
Vilkår
FOR

NVE-STATSKRAFFVERKENE

til ekspropriasjon m. v. for utbygging av Hogga kraftverk i Skiensvassdraget
Nome kommune, Telemark.

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 27. JULI 1984)

Ved kongelig resolusjon av 27. juli 1984 er bestemt:

medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940 §§ 62, 104 og 105 og forurensningsloven
av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 gis NVE-Statskraftverkene tillatelse til ekspropriasjon av nødven-
dig grunn og rettigheter og til utbygging av Hogga kraftverk på vilkår som nevnt i Olje-
og energidepar[ementets foredrag av 27. juli 1984.»



Vilkår

for tillatelse for staten ved NVE, Statskraftverkene, til ekspropriasjon av grunn
og rettigheter i henhold til vassdragslovens § 62 og for tillatelse i henhold til samme lovs

§§ 104 og 105 av hensyn til almene interesser for bygging av Hogga kraftverk
i Skiensvassdraget.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 27. juli 1984.)

1. Frister.

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av
2 år etter at tillatelsen er gitt og fullfores
innen en frist av ytterligere 5 år. Under sær-
lige omstendigheter kan fristene forlenges.

I fristen medregnes ikke den tid som pga.
overordentlige tildragelser (vis major), strelk
eller lockout har vært umulig å utnytte.

Dersom disse fristene oversittes uten tilla-
telse fra vedkommende departement, faller
tillatelsen bort i samsvar med vassdragslovens
§ 111.

Minstevannforing.

Eieren av Hogga kraftverk er forpliktet til
å opprettholde gjennom året de vannstander
bak Kjeldal og Lunde dammer som tidligere
var nødvendige for en uhindret ferdsel gjen-
nom kanalanleggene. Eventuelle tvilespørs-
mål avgjøres av skjønneretten.

Resipientforhold.

Eierne av Hogga kraftverk plikter etter
vedkommende departements bestemmelser :

— å betale merkostnader ved at det kan stil-
les skjerpede rensekrav til kloakkavløp og/
eller fastsettes kortere gjennomføringsfrist
og/eller mer omfattende tilknytning til fel-
les kloakkrenseanlegg eller andre tiltak i
forbindelse med forurensning for all be-
byggelse m. v., alt som følge av utbyggin-
gen.
å utføre eller bekoste tiltak som er pakre-
vet for å avverge eller redusere virkning av
forurensning som står i forbindelse med
utbyggingen.

— helt eller delvis bekoste oppfølgingsunder-
søkelser av resipientforholdene i det be-
rørte vassdrag.

Fisket.

I.
Eieren av Hogga kraftverk plikter å påse

at han selv, hans kontraktører og andre som
har med anleggsarbeidet og kraftverksdriften
å gjøre, tar de nødvendige hensyn for å fore-
bygge skader på vilt- og fiskebestandene som
berøres av utbyggingen, reguleringene og den 


øvrige drift av anleggene. Herunder skal
kraftverkets eier i rimelig grad forebygge
fare for tilslarnming og annen forurensning
av vassdraget, samt dekke utgiftene til nød-
vendig jakt- og fiskeoppsyn i anleggstiden.

Eieren av Hogga kraftverk plikter etter nær-
mere bestemmelse av Direktoratet for vilt og
ferskvannsfisk :

å sette ut yngel og/eller flerårig settefisk
av det antall, de arter og stammer, den
størrelse og kvalitet, og på den tid, sted
og måte som måtte fastsettes,
å sørge for fangst av stanifisk og dekke alle
utgifter med klekking, oppføring og trans-
port,
å bekoste tiltak i Eidselva for å sikre opp-
gang og fremme fiske av inniandsfisk, for
å redusere skadevirkninger på fisk,
å anordne sperregitter foran tappetunne-
ler og utløpet av kraftstasjonen,
å bekoste fiskeri- og viltbiologiske under-
søkelser, herunder langtidsundersokelser og
å delta i felles finansiering av større bio-
logiske undersøkelser sorn omfatter de
populasjoner som berøres av utbyggingen.
å foreta utfiskinger (uttynninger) dersom
utbyggingen fører til overbefolkning eller
forverring av de naturlige forhold.

Dersom det som følge av kraftutbyggingen
oppstår skader som berører vilt- og fiskebe-
standene i området, tilpliktes eieren av Hogga
kraftverk utover det som er nevnt ovenfor å
bekoste ytterligere tiltak som Miljøverndepar-
ternentet eller den dette bemyndiger bestem-
mer, så fremt omkostningene står i rimelig
forhold til det som derved vinnes.

Iv.
Konsesjonæren plikter å slippe en minste-

vannføring over Hogga dam på minst 5 m3/s.
og høyst 8 i tiden fra 1. mai til 30. sep-
tember. I oktober trappes vannføringa grad-
vis ned til vintervannfering. I tiden fra 1.
november til 30. april skal det slippes minst
4 rn3/s. Det endelige pålegg om minstevann-
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føring om sommeren fastsettes innenfor de
ovenfor nevnte rammer på grunnlag av fiske-
ribiologiske undersøkelser som oppstartes med
en gang tillatelsen er gitt og avsluttes innen
en 5-års periode.



Det gjennomføres prøvespylinger. Et fast

program for utspyling av vassdraget fastset-
tes senere av Olje- og energidepartementel i
samråd med Miljøverndepartementet.



Eieren av Hogga kraftverk plikter å foreta

mindre justeringer av elveløpet dersom en av
hensyn til fiskeforholdene finner det ønskelig
å endre vannspeilet ved små vannforinger.



Alle utgifter forbundet med nødvendig kon-

troll og tilsyn med overholdelsen av ovenfor-
nevnte vilkår eller pålegg gitt med hjemmel
i disse vilkår, dekkes av eieren av FIogga
kraftverk.

5. Terskler m. v.

I de deler av vassdraget hvor inngrepene
medfører vesentlige endringer i vannføring
eller vannstand, kan Olje- og energidepat te-
mentet pålegge eieren av Hogga kraftverk å
bygge terskler (grunndammer), foreta elve-
kon eksjoner, opprenskinger m. v. for å redu-
sere skadevirkninger.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan
som ivaretar både private og allmenne inter-
esser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget
samt tilsyn med utførelse og senere vedlike-
holdt er tillagt NVE-Vassdragsdirektoratet.
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av
eieren av Hogga kraftverin

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsska-
der, fare for ras eller oversvømmelse, eller
øker sannsynligheten for at slike skader vil
inntreffe, kan Olje- og energidepartementet
pålegge kraftverkets eier å bekoste sikrings-
arbeider eller delta med en del av utgiftene
forbundet med dette. Arbeidene skal påbe-
gynnes straks detaljene er fastlagt og ma
gjennomføres så snart som mulig.

6. Godkjenning av planer, tipper m. v.
Godkjenning av planer og tilsyn med utfø-

relse og senere vedlikehold og drift av anlegg
og tiltak som omfattes av denne post — her-
under planer for sikring av ferdselen forbi
kraftverkets inntak og nødvendig varsling på
land og markering av inntakssonen — er til-
lagt NVE-Vassdragsdirek toratet. Utgiftene 


forbundet med dette dekkes av konsesjonæ-
ren.

Innen rimelig økonomisk ramme plikter kon-
sesjonæren å planlegge, utføre og vedlikeholde
hoved- og hjelpeanlegg slik at det landskaps-
arkitek toniske resultatet blir best mulig. Kom-
munen skal ha anledning til å uttale seg om
planene for anleggsveger, massetak og plas-
sering av overskuddsrnasser. Konsesjonæren
plikter å skaffe seg varig råderett over tipper
og andre områder som trenges for å gjennom-
føre pålegg som blir gitt i forbindelse med
denne post. Konsesjonæren plikter å foreta
en forsvarlig opprydding av anleggsområdene.
Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter
at vedkommende anlegg er satt i drift. Mid-
lertidig hjelpeanlegg kan pålegges planlagt
slik at de senere blir til varig nytte for all-
mennheten dersom det kan skje uten ufor-
holdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.
Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til
andre uten Olje- og energidepartementets sam-
tykke.

Det settes igjen en randsone av vegetasjon
mellom tippområdet og elva.

Floting, ferdsel.

Eieren av Hogga kraftverk plikter å avgi
vann samt treffe tiltak slik at den alminne-
lige ferdsel og fløting på utbyggingsstreknin-
gen ikke hindres eller påfores risiko i noen
grad av betydning. Tiltakene fastsettes av
NVE-Vassdragsdirektoratet.

Vannforsyning.

Såfremt det ikke foreligger avtale mellom
Statskraftverkene og berørte private og of-
fentlige vannforsyningseiere om fastsettelse
av tiltak, for å avhjelpe skader og ulemper
som utbyggingen og driften av kraftverket
medfører på offentlig eller privates vannfor-
syningsanlegg, fastsettes omkostningsforde-
lingen av skjønnet.

Naturvern.

Eieren av Hogga kraftverk plikter i den
utstrekning det kan skje uten urimelige ulem-
per eller utgifter å unngå ødeleggelser av
naturforekomster og områder, nar dette er
ønskelig av vitenskapelige eller historiske
grunner, eller på grunn av områdets natur-
skjønnhet eller egenart. Så fremt slike øde-
leggelser ikke kan unngås, skal Statens natur-
vernråd underrettes i god tid på forhånd.

Kraf tverkets eier skal videre i god tid på
forhånd undersøke om faste fornminner eller
kulturminner fra nyere tid, som er fredet i
henhold til lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kul-
turminner eller andre kulturhistoriske lokali-
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teter blir berert, og i tilfelle straks gi melding
orn dette til vedkelnmende irlue211rO og/eller
Riksantikvaren. Viser det. seg forst mens ar-
beidet er igang at det kan virke inn på  kai-
turminner som ikke har vært kjent, si si mel-
ding som nevnt s=ks mad en gang og arbei-
det stanses. Om bestemmelsene i denne post
gis vedkommende ingenionar eller arbeidsle-
dere nødvendig underretning.

Konsesjonæren plikter etter Milj;evernde-
partementets na=ere besemmelse å bekoste
tiltak for å minske skadevirlmingene for kul-
turminner.

10. Maflor'.3?-f;2,g.

Manovreringen av Hogga dam i kombina-
sjon med driften av kraftverk foregår
inntil nye reguleringsbesterennelser vedrerende
Vestvatna skulle besternmå nee arnet, over-
ensstemmende med gjeld,,,de manovreri_ngs-
regiement for Hogga drm fastsatt ved ktytkge-

reelusjon 39. 2(..1»e::„',,- 1111,0 med de
endriåger som felger av u.1yggingsvilk1rene
for flogga kraftverk.

Eieren av Hogga kraftverk nlikter å utføre
samt å bekoste de hydrologiske observasjoner
som er nødvendige i denne forbindelse.

111. Ledige bygninger m. v.
Ledige bygninger ro. v. kan overtas Yeder-

lagsfritt eller til redusert pris av Nome kom-
mune etter nrermere avtale med konsesjonæ-
ren.

12. iVa?ringsfond m. v.
Når konsesjon er gitt, nlikter anleggenes

eier å innhetale tjl Nome kommune 1,5 mill.
kroner som avsettes til nas.ringsfond for kom-
munen. Etter nawmere bestemmelse av kom-
munestyret skal fondet anvendes til fremme
av weringslivet i kommunen eller helt/delvis
til planlegging og forberedende arbeider til
den planlagte fylkesvegen og rikevegen.

Vedtekter for fondet skal være undergitt
gedkjennelse av Kommunaldepartementet.

Anleggenes eier plikter å kjøre tunnel-
steinen gratis frem til vegtrasen dersom for-
arbeidene legger forholdene til rette for dette.


