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Søknad om økt vannuttak og etablering av fiskesperrc -klage på avslag

I brev av 24. l 0.2011 klager Arnafjord Settefisk AS på Norges vassdrags- og energidirektorats

(NVE) avslag av 3.10.2011 på søknad om økt vannuttak og etablering av fiskesperre i

SIei po vassdraget.

NVE har vurdert klagen i brev til departementet datert 22.5.2013, 0g har ikke funnet grunnlag

for å omgjøre sitt vedtak.

I. BAKGRUNN

Marine Harvest skte 7.3.2007 om tillatelse til økt vannuttak fra Breifossa og Sleipa. samt

etablering av fiskesperre. NVE avslo søknaden i vedtak av 3.10.2011 og påla samtidig

tiltakshaver å fjerne eksisterende fiskesperre.

Det har vært produksjon av settefisk i anlegget siden 1986 med konsesjon til produksjon av

inntil I million sjødyktig settefisk. De eksisterende inntakene har en kapasitet på 20 m3/min.

Vann kan også tas fra 4 grunnvannspumper med en samlet kapasitet på 3,5 m3/min og det kan

pumpes inntil 12 m3/min sjøvann. I søknad av 7.3.2007 søkes det om oke produksjonen fra 1

mill. til 2,5 mill settefisk og en økning i største vannuttak fra Sleipovassdraget fra 20 m?/min

til 34 m?/min, samt tillatelse til etablering av fiskesperre for å hindre oppvandring av anadrom

fisk forbi inntakene.

Vik kommune er positiv til en utvidelse av anlegget. Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (FM)

mener at det ikke bør gis tillatelse til en utvidelse eller til etablering av fiskesperre. FM legger

i vurderingen vekt på at det allerede er et betydelig inngrep og vannuttak og at det må sikres

en tilstrekkelig minstevannføring av hensyn til sjøørret og biologisk mangfold i vassdraget.
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NVE mener at vannressursen i Sleipovassdraget i perioder av enkelte år ikke vil være
tilstrekkelig til å sikre krav om minstevannføring og forsvarlig drift ved de vannbesparende
tiltakene som er skissert i søknaden. NVE mener videre at inntaksanordningene som fungerer
som fiskesperrer må fjernes eller tilpasses slik at oppgangen av anadrom fisk ikke blir hindret.
NVE mener at vassdraget kan være et viktig bidrag til sjøørretbestanden i fjordsystemet selv
om vassdraget i dag ikke er vurdert til  & ha en livskraftig bestand av anadrom fisk. Fjerning av
fiskesperrenevil åpne for at fisk kan vandre forbi inntakene og dermed øke grunnlaget for en
livskraftig sjøørretbestand i vassdraget.

Selskapet har hatt flere skifter av eiere etter at søknaden ble sendt til NVE i 2007. Nåværende
eier er Firda Settefisk Arnafjord AS som overtok konkursboet etter Arnafjord Settefisk AS
27.5.2013.

2. KLAGEN

Arnafjord Settefisk AS klager i brev av 24.10.2011 på NVEs avslag på søknaden om økt
vannuttak fra Sleipovassdraget, samt pålegget om fjerning av fiskesperre. Argumentene fra
klager kan oppsummeres slik:

• Den største mengden biomasse som vil være i anlegget ( 100 000 kg) vil bare kreve ca.
20 m?/min. Det sokes naderfor om %holde seg innenfor det eksisterende maksimale
vannuttaket pa 20 m?/min.

• Det er installert CO2-luftere som reduserer vannforbruket. Dette reduserer
vannforbruket med opptil 40 %. Legges dette til grunn er det bare behov for 12,5
m?/min fra vassdraget og 3,5 m?/min fra grunnvannspumpene ved den største mengden
biomasse i anlegget.

• Klager mener det er mer enn nok vann til @oke produksjonen ti! 2,5 mill. settefisk og
samtidig opprettholde minstevannføring.

• Det skal ikke gjores noen nye inngrep.
• Pålegget om tilrettelegging for oppgang av anadrom fisk vil påføre bedriften svært

høye kostnader.
• Klager mener det bør være deres oppgave å finne rett teknologi og et optimalt

produksjonsmønster innenfor den vannressursen selskapet rår over.

Klager har i brev av 7.2.2014 oversendt tilleggsopplysninger om hydrologiske virkninger av
vannuttaket og konsekvensene for verdier i vassdraget. De hydrologiske beregningene er
basert på NVEs lavvannsapplikasjon og vannføringsmålinger ved en hydrologisk målestasjon
i et nærliggende nedbørfelt. Det er ikke gjort vannføringsmålinger i Sleipovassdraget.

I rapport fra Rådgivende Biologer av februar 2014 fremgår det at det søkes om et maksimalt
månedlig vannuttak på opp mot 20 m?/min i perioden april til og med november. Resten av
året er det søkt om et årlig vannuttak på 10 m/min. Vannuttaket på 20 m3/min utgjør 21 % av
middelvannføringen. Det er foreslått slipp av minstevannføring pa100 /s i perioden l. mai til
30. september og 50 lis resten av året.
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3. DEPARTEMENTETS MERKNADER

Konsesjon kan bare gis dersomfordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemperfor

allmenne og private interesser, jf. vannressursloven $ 25 forste ledd. Departementet vil drøfte

de merknader fra klageren som er nødvendig for å begrunne avgjørelsen. Departementet kan

også ta hensyn til andre forhold som ikke er tatt opp av klageren.

Virknin er av tiltaket

Det har siden 1986 blitt tatt ut inntil 20 m 3/min fra Sleipovassdragct til settefiskanlegget. Det

har ikke blitt sluppet minstevannføring. I forbindelse med utvidelse av antall fisk i anlegget,

søkes det nå om å videreføre dette uttaket, men med slipp av minstevannføring.

Vassdraget er ikke lakseførende, men har en sjøørretbestand som er kategorisert som redusert

i Miljødirektoratets laksercgister. Rådgivende Biologer AS har utfort elektrofiske som tyder

på at det er en svært lav tetthet av ørretunger i vassdraget. Etter Radgivende Biologers

vurdering har vassdraget ikke en tilstrekkelig produksjon av fisk til å opprettholde en egen

bestand.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane (FM) mener at selv om vassdraget per i dag har en lav

produksjon av sjøørret, bidrar det til den samlede sjøørretbestanden i Sognefjorden. FM

mener at anlegget må ha krav om slipp av minstevannføring hele året og at det må sikres at

fisk kan vandre forbi inntaksdammene. FM mener videre at det bør vurderes

habitatfremmende tiltak i elva for å bedre forholdene for sjøørret.

I følge hydrologiske beregninger vil det i et middelår være 58 døgn med så lav vannføring at

det ikke kan tas ut vann fra vassdraget, og 226 døgn med flomoverløp. Rådgivende Biologer

AS antar at de beregnede vintervannføringene er noe lavere enn de reelle, da den valgte

representative malestasjonen har et nedborfelt som ligger hoyere til fjells og i storre grad har

innlandsklima og lavere vintervannføringer enn tilfellet er for Sleipovassdraget.

1 periodene hvor det ikke kan tas vann fra inntakene i vassdraget er det planlagt ata ut inntil

3 ,5 m3/min fra grunnvannspumper og eventuelt også UV-behandlet sjøvann for de største

fiskene.

Radgivende Biologer AS mener at ved slipp av minstevannfaring og etablering av holer?

som fisken kan oppholde seg i ved særlige lave vannføringer, vil forholdene for fisk i

vassdraget bedres i forhold til slik det har vært etter at settefiskanlegget ble etablert, og

kanskje også sammenlignet med naturlig situasjon. Rådgivende Biologer AS mener at det i

stedet for fjerne fiskesperrcnc og bruke betydelige midler på desinfisering av inntaksvannet,

kan være fordelaktig å gjennomføre biotopforbedrende tiltak nedstrøms inntakene.

Vassdraget som fraføres vann går over morenemasser og deler av denne elvestrekningen blir i

tørre perioder heh tørrlagt selv uten uttak av vann.
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Etter departementets oppfatning har vassdraget noen verdier for biologisk mangfold som må

tas hensyn til i konsesjonsvurderingen. Departementet ser det som viktig at vassdrag sikres en

viss restvannforing, spesielt i ti/feller der det er spesielle verdier som blir berort, slik som

anadrom fisk. Departementet er oppmerksom på problemstillingen knyttet til at uttaket av

grunnvann kan påvirke restvannføringen og minstevannføringsslippet på elvestrekningen som

fraføres vann, spesielt i lengre perioder med lavt tilsig. Etter en samlet vurdering finner

departementet likevel atomsøkte vannuttak kan aksepteres dersom det settes vilkår om slipp

av minstevannføring og ev. habitatforbedrende tiltak på elvestrekningen som fraføres vann.

Departementet ser det som uheldig at naturlig anadrom strekning reduseres som følge av

vassdragsinngrep. Fraføringen av vann øker også viktigheten av agire områdene med

naturlig vannføring tilgjengelig for anadrom fisk. Departementet mener at metoder for

desinfisering av vann bør velges fremfor å sperre vassdraget for fisk.

Forholdet til naturman ,foldloven

Bestemmelsene i naturmangfoldloven $$8-12 legges til grunn som retningslinjer i

departementets behandling etter vannressursloven, jf. naturmangfoldloven $ 7. I tillegg skal

forvaltningsmålene i natunnangfoldloven §§ 4 og 5 være en del av skjønnsvurderingen.

Vannuttaket fra Sleipovassdraget mavurderes i et langsiktig og helhetlig perspektiv, der

fordelene ved vannuttaket og settefiskanlegget avveies mot tap og forringelse av

naturmang fold.

Etter departementets vurdering er det på bakgrunn av sakens dokumenter og opplysninger

som har kommet frem under konsesjonsbehandlingen tilfredsstillende kunnskap om verdiene i

vassdraget. Også virkningene av tiltaket vurderes som tilstrekkelig beskrevet. Departementet

finner på denne bakgrunn at natunnangfoldloven § 8 med krav til kunnskapsgrunnlag er

oppfylt.

Vassdraget har noe verdi for sjøørret. Det er ut over sjøørret ikke registrert noen spesielt

verdifulle naturforekomster som forventes å kunne bli berørt av vannuttaket. Utbyggingen vil

etter departementets vurdering ikke være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper, arter

eller økosystemer gitt i naturmangfoldloven §§ 4 og 5. Departementet har også sett dette i

sammenheng med andre påvirkninger på naturmangfold i vassdraget og i regionen som helhet

og finner at den samlede belastningen er akseptabel, jf. naturmangfoldloven $ 10.

Departementet mener at naturverdiene og mulige konsekvenser av ct vannuttak fra

S!eipovassdragct, på nærmere fastsatte vilkår, ikke er av en slik karakter at føre-var-prinsippet

i naturmangfold1oven § 9 kan tillegges betydelig vekt.

I henhold til natunnangfoldloven § 1t skal kostnadene ved miljøforringelse bæres av

tiltakshaver. I vassdragskonsesjoner gis det et sett med vilkår som ivaretar dette prinsippet.

Under konsesjonsbehandlingen har blant annet vannuttak, minstevannføring og

habitatfremmende tiltak i vassdraget blitt vurdert. Etter departementets syn er miljøforsvarlige

teknikker og driftsmetoder, jf. naturmangfoldloven $ 12, i tilstrekkelig grad vurdert under

konsesjons behandlingen.
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Forholdet til vannforskriften
Etter vannforskriften $ 12 kan nye fysiske inngrep gjennomfores i en vannforekomst selv om

miljøtilstanden svekkes dersom:

• alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i
tilstanden for vannforekomsten,

• samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene er større enn tapet av

miljøkvalitet og

• fonnålet med de nye inngrepene ikke med rimelighet kan oppnås kostnadseffektivt på

andre miljomessig bedre måter.

Etter departementets syn viser vurderingene av tiltaket i forhold til prinsippene i

natunnangfoldloven at inngrepet har akseptable konsekvenser for vannmiljøet. Oct er videre

fastsatt pålegg om avbøtende tiltak for å redusere virkningene. Departementet har kommet til

at den fordel tiltaket medforer ikke kunne vært oppnådd så kostnadseffektivt på andre måter

miljomessig sett. Departementet anser vilkårene i vannforskriften § 12 som oppfylt.

Oppsummering

En utvidelse av anlegget vil bedre produksjonsforholdene og bidra til lokal verdiskaping.

Departementet mener at omsokte vannuttak, pa narmere fastsatte vi/k@r, vil ha akseptable

konsekvenser for verdier i vassdraget og vil bedre miljøforholdene sammenlignet med det

tidligere vannuttaket. Departementet mener at metoder for desinfisering av vann bør velges

fremfor å sperre deler av naturlig anadrom strekning for fisk.

Etter en helhetsvurdering finner departementet at fordelene og nytten ved omsokte vannuttak i

Sleipovassdraget er større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser.

Vilkåret for konsesjon er oppfylt, jf vannressursloven $ 25.

4. DEPARTEMENTETS VEDTAK

Klagen fra Arnafjord Settefisk AS tas delvis til følge. Det gis konsesjon til vannuttak fra

Sleipo og Breifossa på nærmere fastsatte vilkår. Det gis ikke tillatelse til å sperre vassdraget

for oppgang av fisk.

Dette vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven§ 28, tredje ledd, første punktum.

5. DEPARTEMENTETS KOMMENTARER TIL KONSESJONSVILKÅRENE

Konsesjonæren må iaktta følgende:

Post I: Vannslipping

Følgende data for vannføring og slukeevne er lagt til grunn i konsesjonen og fastsettelse av

krav ti] minstevann faring:
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Middel vann føring

Alminneli lavvannførin

5- ersentil vinter

5- ersentil sommer

Største uttak

Største uttak i % av middelvannførin ,

95,8 m?/min

77 1/s
671/s
337 1/s
20 m?/min i perioden 1. april til 30.

november o> 10  m?/min i resten av aret.

21

Minstevannfrin

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane uttaler at det må slippes minstevannføring hele året og at

kravet til slipp av minstevannføring må ses i sammenheng med andre habitatfremmende tiltak

som kan gjøres i vassdraget

Vassdraget er av betydning for sjøørret. Departementet mener at hensynet til spesielt sjøørret

tilsier at det må slippes minstevannføring hele året.

Departementet fastsetter at det forbi vanninntakene i Sleipo og Breifossa skal slippes en

samlet minstevannføring på 100 /s i perioden l. mai til 30. september og 50 l/s resten av året.

Hvorvidt minstevannføringen skal slippes forbi ett av inntakene eller fordeles i de to

vassdragene avklares som del av detaljplangodkjenningen.

Det skal etableres en måleanordning for registrering av minstevannføring. Den tekniske

løsningen for dokumentasjon av slipp av minstevannføringen skal godkjennes gjennom

detaljplanen. Data skal fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares så lenge anlegget er i

drift.

Vannuttak
Vannuttaket skal avgrenses til maksimalt 20 m?/min. I perioden 1. desember til 31. mars er

maksimalt tillatt vannuttak 10 m3/min. I tillegg kan det tas ut inntil 3,5 m3/min grunnvann.

Det skal installeres vannmåler og vannuttaket skal loggføres kontinuerlig. Dataene må kunne

fremvises på NVEs forespørsel.

Post 4: Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Detaljerte planer skal forelegges NVEs regionkontor i Førde og godkjennes av NVE før

arbeidet settes i gang.

Det gis ikke tillatelse til asperre vassdraget for oppvandrende fisk. Det skal tilrettelegges for

at oppvandrende fisk kan passere inntaksdammene.

Mindre endringer kan godkjennes av NVE som del av detaljplangodkjenningen.

Post 5: Naturforvaltning

Eventuelle pålegg i medhold av dette vilkåret må være relatert til skader forårsaket av tiltaket

og sta i rimelig forhold til tiltakets storrelse og virkninger.
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Post 8: Terskler m.v.

Dette vilkåret gir hjemmel til å pålegge konsesjonær å etablere terskler eller gjennomføre

andre biotopjusterende tiltak dersom dette skulle vise seg å være nødvendig.

Departementet forutsetter at det gjennomfores avbotende tiltak som utgravinger eller

etablering av terskler for å bedre forholdene for fisk ved lave vannføringer, slik som foreslått

av klager, dersom Fylkesmannen i Sogn og Fjordane finner dette hensiktsmessig.

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane skal konsulteres under planleggingen av de avbøtende

tiltakene. Planene skal godkjennes som del avNVEs detaljplangodkjenning

Med hilsen

id.
Lars  Christian Saether (e.f.)

avdclingsdirektør ."-·e.
Vegard Hotvedt Stromsvag

seniorrådgiver

Vedlegg: Vilkårssett

Kopi til:

Sogn og Fjordane fylkeskommune

Vik kommune

Norges vassdrags- og energidirektorat

Fylkesmannen i Sogn og Fjordane

Sogn Villaksråd v/Bjøm Vike
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Vilkår etter vannressursloven § 8 for tillatelse til vannuttak fra Sleipovassdraget i
Vik kommune til settefiskproduksjon, gitt av Olje- energidepartementet 7.4.2014.

I. Vannslipp og vannuttak

I Sleipovassdraget skal det slippes en minstevannforing p& 100 ls  i sommersesongen (1/5-

30/9) og 50 1/s for resten av &ret (1/10-30/4). Dersom tilsiget er mindre enn kravet til

minstevannføring skal hele tilsiget slippes forbi.

Det skal etableres måleanordning for registrering av minstevannføring. Dataene skal

forelegges NVE ved forespørsel.

Fra Sleipovassdraget gis det tillatelse til åta ut inntil 20 m?/min vann i perioden 1. april til 30.

november og inntil 10 m 3/min i perioden 1. desember til 31. mars. I tillegg kan det tas ut inntil

3,5 m?/min fra grunnvannspumper. Uttak av grunnvannskal begrenses til det

grunnvannsmagasinet tåler, jf. vannressursloven § 44.

Vannforbruket skal måles og registreres og dokumenteres overfor NVE på forlangende.

2. Bortfall av konsesjon

Konsesjonen bortfaller hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt, jf.
vannressursloven $ 27. Det samme gjelder hvis arbeidet deretter blir innstilt i mer enn to år.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen en gang med inntil tre nye

år.

3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med

anleggsarbeidet og driften &gjore, unngår ødeleggelse av naturforekomster,

landskapsområder, fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske

grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser

ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og

tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av

konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger,

beregninger og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før

planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver

tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det

økologiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best mulig.
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Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene dersom det er avvik av betydning i

forhold til det som fremgår av konsesjonssøknaden.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over områder som trenges for  % gjennomfore

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 vedkommendeanlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten

dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nænnere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.

5. Naturforvaltning

I

Konsesjonæren plikter etter nermere bestemmelse av Fylkesmannen

a. asorge for at forholdene i Sleipovassdraget er slik at de stedegne fiskestammene i størst

mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon og at de naturlige

livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner

forringes minst mulig.

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering av fiskestammene ved tiltak,

c. sorge for at fiskens vandringsmuligheter i vassdraget opprettholdes og at overføringer

utfonnes slik at tap av fisk reduseres,

d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonæren plikter etter nænnere bestemmelse av Fylkesmannen å sørge for at forholdene

for plante- og dyrelivet i omradet som direkte eller indirekte berores av utbyggingen forringes

minst mulig og om nodvendig utfore kompenserende tiltak.

III

Konsesjonaren plikter etter nænnere bestemmelse av Fylkesmannenå sørge for at

friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller indirekte av

anleggsarbeid og evt. regulering tas vare pai storst mulig grad. Orn nodvendig m& det utfores

kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.
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IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Fylkesmannen å bekoste

naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene som berøres

av utbyggingen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes

å delta i feJlesfinansiering av større undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller

indirekte berøres av utbyggingen.

V

Alle utgifter forbundet med kontrol1 og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller

pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

6. Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk

fredede kulturminner etter kulturminneloven§ 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å

skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk

fredede kulturminner, plikter konsesjonaren %soke om dispensasjon fra den automatiske

fredningen etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte,

forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som

hittil ikke har vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens

kulturminneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan

berore kulturminnet, jf. kulturminneloven  §  8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

7. Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger,

bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres

spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt erstatningens størrelse

ved skjønn på konsesjonærens bekostning.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning alegge om turiststier og klopper som er i
jevnlig bruk og som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/utilgjengelige.

8. Terskler m,v,

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører vesentlige endringer i vannføring eller

vannstand, kan NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak,

elvekorreksjoner, opprenskinger m. v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller øker

sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge konsesjonæren å bekoste

sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet med dette.
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Arbeidene skal p&begynnes straks detaljene er fastlagt og magjennomfores sasnart som

mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser i

vassdraget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsynmed utførelse og senerevedlikehold er tillagt

NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

9. Hydrologiske observasjoner, kart m.v.

Konsesjonæren skal etter nænnere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske

observasjoner som er nødvendige for å ivareta det offentliges interesser og stille det innvunne

materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og tydelige vannstandsmerker som det

offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte la oppta i anledning av anleggene, ska} sendes

Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

10. Etterundersokelser

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av tiltakets virkninger for

berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet

for det offentlige. NVE kan treffe nermere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal

foretas og hvem som skal utføre dem.

11. Lufiovermetning

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utfonne anlegget slik at mulighetene for

luftovennetning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller sjø blir minst mulig.

Skulle det likevel vise seg ved anleggets senere drift at luftovermetning forekommeri

skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste

tiltak for å forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk med hel eller delvis

avstengning av anlegget for å lokahsere årsaken.

12. Varslingsplikt

Konsesjonæren phkter å varsle NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell

overdragelse av anlegget skal NVE godkjenne overdragelsen i forkant.

13. Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje-

og energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med

kontrollen erstattes det offentlige av konsesjoneren etter naermere regler som fastsettes av

Oljc- og energidepartementet.

For asikre at vedtak i medhold av vannressursloven blir gjennomført, kan den ansvarlige

palegges tvangsmulkt til staten, jf. vannressursloven 560. P@legg om mulkt er tvangsgrunnlag
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for utlegg. Når et rettstridig forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og om
nodvendig palegges stans i pagende virksomhet, jf. vannressursloven $ 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene elJer pålegg fastsatt med hjemmel i

vannressursloven kan det ilegges overtredelsesgebyr, eller straff med bøter eller fengsel inntil

tre måneder, jf. vannressursloven §§ 60a og 63 første ledd bokstav c.
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