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10. Hå kommune.
(Tillatelse til nedleggelse av kraftproduk-



sjonen i Hagavatn.)

Kongelig resolusjon av 20. juni 1980.

Pylkesmannen i Rogaland har til behand-
ling søknad fra Hå kommune om eks-
propriasjonav Hagavatnet til drikkevanns-
kilde samt klausulering av det tilhorende
aedborfelt,jfr. vassdragslovens §§ 17 og 18.

Ilagavatnet er imidlertid allerede regulert
forkraftproduksjon. I henhold til regulerings-
vilkårenekan anleggene ikke nedlegges uten
atatsmyndighetenes samtykke.

Rovedstyret i Norges vass-
drags- og elektrisitetsvesen har
avgitt følgende innstilling i saken:

«Vedlagt oversendes brev av 20. september
1979 fra fylkesmannen i Rogaland og senere
innhentede uttalelser: Brev av 4. januar 1980
fra Hå kommune bilagt brev av 12. desember
1979 fra Jæren Elektrisitetsverk. Kopi av vår
forespørsel i brev av 22. oktober 1979 ved-
legges likeledes.

Som det sees har Hå kommune søkt fylkes-
mannen om tillatelse til ekspropriasjon av
Hagavatn til bruk som vassforsyningskilde.
I denne forbindelse vil Jæren Elektrisitets-
verks kraftproduksjon i Hetland kraftverk
reduseres fra ca. 5,6 til ca. 3,1, ø: med ca.
2,5 GWh i et middels år. Kraftverket eies
også av Hå kommune. Det er ved kongelig
resolusjon 3. mars 1939 — jfr. kongelig re-
solusjon 27. juni 1930 gitt konsesjon på regu-
lering og overføring av Hagavatn for kraft-
produksjon. I henhold til post 1 i regulerings-
vilkårene kan anleggene ikke nedlegges uten
statsmyndighetenes samtykke.

Hå kommune har måttet gå over til ny
vasskilde fordi vasskvaliteten i den gamle
kilden — Vannavatn — ikke holdt mål kvali-
tetsmessig. Kommunen får nå forsyning fra
Interkommunalt Vassverk som er dannet av
Stavanger, Sandnes og omlandskommunene,
og Hagavatn vil inngå i nevnte vassverks for-
syningssystem fra 1. januar 1985 eller senere.

Hovedstyret anbefaler at ordningen godtas
som begrunnelse for at Hagavatn utgår av
kraftproduksjonen. Den resterende del av
produksjonen blir rimelig også etter automa-
tisering av stasjonen og forutsettes opprett-
holdt.»

Vedlagt Hovedstyrets innstilling fulgte føl-
gende brev fra fylkesmannen i Rogaland av
20. september 1979:

«Fylkesmannen i Rogaland har til behand-
ling en søknad fra Hå kommune om eks-
propriasjon av Hagavatnet til drikkevanns-
kilde samt klausulering av det tilhørende ned-
børfelt, jfr. vassdragslovens § 17 og § 18.

Vassdraget er imidlertid allerede regulert
til alminnelig elektrisitetsforsyning ved kon-
gelig resolusjon av 3. mars 1939.

Jærens elektrisitetsverk, som eies av Hå
kommune (tidl. Ogna, Varhaug og Nærbo
kommuner), har ved brev av 5. september
1979 opplyst at bruk av Hagavatnet til drik-
kevann vil medføre et tap på ca. 2,5 GWh
av en total gjennomsnitt produksjon på ca.
5,6 GWh årlig.

Etter punkt 1 i konsesjonsbetingelsene av
3. mars 1939, siste ledd, kan anleggene ikke
nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke.

Fylkesmannen anser produksjonstapet på
2,5 GWh som en delvis nedleggelse av kraft-
verket og en ber derfor om uttalelse til eks-
propriasjonssøknaden.

Vassdragsvesenet har hatt ekspropriasjons-
søknaden til uttalelse tidligere, jfr. ekspedi-
sjon herfra datert 10 mai d. å. og uttalelse
datert 20. juni d. å. (ref. 2558,79 V).»
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Som vedlegg til fylkesmannens brev fulgte
følgende uttalelse fra Jærens Elektrisitetsverk
av 5. september 1979:

«Vi viser til Deres brev av 29. mai 1979
(ref.: 2034/79/AR/rg/710.623) og til telefon-
samtale med Reidun Rake 4. september 1979.

Som nevnt i telefonsamtalen er Ogna, Var-
haug og Nærbø kommuner ved kgl. res. av 8.
mars 1959 gitt tillatelse til ytterligere regule-
ring og overføring av Hagavatn m. v. til
Ognaelva. Kopi vedlegges. Elektrisitetsverket
hadde allerede i 1931 utført overføring av
Hagavatn til Helgåvassdraget, men konsesjon
for denne overføringen finnes ikke i vårt
arkiv.

En ekspropriasjon av Hagavatn til drikke-
vatn vil medføre et produksjonstap i vår
kraftstasjon på ca. 2,5 GWh av en total gjen-
nomsnittsproduksjon på ca. 5,6 GWh. Frem-
tidig drift av kraftstasjonen er for tiden under
vurdering. For å bedre grunnforholdene for en
framtidig drift av kraftstasjonen, hadde det
vært ønskelig om den nå ble utført slik at det
i framtiden ved overløp i Hagavatn var mulig
å tappe den over til Helgåvassdraget og der-
med vår kraftstasjon.»

Vedlagt Hovedstyrets innstilling fulgte
videre brev av 4. januar 1980 fra rådmannen
i Hå kommune :

«Hå kommune hadde tidligere vassforsy-
ning fra Vannavatn. Kort sagt var vann-
kvaliteten lite tilfredsstillende, og denne vann-
kilden kunne ikke godkjennes. Kommunen
ville i så fall bli påført utgifter til filtrering,
kloring og rensing som ikke ville stå i forheld
til ressursen.

Hagavatn var etter dette eneste aktuelle
alternativ innen kommunens grenser. Vann-
prøver viste svært bra vannkvalitet, og kom-
munen satte i gang med planlegging og pro-
sjektering, bl. a. også klausuleringssøknad.

Kostnadene med framføring av hovedlednin-
ger til kommunens tettsteder viste seg å kunne
bli store. Dette førte — sammen med Time
kommune til kontakt og forhandlinger med
daværende Interkommunalt Vannverk, som be-
sto av Stavanger, Sandnes og omlandskommu-
nene, og som hadde sine vannkilder i Gjesdal
og Bjerkreim. Samtidig pågikk et større ut-
redningsarbeid i regionplanrådets regi om
framtidige sassforsyningskilder. Hagavatn ble
også her trukket inn som en meget agtuell
ressurs.

I møte 6. oktober 1975 godkjente Hå kom-
munestyre avtale med Interkommunalt Vann-
verk. Denne går bl. a. ut på at I. V. snarest
skulle skaffe vannforsyning fram til Nerbø,
og at det suksessivt skulle utbygges forsy-
ningsanlegg mellom Nærbo og Hagavann. Med
virkning fra 1. januar 1985 skal så I. V. overta
kommunens damanlegg, oppdemming og bort-
ledning av vann i Hagavannsfeltet eller et
eventuelt seinere tidspunkt.

Hå kommune oppnådde på denne måten å
få hovedledning bygget av Interkommunalt
Vannverk gjennom en vesentlig del av kom-
munen samtidig som Hagavatn kunne la seg
utnytte som drikkevannskilde for flere kom-
muner.

Kommunestyret var på rene med at Ozu
kraftstasjon er nedslitt, og de styrende
ganer for elverket kunne vanskelig tenke nerr.
en opprusting og fornying av anlegget til
fortsatt drift.

Hå kommune står fortsatt for ekspro.
priasjons- og klausuleringssøknaden.

Det er hentet inn uttalelse fra elverksjefen
om kostnaden med opprusting. Uttalelsen ved.
legges i fotokopi.

Hå kommune har i dag — som et resul.
tat av avtalen med I. V. — en tilfredsstil-
lende vannforsyning. Men avtalen forutsetter
at Hagavatn kan utnyttes til vannforsynings.
kilde som en del av det interkommunale for-
syningsnett.»

Som vedlegg til rådmannens brev fulgtn
denne uttalelse av 12. desember 1979 fra Jre.
rens Elektrisitetsverk :

«Vi viser til Deres brev av 7. november 1979
angående ovennevnte sak. Spørsmålet om den
framtidige drift av kraftstasjonen vil bli fore-
lagt styret for elverket så snart alle alternativ
for framtidig drift er klarlagt med hensyn tfi
kostnadene.

Når Hagavatn blir tatt til drikkevatn vii
den gjennomsnittlige årsproduksjon bli redu-
sert fra de nåværende 5,6 GWh til ca. 3,1 GWh.
De nåværende aggregatene må drives med
minimum 2 personer knyttet til driften av sta-
sjonen. Hele produksjonen vil da gå med til
betaling av lønn til disse. Elverksjefen har
fått et forbindtlig overslag for utstyring av
stasjonen med et nytt aggregat på 1 600 kW.

Dette vil koste ca. 3,5 mill. kroner. Med de
priser på elektrisk kraft fra Lyse Kraftverk
som vil tre i kraft 1. januar 1980 vil elverket
kunne spare ca. kr. 300 000 årlig og er derfor
på grensen av det regningssvarende.

I vårt brev av 5. september 1979 til fylkes-
mannen i Rogaland har vi satt fram onsket
om at elverket ved overløp i Hagavatnet bor
ha mulighet til å tappe vann over til Helgå-
vassdraget. Den praktiske utforming av et
slikt arrangement vil måtte utformes av en
sakkyndig på det området, men teknisk kan
dette ikke by på noen problemer.

Det nevnte ønske ble framsatt på et tids-
punkt undertegnede var ny i sin nåværende
stilling og kjente lite til vassdragenes oppfør-
sel i flom. Høstens nedbør og kjøring ny
kraftverket har gjort det klart for meg at
denne ideen har lite for seg. Ved overloP
Hagavatn er magasinene i Helgåvassdraget
vanligvis fylt slik at overføring mellom vann-
dragene hverken vil være ønskelig eller lovlig.
Den nevnte overføring ved overløp har der-
for liten verdi.»

Departementet skal bemerke:

Ved kongelig resolusjoner av 27. juni 1930
og 3. mars 1939 fikk de tidligere kommuner
Ogna, Varhaug og Nærbø, som nå er slått
sammen til Hå kommune, tillatelse til regn-
lering og overføring til Ognaelva av Hagavat-
net på Jæren i Rogaland. Ved utnyttelse
Hetland Kraftverk, som også eies av Hå kom-
mune, gir reguleringen en kraftproduksjon på
2,5 GWh av kraftverkets samlede produksjon
på 5,6 GWh.
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Håkommune har cidligere brukt Vannavatn
til sin vannforsyning. Vannkvaliteten var

nnidlertid så utilfredsstillende at kommunen
raitte finne annen vannforsyningskilde. Haga-
ystn,som har svært bra vannkvalitet, viste seg
å være det eneste aktuelle alternativ for vann-
foreyning innen kommunens grenser. Hå inn-
gikki 1975 avtale med Interkommunalt Vann-
verkom vannforsyning. Vannverket har ellers
eannforsyning til Stavanger, Sandnes og de
serige omlandskommuner. I avtalen er be-
stemt at Hagavatn skal inngå i forsynings-
systemet tidligst fra 1985. Kommunen har ved
denneavtalen oppnådd å få hovedledning byg-
get av Vannverket gjennom en vesentlig del
av kommunen, samtidig som Hagavatn vil bli
utnyttet som drikkevannskilde for flere kom-
muner.

En nedleggeise av reguleringsanleggene i
Hagavatn til kraftproduksjon krever tillatelse
av Kongen, jfr. lov om vassdragsreguleringer

21 nr. 2. I tilslutning til Hovedstyret vil
departementet tilrå at slik tillatelse blir gitt.
Det er i departementets vurdering tatt hen-
syntil at den gjenværende produksjon i kraft-
verket på 3,1 GWh, som forutsettes opprett-
holdt, vil bli rimelig også etter en eventuell
automatisering av stasjonen.

Det forutsettes at ingen del av regulerings-
anlegget vil bli nedlagt i forbindelse med at
Hagavatn fremover vil brukes til vannforsy-
ning, jfr. vassdragslovens § 116 nr. 1.

Olje- og energidepartementet

tilrår :

I medhold av lov om vassdragsreguleringer
av 14. desember 1917 § 21, nr. 2 gis Hå kom-
mune tillatelse til nedleggelse av regulerings-
anleggene i Hagavatn til kraftproduksjon i
samsvar med Olje- og energidepartementets
tilråding av 20. juni 1980.


