av
Orkla In strier og Norsk Elektrokemisk
Aktiesel ab bl. a. uttaler:

«Av selskapene er jeg blitt bedt om å med-
dele at disse selv er interessert i å medvirke
til en økning av den samlede kraftproduksjon
i Holmen—Hellefos og til en ytte *gere ut-
nyttelse av det gjenværende kr potensiale
nedenfor Døvik foss, og selska ne er innfor-
stått med et samarbeid med uskerud Kraft-
verker om dette. Forutset gen er fremdeles
at en utbygging er øk onaisk regningssva-
rende, slik at Holmen ellefos ikke kommer
i en dårligere stiling n etter dagens forhold.»

Departemente kan, på bakgrunn av det
siterte, ikke at det vil være nødvendig med
konsesjons kår vedrørende kraftpotensialet
ved Holmen—Hellefos.
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(Aksjeerverv i Norsk Elektrokemisk
Aktieselskab.

Olje- og energidepartem .tets samtykke

16. mars 954.

«Det vises til Der brev av 19. mai 1983

hvor De på vegne av Orkla Industrier A.S
søker tillatelse ti å erverve minst 65 pst. og
opptil 100 pst. v aksjene i Norsk Elektro-
kemisk Akties skab.

Norsk El trokemisk Aktieselskab og dets
datterselsk per innehar vannfall med utbygde
kraftverkei- i Kragerovassdraget, Kvina og
Drammensvassdraget som er konsesjonspiik-
tige i henhold til loy av 14. desember 1917
nr. 16. Konsesjonsnlikten or aksjeervervet
følger av lovens § 36, jfr 39 a, 3. ledd.

Søknaden er forelagt orges vassdrags- og
elektrisitetsvesen so ar innhentet uttalelser
fra berorte fylker kommuner. Det er inn-
hentet uttalelse f Industridepartementet.

Olje - og ener idepartementet finner, i sam-
svar med de ' nhentede uttalelser, å kunne gi

Orkla Indu rler .A.S tIllatelse til å erverve
inntil 65 st. av aksjene i Norsk Elektro-
kemisk ktieselskab.

Norges vassdrags- og ele risitetsvesen
foreslår i sin tilråding at det astsettes konse-
sjonsvilkår om kraftens nvendelse og om
samarbeid med Busk d Kraftverker med

sikte på bedre utny else av kraftpotensialet
ved Holmen—Hel os.

Departement finner at det av allmenne
hensyn ber stsettes konsesjonsvilkår om an-
vendelsen åv kraftproduksjonen i Norsk Elek-
trokemisk Aktieselskab og dets datterselska-
per. Det forutsettes at selskapene ikke skal
være forpliktet til å levere kraften på andre

Olje- og energidepartementet gir/.4 medhold
av lov nr. 16 av 14. desember 17 § 36 og
kongelig resolusjon av 11. j ar 1978, Orkla
Industrier A.S tillatelse å erverve inntil
65 pst. av aksjekapita i Norsk Elektroke-
misk Aktieselskab.

Tillatelsen de:es på folgende vilkår:

1. Depart-c-ffientet kan, ved endret dispone-

r:ng, fastsette nærmere bestemmelse om
anvendelsen av kraftproduksjonen i Norsk
Elektrokemisk Aktieselskab, AiS Vafos
Brug, AlS Trælandsfoss og A/S Holmen—

Hellefos.
9 . Orkla Industrier og de under pkt. 1

nevnte selskaper'Skal ha sete i Norge, og
selskapenes styrer skal t:1 enhver t:d bare
besta av norske statsborgere.

7t c7<5e,s/cy-;i 3^/7.

8. UHa-Forrevassdragene.

(Statsregulerng. Planendring i området syd
for Forre<ina,Josenf jorden.)

Kongelig resalusjon av 23. mars 1984.

Den foreliggende sak gjelder en søknad fra
Direktoratet for Statskraftverkene, NVE, om
planendring for Ulia — Forre -vassdragene ved-
rørende området syd for Førreåna/Jøsen-
fjorden.

Hovedstyret for NVE har i brev av 14. sep-
tember 1983 avgitt folgende uttalelse i saken:

«Fra Direktoratet for Statskraftverkene har
Vassdragsdirektoratet mottatt følgende søk-
nad datert 21. mars 1983:
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nåværende generalplan utnyttes overført
vann fra området syd for Førreåna/Jøsen-
fjorden bare fra nivået i Sandsavatnet/Lauva-
stolvatnet, som har HRV (høyeste regulerte
vannstand) kote 605. Under detaljprosjekte-
ringen har det imidlertid vist seg lønnsomt å
utnytte fallet fra Bjørndalsvatnet, som har
HRV kote 702. En slik utnyttelse av fall inne
i en overføringstunnel medfører ingen nye
inngrep i vassdragene. Installasjonen er
17 MW.

Samtidig med at dette fallet utnyttes, søker
Statskraftverkene om å overføre nye nedbør-
felter til nivå Bjørndalsvatnet:

Fire nye bekkeinntak i Glommedalen.
9 Fossånas restfelt mellom Store Gilavatnet

og ca. kote 710.
Bekk til Søråna.

4 Kvivatnet.

I nåværende reguleringstillatelse er det føl-
gende status for disse nedbørfeltene:
1 Går til Vassbottvatnet og blir pumpet opp.
9 Går til inntak Oddetjørna.

Formelt går dette nedbørfeltet til Jøsen-
fjorden. Den vedtatte planen viser imidler-
tid tydelig at vannet vil bli overført med
kanal til Vassbottvatnet og pumpet opp
derfra. Ved en glipp ble dette glemt da
departementet justerte manovreringsregle-
mentet under sluttbehandlingen i 1974.

1 Går til Josenfjorden. (Var med i general-
plan 1971, men ble utsatt sammen med
Vorma.)

Videre søkes det om å øke Bjørndalsvatnets
HRV til kote 708. Dermed fås større fall-
hoyde. Senkningen reduseres med 2 m, så ny
Lny blir kote 697.

Det er beregnet at planendringen gir 82,5
G\Vh ;år merproduksjon for en merkostnad på
112 mill , kr etter prisnivå årsskiftet 1982/83.
Herav er 10 mill, kr renter i byggetiden
(7 pst p. a.).

Hele området ligger i Hjelmeland kommune.
Det er ubebodd og har liten ferdsel.

Enkelte elvestrekninger får redusert vann-
foring. De innkomne uttalelser gir oss grunn
til å anta at skadene og ulempene blir uvesent-
lige sammenlignet med nytten.

Det var ingen innvendinger mot overførin-
gen av Kvivatnet under saksbehandlingen
1972--74, men nå er overforingen blitt om-
diskutert, se sidene 9--11.

Historikk
Ved kongelig resolusjon av 13. september

1974 fikk vi reguleringstillatelse til å overføre
følgende nedbørfelter:

Fem inntak i Tussa:
Brokadalen 6,1 km2
bekk 1,8 »
bekk fra Sprongavatna 11,9 »
Grasdalen 23,2 »
Bjørndalsvatnet 5,6 »

Helgalandsåna 5,9 »
Tre inntak i Søråna:




bekk 4,8 »
Glommedalsfossen 5,7 »
Stølsdal pumpe 9,9




Fossånas restfelt nedstrøms Stora




Gilavatnet (Blåsjø) 29,2 »




104,1 km2

Vår generalplan omfattet ytterligere nedbør-
felter. Men da man vedtok å utsette behand-
lingen av Vorma, ble tunnelen sørvestover fra
Stølsdal tatt ut av planen, det vil si følgende
nedbørfelter:

kanal fra Helgalandsåna
tre inntak i Vorma:

0,6 km2

Kvanndalsvatnet 14,8 »
Hegnavatnet 13,1 »
kanaloverføring til Hegnavatnet 0,6 »

bekk til Soråna 1,3




Kvivatnet 4,7 »

35,1 km2

For ordens skyld påpekes at kanad fra
Helgalandsåna ved en glipp likevel kom med i
reguleringstillatelsen, videre at felt «Sørånas
restfelt gjennom Stølsdal pumpe» ikke ble økt
fra 9,9 til 11,2 km2 pga. feltet «bekk til Sør-
åna».

Siden 1974 har vi ventet på at Vormas
vernestatus skulle bli avklaret. 30. oktober
1980 vedtok Stortinget varig vern.

Utnyttelse av fallet fra Bjørndalsvatnet
Fallet mellom Bjørndalsvatnet og Sandsa-

vatnet'Lauvastolvatnet utnyttes i en turbin
som plasseres i samme maskinsal som Stølsdal
purope.

Dette innebærer at Bjorndalsvatnet går over
fra å være et flomdempningsmagasin i en over-
foringstunnel t:l å bli et inntaksmagasin for en
kraftstasjcn. Til sine tider vil korttidsregule-
ring gjore at vann overføres fra Søråna, Foss-
åna og Kvivatnet til Bjørndalsvatnet. Derfor
mà alle inntak legges hoyere enn HRV Bjørn-
dalsvatnet.

Fire n.uc bekkeinatak i Glommedalen
Deres samlete nedborfelt er 1,9 km2, og mid-

lere avlop er beregnet til 0,18 m"/sek. I nå-
værende reguleringstillatelse utnyttes de ved
opp-pumping fra Vassbottvatnet. Det er den
nye fallutnyttelsen som gjør disse bekkeinn-
takene lonnsomme i motsetning til tidligere.

For ordens skyld påpekes at man egentlig
far fr:h nye bekkeinntak i Glommedalen. Men
det femte skyldes at reguleringstillatelsens felt
..:bekk 4.8 km2» må tas inn i to inntak mot før
ett fordi inntakskoten heves til ca. kote 710.

Fas.(%å a
Etter nåværende reguleringstillatelse ut-

nyttes Fossåna ved at Stora Gilavatnet inngår
i Blåsjo og at restfeltet ned til Oddetjørna
(HRV kote 630) overfores til Sandsavatnet/
Lauvastolvatnet.

Det har vist seg lønnsomt å la storparten
av restfeltet inngå i fallutnyttelsen fra Bjørn-
dalsvatnet. 27,9 km2 med midlerer avløp
2,66 rn:Vsek. kan overføres.

Beklz til Soråna
Nedborfeltet er 1,3 km2 med midlere avløp

0,13 rn" sek. Akkurat i generalplanen av 1971
forutsettes feltet overført til Kvivatnet ved
at et lite vann på ca. kote 775 stenges i øst-
enden og gis avløp vestover.

Kviratnet
Nedborfeltet er 4,7 km2 med midlere avløp

0,43 m";sek.


