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\otat fra Administrasjonsdirektoratet
kraftverkene. av 2.5.68.

til Stats-

Skjomen-vassdragene.
Norske og svenske interesser.
AJ v/Flack og Bergland har 29. april 1968 hatt mote med
byråsjefBergstrøm og avdelingsdirektør
Frost i Vattenfallstyrelsenog drøftet diverse spørsmål i sambandmed den
planlagtereguleringog utbyggingav Skjomen-vassdragene.
Reguleringenog utbyggingenav Skjomen-vassdragene
vil berøre
svenske interesserbare i det høve reguleringenav.Langvatn
blir iverksatt.:Etter det foreliggendekartmaterialekan
det vare tvil om hvor grensen g&r ved Kjrdavatn og det kan
ikke sees bort fra at svenske interesserogså kan bli
berørt der. For Langvatnsvedkommendevil de mulig skadevoldende inngrep vesentligbestå i en større gjennomstrømming
av vann i den nord-vestredel av Sitdsjaurei vinter-månedene,
samt at tappingenfra Kjårdavatnom sommeren ikke kan bli
helt nøyaktig lik tilsiget fra Langvatn-feltet. Disse inngrep vil muligens - men sannsynligvis.ikke-kunne
f skadeverknader for reindriftsinteresser
i området og for fisket
i Sitasjaure og elva derfra ned til nåværendeverste reguleringsdam1 Lulelv. Det er noe usikkert.omdisse inngrep
kan medføre økte ulemper for mulige isveger,men noen større
erstatningsbeløpi denne forbindelsevil det neppe bli.
TunnelarrangementetKjårdavatn-Si
tåsjaurekan også tenkes ,
medføre utvekslingav mindreverdige fiskeslag1 disse vatn.
Berører reguleringen av Kjårdavatnsvensk grunn, vil eventuelt grunntilhrende den svenske stat bli neddemmet.

-

For svenske og norske inngrep i henholdsvisnorske og svenske
vassdrag gjelder konvensjonmellom Norge og Sverige av 1931.
I konvensjonener fastsattregler om hvordan det skal forholdes nr slike sporsm5l blir aktuelle,samt framgangsm#ten
ved behandlingenav disse.
For de spørsmål som kan tenkes aktuelle i ovennevntesak
bemerkes 1 denne.forbindelsefølgende:
l. Hvis svenskeneogså vil være interesserti reguleringav
Langvatn,kan avtale on dette inngås mellom de to land,
d.v.s. mellom SV og NVE idet fallrettenei elva tilhører
staten på hver side•. Hvis enighet ikke oppnås, kan kreves
· ar etter artikkel2 i konvensjonen.
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2. Den norske plan for reguleringav Langvatn m# som sknad
sendes NVE Vassdragsdirektoratetpå vanlig måte, men tillatelse kan ikke gis fir samtykke foreligger fra det andre
riket, Jfr. artikkel 12 i konvensjonen. Vassdragsdirektoratet vil under sin behandling av saken varsle Industridepartementet som igjen varsler de svenske myndigheter via
Utenriksdepartementet. Etter svensk lov må saken i Sverige
forelegges Vattendomstolentil uttalelse. For samtykke
kan settes vilklr, men ikke pålegges reguleringsavgift.
ReguleringssakenvedkommendeLangvatn behandles i Norge på
vanlig måte.
·

3. Hvis det norske kart er riktig, ligger som ovenfor nevnt

muligens en del av Kjårdavatn i Sverige. Isåfall må
spørsmål om svensk samtykketas opp også for Kjårdavatn,
jfr. ovenfor under pkt. 2..

4. Svensk regulering av Sitasjaure vil være avhengig av norsk
samtykke for så vidt gjelder den del som ligger i Norge.
Heller
ikke for slikt samtykke'kan betinges reguleringsavgifter {til Norge).

5. Det kan ikke sees bort fra at vandringen av fisk mellom

Kjåfdavatn og Sitosjaure kan bli et av de store problemer
ved iverksettingenav den planlagte norske regulering av
Langvatn. Dette spørsmål vente.så ville bli tatt opp i
sambandmed den svenske samtykkesaken,men det bes overveiet om ikke spørsmålet allerede nå bør tas opp fra norsk
side med.Direktoratetfor jakt, fiske og viltstell for så
snart som mulig få klarlagt hvilke problemer som kan
ventes både på norsk og.svensk side.

6. Det kan vise seg hensiktsmessigog SV og NVE kan være

interessert i gjensidig å vareta hverandres interesser når
det gJelder behandlingenav konsesjonssakeneg ogs
erstatningsfastsettelsene
når og hvis dette blir aktuelt.

7.

En felles befaring av de omrider som ber5res pd norsk og

svensk side ble vtalt søkt avviklet·omk.ringmånedsskiftet
august-september1968. Program for befaringen vil bli
utarbeidet av AJ som ber om Deres bistand med hensyn til opplegg og avvikling av denne.

Bre;
ra
rektoratet,

Stasraftverkene
av 30.5.68.

til

Vassdragsdi-

SKJOMEi'!-VERKENE.
PRIMÆRSØKNAD.
Vår fullstendigeplan for Skjomen-verkene
av februar-68vedr¢rerogså som kjent
forholdi Sverige,og vi meddelerherved at vi na ¢nsker at saksbehandlingen
også
skal kommeigang vedr¢rendedette.
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Vår plan forutsetterreguleringi Langvatn,somhar naturlig avl¢ptil Sitasjaure
og svenskvassdrag. Forutsetningen
for reguleringener at vannstandeni svensk
vann ikke skal påvirkesved reguleringsinngrepet.
Det kan til enhvertid holdes
tilbake,henholdsvistappesut av Langvatn like mye vatn somkan fØres inn
henholdsvistas ut av Sitasjauregjennomvår tunnel Sitasjaure-Kjrdavatn.
Vi er innstiltpå å anordnemåletekniskutstyrtil m@ling av de aktuelle
vannmengdersom kan tilfredsstille
også de svenskemyndigheter. Det utarbeidesi
den anledning en egen spesifikasjon
over arrangementet.I særliggrad leggervi
vekt på å ha full kontrollover vannmengdene
som skal tilføresellertas ut av
Sitasjaure.
Reguleringsmagasinet
i Kjårdavatnber¢rerantageliget ubetydeligsvenskomr&de
og vil medfØresvenskbehandling på sammemåte somen størredel av Sitasjaure
liggeri Norge og vil kreve norsk behandling. Det har allerede vært kontakt
mellom Vattenfallog Statskraftverkene
om disse spirsmsl og begge parter er enig
om å gjensidigbistå hverandreved behandlingav nabolandetsreguleringssaki
eget land.

Dette vil si at Vattenfallsjuristeventueltvil kunne representere

Statskraftverkeneved svenskrett.AJ har somkjent hatt m¢te med Vattenf'a.11
ifØlge
notat som er overxendttidligere.

3rev

'Kg.

tra
Norsk

e

Kungi.

Ambassade,

trikes
av !1.0.68.

Deartementet

til

lberopande Norska Ambassadensnote den 2 september 1968 med
ansokan om svenskt sa.mtycketill utbyggnadsplanernafor
Skjomen-verkenehar utrikesdepartementeta.ran
harmed for
kannedom overla.mnakopia av den kungorelse somOvre Norrbygdens Vattendomstolutfirdat den 1 oktober 1968 i anledning av ans©kninzen.

fra
Stacens
Vactenfallsverk
til
byadens Vactendomsto:, av 29. ::.68.

Brev

KjJh·davatu
icke

enligt

Vattenfall

ligger

till

tm ringa. c!cl i Sverige.

vattenfalluverkets
kommer

att

wider

vre

Norr-

Damningen

dtir påverkar

intresse.
.£11ruta. kvartalet

1969 till vattendomstolen
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DURIALSELUA
UTTALELSER
DURM
LSELVA

TIL

UTBYGGINGEN

AV

Brev fra Pareli Nygrd til Hovedstyretfor NVE,
av 6.3.68.

Ettersom jeg bar forstått av annonseringen angående kraftutbyggingen
i Skjomen så er ikke Durmålsvatnet tatt ed i planen. Dette vil
vi i Sorskjo en pl det kraftigste poengtere blir tatt med, og det
av flere grunner.
I 1918 da vi solgte vassdraget til A/S Kjirdavassdraget,slo, fikk
vi betaling bare for Kjårdaelven. Durmllselven tikk selskapet
vederlagsfritt i ot at de skulle ta den med i kraftutbyggingen.
Derved ble elven tørrlagt. Nå er det jo Norges Vassdragsvesen som
er eier av elven if6lge tinglyst skjte av 1962.
Det vi ni forlanger er at vassdragsvesenet skal oppfylle den ganle
kontrakten-slik at elven kommer bort
Saken er dea at elven er ea
ster fare for bebyggelsen idt den o Ylren nlr den slipper les ifra
Durmålsvatnet,setter utfer med bulder og brak og tar ed seg sne og
is og eventuell stein so er losnet oppe i fjellsiden eg fyller opp
i faret under fjellet. Den vil derved gå utover sine bredder og
forandre faret. Av sam e grunn ligger det pl millioner av kubikkmeter steinmasser opplagret i faret. Det har i lrtider alltid vzrt
arbeidet av oppsitterne i elven,tor l bolde den sl noenlunde i sjakk..
For 5-6 år siden s6kte vi vassdragsvesenetom forbygging av elven,
og plan ble utarbeidet. Kostnaden ble kr. 90.000. I 1966 ble
planen avvist med den begrun»else at de syntes belipet var fer stort,
og at nr Skjomen kraftverk ble utbygd skulle elven bli tatt bert
ihvertfall s ye at dea ikke skulle gjire noen skade.
Dette bar Yi
i brev til vassdragsvesenet sagt oss enige i eg at vi kunne vente eg
se. Vi forsto det imidlertid slik at utbyggingen let vente pl seg,
og pi grunn av den store faren for at elven kune gd utever, s6kte
vi derfor o et bidrag pl kr. 10.000 for I foreta en indre forbygging. Dette fikk vi innvilget, men belHpet er ennl ikke benyttet.
Jeg vil derfor sli fast at vassdragsvesenet er eier av elven og derfor
er pliktige till bolde elven i sjakk. Det beste for begge parter
vil vere at elven blir frt
inn i driftstabellen eg derved er med
I produsere elektrisk energi.

-

Brev fra Juridisk avdeling til Vassdragsdirektoratet,
av 11.2.69.

Durmålselven.
Gnr._7#,_bnr._#._Oreel

ven_g_KJaardavassdraget_i_Ankenes

herred.
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Deres notat av 2. Januar 1969.
Vedrørende bakgrunnen for ovennevnte eiendom skal vi kort
skissere følgende:
Eiendommenble ved skylddeling 27.12.1917 utskilt fra eiendommenegnr. 74 bnr. l, 2 og 3 og gnr. 15, bnr. l,2,3, 4 og 5
i Ankenes herred. Ved skjøte av l2. november 1917, tinglyst 15.
Januar 1918, hadde eierne av disse eiendommerskjøtet den
utskilte eiendom til ingeniøreneJacob Emjellum og Jørgen Hals.
I 1928 ble eiendonnnensolgt videre til A/S Kjaardavassdraget,
(2/3 deler ble dengang solgt via Oscar Fr. Egeberg). Ved skjøte
av 28.9.1961 er eiendommennå overdradd til Den Norske Stat.
Det første skjøtet av 12. november 1917 opplyser at eiendommen
selges "i henhold til kontrakt av 4. august 1917". Denne
kontrakt er ikke tinglyst. I skjøtet er det ført opp diverse
rettigheter og plikter for kjøperne vedrørendeselve Kjaardavassdraget.
VedrørendeDurmålselven er det imidlertidi skjøtet kun inntatt
f5lgende:
"Endvidere følger uten nogen extrabetalingret til at
bortlede elven fra Orelvvandet eller Teppovandet(Durmaalselven} samt opdammeeller sænke dette vand."

-

Noen plikt til regulering av denne elven ble således ikke fastlagt her.
Etter dette finner vi at det ikke består noen plikt for
Statskraftverkenetil å medta Durmålselveni utbyggingen.
Sannsynligvis har dette spørsmåletheller ikke tidligere
kommet lenger enn til et ønske fra grunneierne.

Notat fra Vassdragsavdelingen,
av 23.6.69.
VEDROORENDE
INST. S. NR. 297 (1968 .- 69) 0M STATSREGULERING
AV
SKJOMETV
ASSDRAGENEM.V.

I proposisjonenvar Hovedstyretsforslag
om næringsfondp8 kr.500
og komunesvgift
kr. 3.00 pr. nat.hk. fulgt opp.

000

Komiteen uttaler
om disse punktene:
"P8 bakgrunn av den vanskelige
naringsmessige
utvikling
og $kono·
miske situasjon
i fotenregionen,
spesielt
i Ankenes og Ballangen
kommuner, foresl&r komit€en at naringsfondet
fastsettes
t1l kr.
750 000 og konsesjonsavgiften
til kommunene til kr.4pr.nat.hk."
Videre tinner komiteen det rimelig at"Durmdlselva blir tatt med i
utbyggingen, også av hensyn til de store skader el va gjr p jordeiendommeneunder vårflommen."
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Brev fra Industridepartementettil NVE av 18.8.69.
Som det fremgår har Industrikomiteenbl.a. anført at den finner
det rimelig at Durmålsbekken blir tatt med i utbyggingen.
Idet man viser til siste avsnitt i proposisjonen skal man be
hovedstyret ta opp på ny spørsmålet om åta Durmålsbekkenmed.

Brev fra NVE til Statskraftverkene,av 25.8.69.
STATSREGULERINGAV SKJOMENVASSDRAGENEM.V.
Vi viser til brev av 18.8.69. fra Industridepartementetvedrørende ovenstående.
Dersom De finner at Durmlsbekken kan tas med i utbyggingen,
ber vi innsendt i 6 eks. redegjørelsemed nødvendige bilag,
egnet for vanlig søknadsbehandling,idet saken etter departementets syn må foreligge distriktet til uttalelse.
Skulle De derimot, tross Stortingskomiteensuttalelse, finne at
Durmlsbekken likevel bør holdes utenfor, ber vi dette nærmere
begrunnet.

Notat fra Statskraftverkenetil Vassdragsdirektoratet,
av 3.12.69.

Vi er oppmerksompå at det er av betydningå få Durmllselven innf'Ørt
p.g.a. faren for flomskade, ogvi er villige till etterkomme
henstillingen
tra Industrikomiteenom å gjennomf'¢retiltakettross den ringe rentabilitet.
Vi gijir oppmerksomp& at det er ndvendig& ta et forbeholdom st vannet

ved uhell

ved krattverket

Sannsynligheten

for at dette

For & redusere
senking
mulig
til

mulighetene

av Durm#lsvatn

reguleringen

må føres

tilba.lte

skal inntreffe
ytterligere

med l m til

vil

enhver tid

det gamle elveleiet.

i flotiden

Magasinet

som er effektirt

men holdervannatanden
slridt

De totale

omkostninger

flomdempningsmagasin
blir

ca. l mill.

ved overt6ring

s,ilkeom

Vi 6sker & utrtte

dvs. 1 m under normalvannstand.

et disponibelt

er liten.

det være riktigl

kote 6808.0

ved en reguleringsanordning,

pd kote 691.0,

til

P& demne mite

pd ca. 0.

mill.

fr

vi

m3,

3.

og regulering

ansl#s

til

k,

2.7 rill,
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Vi inker

ikke & endre hoveddate for kraftverket
i forbindelse med
Vi meer $kningen i forbindelse
av februar -60, kapitel 11

forel5pig

generalplanen
med innf$ringen
anta er til

av Dur&lsfeltet

er mindre enn den usikkerhet

stede ved forutsetninger

so vi mi

og beregninger.

Brev fra NVE til Hoydahl Ohme A/S, av 22.12.69.
Vedlagt kunngjøring bes rykket inn 2-to-ganger
i Norsk lysningsblad, Fremover og Ofotens Tidende.
Ytterligere statsreguleringav Skjomenvassdragene.
Direktoratet for Statskraftverkenehar på bakgrunn av
Industrikomiteensinnstilling, S.nr. 297 for 1968-69
om statsreguleringav Skjomenvassdragenem.v. lagt fram
plan om å føre avløpet fra Durmålsvatn inn på driftstunnelen for Skjomen kraftverk.
I planen inngår 4 m. senkning av vatnet.
Saksdokumenteneer utlagt til ettersyn på Skjomenanleggenes kontor, Elvegård, i tiden inntil l april 1970,
som samtidig er fristen for å avgi uttalelser i saken.
Uttalelser kan sendes Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, Boks 5091, Majorstua, Oslo 3, hvor også nærmere
opplysninger kan fås.

Utskrift fra protokoll for Nordland fylkeslandbruksstyre, fra mote 15.1.70.

Sake er forelagt

jordstyret,

som uttaler:

"Durmdlsvatnetv ligger
på snaufjellet
i Sorskjomen.
Det berørte
areal er uten jordbruksmessig
betydning.
Det er en fordel

at denne regulering

blir

foretatt,
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da den elra som kommerfra vatnet er til stor fare
for dyrka-jordapå to bruk i Sorskjomen. Dersom ikke
vatnet blir regulert, må det utføres forbygning ielva
for å berge de to nevnte bruk.
Jordstyret vil derfor tilrå at reguleringa blir gjennomfort."
Vedtak:

Fylkeslandbruksstyret
gir i medhold av $1 i jordloven
de framlagte forslag til reguleringav DurmAlsvatnet
sin tilslutning.

Brev fra Den Norske Turistforeningentil Kommunalog
-arbeidsdepartementet,
av 20.1.70.
Vi viser til Deres brev av 13.1.70.vedrørende
Statskraftverkenesplan om åta Durmålselven
i den foreståendeutbyggingenav Skjomen, på
grunn av skadevirkningerved flom.
Den Norske Turistforeninghar ingen bemerkninger til dette.

Brev fra Troms skogforvaltningtil Direktoratetfor
Statens Skoger, av 9.2.70.

Etter
det jeg der kom fram til,
mavel Dur#lsvatnet
11gge L statens.
fjellstrekning.
Etter
kartet
& d6mme er lia opp fra SK6botn
bratt,
og jeg kan ikke tenke meg at privateienåommene
1 hvertfall
like kan g3 lenger
opp enn til egga i vest og nord for Durm2lsvatnet

stu-

I ovenevnte
brev av 13. desember 1968 anmodet jeg Direktoratet
om
å få avklaret
med Statskraftverkene
hvordan Kjardavassdraget
skulle
behandles.
Det vil være naturlig
at også Durmålsvatnet
nå blir tatt
med i behandlingen
sammen med Kjårdavassdraget.
Durmdlsvann

(kote

I

692)

er oppgitt

4 vere

fisketomt

etter

opplysninge:
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innhente fra Ankenes inlandsfislenemnd.Dethersker dissens om
.
hvorvidt vannet er i privat eie eller ligger i Statens høyfjell.
Vannet ligger i en gryte og er vanslcelig
tilgjengelig.I.Ian
antar
at det i fremtiden,selvom det forble uregulert ikke vil fa særlig
betydning for fiskeinteressene,f.eks.ved
utsettingav røye.
Med den relativtbeskjednereguleringsom er foreslåttvil denne
ikke umuliggjøre en utnyttelseav lokalitetenfor nevnte fiokeart
i nevneverdiggrad.

'.
Man har således ingen innvendingertil den søkte.tilleggoreguleri.

Brev fra Konsulenten for ferskvannsfisketi Nordland
og Troms til Direktoratetfor jakt og ferskvannsfiske,
av 10.2.70.
"Durmålsvatn (kote 692) er oppgitt å være fisketomt etter opplysninger innhentet fra Ankenes innlandsfiskenemnd. Det hersker
dissens om hvorvidt vannet er i privat eie eller ligger i Statens
hyfjell. Vannet ligger i en gryte og er vanskelig tilgjengelig.
Man antar at det i fremtiden, selv om det forble uregulert ikke
vil få særlig betydning for fiskeinteressene,f.eks. ved utsetting
av rye. Med den relativt beskjedne regulering som er foreslått vil
denne ikke umuliggjdreen utnyttelse av lokaliteten for nevnte
fiskeart i nevneverdig grad.
Man har således inge1 innvendingertil den skte tilleggsregulering.

Brev fra Nordland Naturvernforeningtil Kommunalogarbeidsdepartementet,av 20.2.70.

Det synes pi det rene at sikrin6
mot flomskade
er den utlosende
fator
i denne sak. et
frem2r
imidlertid
ikke noe
om ulighetene
for 2 hindre
flomskader
ved forbyin;5sarbeider
i Durmlselvens
nedre lap.
ersom
dette
lar seE
gjzre
synes overfarinen
med de markante
oz. skjemmende
innsrep
i uberørt
natur
ikke berettiget.
Prosjetet
4 neer,

inncbsrer
tarrleins

snin;
av Durmllsratnet
med inntil
av Durmglselven
o5 sprenznins
av en
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1430

eter lan6 overførinstunnel med et tverrsnitt pi
15 vm. Torrie;sin;en av elven vil evterlate et dodt o3 s!jermend
sår nedover f:ellsiden til Sj0botn. Ved tunnelsprennin;en skal
utta.s mer enn 12000 m3 stein. Dette betyr en vesentli il-:nin:; i
de stei!lLlassc:. .. som sk jonnes a skulle tippes ut i Lappviklcrr,d::.len
son ujar
de
best
tiljenelie
os besoksvennlie
del av ae
bercrte fjell0ride.
Sijcrotn :red omkrinlizende
'jellorAder
m8 forutsettes z¢
økt besck for fritidsform11 når veien
til Skjomcotn blir an::
jfr. kcnsesjcnsbetinelsene.
er klar over denne saks relativt beskjeine
dimensjoner isolert sett, men vil peke p sakens prinsipi9ls
side. Uberr
natur bor få lige i fred med mindre der er

Naturvernforeninen

vektie

grunner for inn;rep.

Brev fra Nordland fylkesfriluftsnemd,utbyggingsavdelingen
til Kommunal og arbeidsdepartementet,av 27.2.70.

enstemmig vedtak:
"Nordland fylkes friluftsnemnd har, slik forholdene er,
for så viåt ikke noe imot regulering av Durmålselva, men
etter som Statskraftverkene selv gir uttrykk for at utbyggingen er lite lønnsom, mener fylkesfriluftsnemnda det
ville være naturlig at det først ble utredet hva en forbygning av Durmlselva i dalbunnen ville koste, og at de
to alternativer så ble vurdert i sammenheng.
Generelt viser fylkesfriluftsnemnda til uttalelse av 2.
september 1968 vedrørende utbygging av Skjomen og
Kjårda-vassdraget."
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Brev fra Landbruksdepartementet,
reindrift til NVE, av 13.3.70.

kontoret

for

Saken har vært forelagt for fiskerikonsulenten
i Nordland
og Troms som har gitt slik uttalelse som vedlagte fotokopi
viser.
Direktoratetfor jakt, viltstell og ferskvannsfiskeslutter
seg til fiskerikonsulentensuttalelse.Dette departement har

intet å bemerke.

Brev fra kommunal og arbeidsdepartementet, administrasjonen
for
friluftsliv
og
naturvern,
til Vassdragsdirektoratet, av 9.4.70.

Saken har vært forelagt følgende:
l. Kontaktutvalgetved Universiteteti Oslo for naturvitenskapeligeinteresserved vassdragsreguleringer.
2. Fylkesfriluftsnemmnda
i Nordland.
3. Den Norske Turistforening.
4. Norges Jeger- og Fiskerforbund.
5. Nordland Naturvernforening.
En har mottatt uttalelsefra institusjonenenevnt under

punkt 2, 5 0g 5, jfr. vedlegg.

Departementetdeler stort sett de synspunkter som er kommet
til uttrykk i uttalelsenefra fylkesfriluftsnemndaog Nordland Naturvernforening.

Særutskrift av møtebok
av 17.12.70.

for Ankenes kommunestyre,

Ankenes kommune har ikke noe å bemerke til
Statskraftverkenes
utredning av 3, desember 1969 angiende regulering ag overf6ring
av Durmålsvatn til driftstunnelen for Skjomen kraftverk.

Formannskapets
vedtak:
Radmannens instilling enstemnig
V e d t

a t t

:

vedtatt,

Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
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Brev
fra
Nordland
fylke.
til
Fylkesmannen
i Nordland,

Elektrisitetskontoret
av 13.1.71.

Spørsmålet om overføringog regulering av Durm#lsvatn er tatt opp nettopp av hensyn til faren for flomskader
i nedre del av DurmAlselva.Det synes da riktig at vanlig
flomforbygging også vurderes slik at man kan velge det
gunstigste alternativ.
Det er mulig at slik vurdering er foretatt, og
dersom man er kommet til at forbyggingblir økonomisk
ugunstig, bør formentligden foreslåtte regulering av
DurmAlsvatn gjennomfores.

Brev
fra
NVE, Hovedstyret
mentet,
av 9.6.71.

til

Industrideparte-

Ytterli ere statsreulerin av Sk"omenvassdra
ene
I Innst.S.nr.297for 1968-69om statsregulering
av Skjomenvassdragene
m.v. uttalte industrikoritenat den fant det rimelig"at Durm&lselva
blir tatt red i utbyggingen,ogs& av hensyn til de store skader elva
gjr
pa jordeiendonmene
under vrflomen".
Etter dette har Statskraftverkenei brev av 3.desember1969 uttalt:
"I våre kommentarerav 2l.des.-68til uttalelser vedr. generalplanene er avldpettil Durmålsfeltetanslått til 4 m2 tilsv.
5,7 mill.m3 eller 8,5 GWh i Skjomenkraftstasjon.
Omkostningeneble anslåtttil 2,5 mill.kr for utnyttelse av
avlp fra feltenei Skjomenkraftverk. Brutto rentabilitet
ble anslått ti1 5 og vi gikk ikke inn for å overf¢reavl¢pet
fra feltet til driftstunnelen.
Vi er oppmerksompå at det er av betydningå få Durmålselven
innf¢rtp.g.a. faren for flomskade,og vi er villigetil å
etterkommehenstillingenfra Industrikomitenom & gjennomf&re
tiltaket tross den ringe rentabilitet.Vi gj¢r oppmerksompå
at det er n¢dvendigå ta et forbeholdom at vannet ved uhell
ved kraftverketmå f¢res tilbake til det gamle elveleiet.
Sannsynlighetenfor at dette skal inntreffei flomtidener liten.
For å reduseremuligheteneytterligerevil det være riktig å
søke om senkingav Durmålsvatnmed 4 m til kote 688,0.
Vi Ønsker
å utnytte reguleringenved en reguleringsanordning,
men holder
vannstandensåvidtmulig på kote691,0, dvs. 1 m under normalvannstand. På denne måte får vi til enhvertid et disponibeltflomdempningsmegasin pd ca.
mill.m3.

,+
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Magasinetsom er effektivt blir ca. 1 mill.m3.
De totale omkostningerved overf¢ringog regulering anslås til
kr 2,7 ill.
Vi ønsker foreløpigikke å endre hoveddatafor kraftverketi forbindelsemed generalplanenav februar-68,kapitel11. Vi mener
6kningen i forbindelsemed innfringen av Durmålsfelteter mindre
enn den usikkerhetsom vi må anta er til stede ved forutsetninger
og beregninger."
Saken er av Hovedstyretbehandletsom en ordinersknad. Den ble kunngjort
i Norsk lysingsbladog i to lokalaviserog har vært forelagtdistriktet,
Landbruksdepartementet
og Kommunaldepartementet.
Hovedstyretvil bemerke:
Sp¢rsmåletom innfØringav avl¢petfra Durmlsvatn inn på driftstunnelen
for Skjomenkraftverkble frste gang tatt opp av grunneiernei Sr-Skjomen
i forbindelsemed behandlingenav Statskraftverkenes
utbyggingsplaner.
Hovedstyretsstandpunkti saken framgårav St.prp.nr.147for 1968-69,s.28-29,
nemlig at man under tvil kom til at Durmlsvatn ikke burde tes med. Fra
Stortingetsindustrikomitsside ble det imidlertidfunnet rimeligat 'Durm$lselva blir tatt med i utbyggingen,også av hensyn til de store skader elva
gj¢r på jordeiendommene
under vårflommen".
Som omtalt i proposisjonenforeliggerdet for sikring mot flomskaderfra
Durmålselvaen plan som var tenkt realisert i1969. Planen, som etter
kostnadsnivåeti 1967 var kalkulerttil kr 10 000, er imidlertidutsatt
i påvente av avgjrelse i nærværendesak. Det må likevelunderstrekes
at det man kan vente å oppnå med enkle sikringsarbeider
i selve vassdraget,
bar vil bli av rent forelpig art og at planen derfor ikke representerer
en varig lØsning. Selv ikke den i proposisjonen
nevnte strre forbyggingsplan (kostnadi 1966 beregnet til kr 90 000) - som etter Hovedsyrets syn
faller for kostbar sammenlignet
med verdienav de interessenesom ville bli
vernet - vil kunne gi noen absoluttgaranti.
Etter det Statskraftverkene
nåhar opplystom mulighetene for å etterkommehenstillingenfra industrikomiteen
om åta vassdragetinn på driftstunnelen, vil heller ikke Hovedstyretmotsetteseg dette. Man finner det
ellers rimeligat det samtidigmed innføringenetablereset visst magasin
ved 4 m senking av vatnet.
Innfringen og reguleringenvili et bestemmende
år gi en vassf¢rings¢king
på 0,19 m3/sek,tilsvarendeca. 1500 nat.hk. If¢lge Statskraftverkene
vil Durmålselvarepresentere
8,6GWh. Regulerings- og innføringskostnadene
er angitt til 2,7 mill.kr,som flgelig utgir ca. 32 &re/kWh.
Hovedstyretvil foreslåat de tidligere fastsattereguleringsbestemmelsene
gj¢res gjeldendeogså for Dunnålselva.
I man&vreringsreglementets
post l m& gj&res flgende endringer:
Under "A. Reguleringsmagasiner"
tas Durmilsvatnsdata inn til slutt
i f&rste
tabell (under Langvatn)
Nat.
vst.
Durmålsvatn

692

Reg.grenser
Øvre Nedre

688

Reg.hyde

l
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Under "B Overføringer"tas inn som post f:
Avl5petfra Dur@lsvatn ( ka2) over8res til driftstunnelen for Skjomen kraftverk.
Nåværendepost f blir ny post g.
Dersom Departementetlikevelfinner at særskiltereguleringsbestemmelser
for
Dur&lsvatn b5r fastsettes,vil man anbefaleat postene f.0.m.6 t.o.m. 13
utgår, likeså postene18 og 20.
Sakens dokumenterflger vedlagt.
Behandleti Hovedstyremøte8.juni1971.

YTTERLIGERE
SKJOIEIN-UASSDRAGENE

Brev
fra
14.7.71.

REGULERING

AV

Industridepartementet

til

NVE,

av

STATSREGULERING AV SKJOMENVASSDRAGEN: KGL.RES.AV 1.8.69.
AV DURNÅLSVATN

PIAN OM REGUIER ING OG OVERFRING

Hovedstyrets brev av 9. juni d.å. jnr. 5915/69-V

AG/RO.

I medhold av lov om vassdragsreguleringer
av l4. desember
1917, Jfr. St.prp.nr.,147for 1968-69, Innst.S.nr.297 for
1968-69 og St.forh.17. juni 1969 (s.4039)samtykkerdepartenenteti at det foretasreguleringav Durmdlsvatn som
foreslåtti ovennevntebrev fra Hovedstyret for vassdragsog elektrisitetsvesenet
og at avløpet fra Durmålsvatn overføres til driftstunnelenfor Skjomenkraftverk overensstemmendemed plan fremlagtved brev av 5. desember1969 fra
Direktoratetfor Statskraftverkene.
De ved kgl. res. av l. august 1969 fastsattereguleringsbestemmelserfor reguleringav Skjomenvassdragene
m.v. gjøres
gjeldende også for reguleringog overføringav Durmålsvatn.
I det ved sammeresolusjonvedtattemanøvrerin5 sreglement
gjøres følgendeendringer:
Under "A.Reguleringsmagasiner"
tas Durmålsvatnsdata inn til
slutt i første tabell • (under Langvatn)
Nat.
Reg.grenser
Reg.hoyde
vst.
Øvre Nedre
Durmlsvatn
692
688
4
Under "B Overforinger"tas inn som post f:
Avløpet fra Durmlsvatn (4 km2) overføres
til driftstunnelenfor Skjomenkraftverk.
Nåværendepost f blir ny post g •
4
b0
Sakens dokumentervedleggesi retur.
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SRELUA
FORSLAG

OT

REGULERIING

FR

Notat
fra
Administrasjonsdirektoratet
dragsdirektoratet,
av 8.3.73.

SKJINN

til

Vass-

Skjomen kraftanlegg.
Forslag om rett til å iverksette delvise reguleringer før
endeli sk'nn foreli er.
Sakens sammenheng er:
1)

I

Ved kgl. res. av l. august 1969 ble det fastsatt reguleringsbestemmelser for statsregulering av Skjomenvassdragene

m.V.
Manøvreringsreglement ble likeledes fastsatt ved kgl. res.
av samme dato.

For øvrig vises til St.prp. nr. 147

(1968-69) og Innst. S. nr. 298 (1968-69).

En vedlegger

kartskisse SBP-21058 som gir en oversikt over reguleringer
og nedbørfelter.
2)

Ved stevning av 1l. februar 1970 til Narvik herredsrett
begjærte NVE skjønn til fastsetting av erstatninger og/
eller tiltak i anledning av ovennevnte reguleringer.

I forbindelse med stevingen gjorde en retten oppmerksom
pa at skjonnet av praktiske hensyn matte foreg4 i etapper
for de forskjellige deler av reguleringsområdet, da det
er så vidt omfattende. Slik har det også vært forholdt.
3)

Skjønnet ble inkaminert

7. juli 1970 med påfølgende over-

siktsbefaringer, bl.a. av Skjema elv og videre opp til
Iptovatn.
Skjønn vedrørende anleggsområdet på Elvegård ble avhjemlet
10. juli 1970.
Det har videre vært holdt skjonnssesjoner med befaringer
både sommeren 1971 og 1972.

Skjønnstemaet har hittil

særlig vært konsentrert til behandlingen av virkningene
av reguleringene i Skjema.

Et mindre delskjønn vedrørende

grunn og rettigheter til anleggsveg og 20 kV-linje i
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ble avhjemlet 28.

Grønvold-Fjellbuområdet

september 1972.

Eksproprianten

har ellers gått sterkt inn for å få avviklet
reguleringsskjinn for Skjoma s& snart som mulig, uten at

dette av forskjellige grunner har lykkes.

Sluttprosedyre

er berammet til 2. mai 1973,

for dette skjnnsavsnitt

og skjinn skulle kunne ventes avhjemlet i l@pet av ret.
II

1)

Skjomenanleggene

har tatt opp med de berørte grunneiere

og rettighetshavere
iverksetting
ligger.

spørsmålet om samtykke til delvis

av reguleringene

før endelig skjønn fore-

Dette gjelder følgende felter:

a) avløpet fra Båtsvatn og Iptovatn magasineres
b) avlopet fra Rundtinnvatn

overfores

c) avlopet fra Kobbelva/Kjriselva

våren 1973,

til Iptovatn 15.7.1973,

overfores til Iptovatn

1.8.1973.
Etter de foreliggende opplysninger
noen vesentlige

innvendinger

er det ikke fremkommet

mot at ovennevnte

reguleringer

iverksettes.
En rekke grunneiere har da også underskrevet
hvor de samtykker i at ekspropriasjonsinngrep
skjønn er holdt.

erklæring
foretas før

Fotokopi av det formular som er benyttet

vedlegges.
En del grunneiere/rettighetshavere
håndstiltredelse

har samtykket i for-

på vilkår av at de oppnår spesielle

for-

deler.
De krever at samtlige årlige/engangserstatninger
i sin helhet skal løpe/forfalle fra den dag magasineringen
og overføringen

iverksettes.

Hva som menes med dette er uklart.

Videre er krevet at

skjønnene ved erstatningsfastsettelsen
grunn prisnivået

på tidspunktet

skal legge til

for skjønnets avhjemling.

Dette krav er ikke i samsvar med rettspraksis
år, jfr. Høyesteretts

dom inntatt i Rt. 1970

i de senere
side 192,

hvor det er fastslått at verdien på tiltredingstidspunktet
skal legges til grunn.
lovfestet,

Rettspraksis

jfr. lov om erstatning

er nå også blitt

ved ekspropriasjon

av
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fast eiendom,§

14 som trer ikraft 15. april d.å.

Ved et eventuelt overskjønn som kan ta atskillig tid
før det blir avhjemlet, vil tidspunktet som skal legges
til grunn for verdsettelsen kunne få vesentlig betydning.
En finner derfor ikke å kunne gå med på slike særvilkår,
og nevnte samtykkeerklæringer kan således ikke aksepteres.
Noen få eiere har vegret seg eller ikke villet gi sitt
samtykke til forhåndstiltredelse.

En ser det derfor slik

at det ikke vil være mulig å komme fram til en ordning
med alle berørte parter.
2)

For Skjomen-verkene er det av meget stor betydning å kunne
gjennomføre reguleringene etter den oppsatte tempoplan.
Når det gjelder nærmere data vedrørende de overførte felter,
reduksjon i vannføring, magasinering, produksjon m.v.
vises til vedlagte notat av 6.

mars 1973.

Av hensyn til kraftsituasjonen

i distriktet er det også

av stor betydning at reguleringene settes i verk som
foreslått.

Særlige grunner skulle således tilsi at for-

slaget blir imøtekommet.

Det kan ikke sees at et vedtak

om forhåndstiltredelse i dette tilfelle vil gjøre det
vanskelig for skjønnsretten å fastsette erstatningene og/
eller tiltak.

Retten har foretatt befaringer langs

Skjema, og nødvendig materiale og data er skaffet til veie
og registrert.

For skjønnet foreligger også sakkyndige·

utredninger for fagområdene:

hydrologi, geologi, fiske,

is, reinbeite, jord- og skogbruk.

Som det fremgår av ovennevnte notat blir vannføringen
ved samlpet

Nordelva-Sorelva

bare redusert med 39,2%

og ved Skjomas utlop i fjorden med 34,18.

Noen ulemper

av vesentlig betydning for oppsitterne skulle disse reguleringene sledes

ikke medf6re.

En peker også på at alle magasiner ligger på statens grunn

£

slik at forslaget om forhåndstiltredelse begrenses til
gjelde vel halvparten av eiere langs selve Skjoma.
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h.r.adv.
fra
Brev
av 20.3.73.
oratet,

-

Ad:

Statsregulering
vedrørende

Bryn

til

VE-Vassdragsdirekt-

av Sijomenvassdragene
Sørelva o Sk omenvass

m.v.

Forh&ndstillatelse

t.

mine
Med det forbehold som ligger i at saken ikke har vat forelegt
torparterhar jeg følgendeumiddelbare kommentarertil søknaden om
hdndstillatelse.

l. F ell0or@det.
I notatet er det gjort en feil 8 se bort fra interessenei fjell8 forets oppdemningen
om&det. Av soisden fremg&r at det er meningen
av B&tsvatnog Iptovatn. Videreskal de i notatetnevnte elver overmed
føres. Det gjelderher områder som ligger i reinbeitedistrikt
interesserror såvel norsk som svensk reindritt. Det er vel derfor
temmeligklart at man slik det forutsettesi notatetikke kan foreta
inngrep i disse områder utelukkendemed den begrunnelse at Statener
i relasjontil
bare skal gjelde
eier. Dersom forhåndstillatelsen
mine parter langs Skjoma elv, vil jeg pl vegne av de interesserjeg
er ulovlig
i fjellområdet,hevde at en oppmagssinerig
representerer
også i relasjontil de
ikke foreligger
så lenge forhåndstillatelse
rettigheterandre enn Statenmåtteha i området.
er det korrekt at det nå foreForsåvidtangår reinbeiteinteressene
statsliggeren uttalelsefra den oppnevte norakereinsakkyndige,
har også fiskeinteresse
Reindriftsinteressene
konsulentLoyd Vilmo
i vassdraget og jeg ber undersøkthvorvidtdet er nødvendigmed undersokelseri vassdraget og magasinområdenerør overføringog magasinering
setteri verk. Hvorvidtslik undersøkelsealt er foretattog i tilstrekkeliggrad vil kunne bringes på det rene ved henvendelsetil den
Andersen, Troso.
fiskesakkyndige,fiskerikonsulent
jeg også to hytteinteresrepresenterer
Forutenreindriftsinteressene
ser ved Gautlis som blir rammetav oppdemningen av B&tsvatn. Dette
gjelderhytten tilhørendeEdvard Stibergm.fl. og hytten tilhørende
Narvik og OmegnTuristforening. Hvorvidtdet er andre raste anlegg
i området som berøres har jeg dessverre ingen formeningom. For de
må det i alle tall finnes en løsning hvis
to hytter jeg representerer
disse skal demmesned eller avskjæresfra adkomst ved en oppdemning.
som nevnt også Narvik og OmegnTuristforening og jeg
Jeg representerer
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har forståttdet slik at denne forening har adskilligeinteressernår
det gjelderstier,varding m.v. i dette område, og sidendet her gjelder
en utpreget almenhetsinteresse
synes jeg det hadde vart naturlig at
det hsdde kommettil en direkteordning mellom
NVE og Turistforeningen
før det skjeddenoe reguleringsinngrep. Jeg vil derforbe om at slike
forhandlingerblir tatt opp med en
gang pi det stedlige plan slf'remt
søknaden om forh&ndstillatelse
opprettholdes.Jeg tror ikke foreningen
da den ga sitt samtykkevar klar over problemene.
Forsåvidtreindriftsinteressene
angir er det etter min oppfatning
naturlig at saken foreleggeslappefogdenog reindriftsmyndighetene.
Viderem8 saken s&vidtjeg skjonnerogs8 foreleggesh.r.advokatDelan
·somrepresenterer
de svenskereindriftsinteressene
i omr&det. Sist,
men ikke minst anser jeg at sameneselv burde forespørres.
Skjønnsretten
har ikke foretattnoen befaring ellervurdering av fjellområdet fordiman regnet med i ta dette område i løpet av sommeren
eller høsten i år og hittilhar konsentrertbehandlingenomkring selve
Skcjomeelv. Jeg ser det slik at forhåndstillatelse
ikke bør gis før
skjonnsretten
har hstt anledning til 8 foretaen bearing og f& registrert krevene og problemene
i fjellområdet. Dersom dette krav ikke
tas til følge må det i alle fall være et ubetingetkrav at det foretas
en fotografering,registrering,
beskrivelsem.m. pi sommertiden
n&r
sneen er gitt og videreat en slik registreringskjer i samarbeidemed
de berørteparter.
2.

Sk ome elv.

Det er helt korrekt at skjønnsretten
forsåvidtangårselve Skjomendalførethar foretattbefaringer,registreringer
mv. Som anført skal
også sluttprosedyrenfor dette dalføreavholdesi mai samtidigsom man
skal foretaen fornyet befaring for8 friskeopp kaomeise.
Jeg g&r
ut fra at denne rettssesjonen
ikke berøresav eventuellforegrepet
reguleringstillatelse
slik at skjønnetfår se forboldenepå normal
tilstand.
Dessverre er situasjonenat et av de meget vesentligespørsmål
må utstå
til hasten 1975. Dette gjelderskadevirkninger fors8vidtang&r vannforsyningen til gårdene og bosettingm.v.Den oppnevntesakkyndigpi
dette felt, geolog Kirkhusmo, har funnet det nødvendigmed en del
registreringer
tor A kunne gi sin uttalelseog komme med eventuelle
forslag til tiltakfor 8 avbote sladevirningp8 vannforsyingen.
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Jeg bar overforskjønnsrettenklart gitt uttrykktor at man ikke kan
foreta noe inngrep i vassdraget for tiltakenesom sisl avbatesladevirlingene er tastlagt og utført. Dette gjelderi sarlig og spesiell
grad tiltak som
har sammenheng
med vannforsyning og kloekk. Det
m8
vare klart at det her dreier seg om al livsviktigegoder at man ikke
an g& i gang med inngrep uten 8ha ordnetdenneside.
Med den forurensningstare som ligger i selveanleggsarbeideneog kloakkeringenherfra sammenholdt
med den reduksjoni vannføringensom den
søkte tillatelse
vil innebære,er jeg sterkt redd tor at man her vil
p&fore en vesentligskade for vannforsyninger knyttet til vassdraget,
og situasjonener faktisk den at hele bosettigen i dalen direkteeller
indirekte er avhengigav vassdraget som vannkilde.
Jeg vil her be om at det tas kontaktmed geolog Kirkhusmoog bringes
pl det rene om en tillatelsesom omsokt vilha betydningtor hans
registreringaprogram
og uttalelseoverforskjønnsretten.Han bør
videreforespørresom en reduksjonav vannføringen som det her er
tale om, kan tenkes8 p&virkevannforsyningskvaliteten
ellerkvantum
for en ellerflere oppsittere. Jeg hadde også helst sett at spørsmålet
som hang sammenmed vannforsynings ble forelagt helsemyndighetene
til
vurdering. Min personligeinnstillinger at man ikke bør røre dette
vessdraget for tiltakeneer fastlagtog utført,spesieltnår det
gjeldervannforsyningen. Skal det gis forhåndstillatelse
bør det
i alle tall være et minimumskrav at kraftverketpåtar seg og straks
setteri gang arbeidetmed vannforsyningsanlegg
uavhengigav elvevassføringen. Det finnesher hovedløsningerknyttet til Gammes-omr&det
og andre omr&der og jeg gir ut fra det kan her fastleggesen utbygningsplan og foretas uttbyggingav vannforsyningen i samråd med den oppnevntesakkynadige og distriktsinteressene
og pertene.
Skjoms elv er som kjent en usedvanliggod lakselv og en foregrepet
regulerillginnebærerat man mister oppgang og gyting inneværendesesong.
Jeg anser at dette spørsmålbør foreleggesfor fiskerikonsulent
Andersensom er sakkyndig i dette skjønnetsamtDirektoratetfor Viltstell,
Jakt og Ferskvannsfiske
i tilkytnins til det p&legg som her er utferdigetforsåvidtfisketangår. Jeg mener også at en slik foregrepet
tillatelseaktualisererkravet om drift og byggingav et stedeget
anleggfor l dekke utsetningsbehovet.Jeg mener såledestillatelsen
ikke bør gis tør det er bragt pi det rene om en slik tillatelse
bør
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medføre endrede vilkår fra fiskerietatensside og dessutenmener jeg
tillatelsen
bor vare avhengigav at man f&r en klar lasning og
av setter
i gang arbeidetmed byggingenev et stedeget
anlegg for klekkingog
oppdrett av laksyngel,smolts
mv.
Som direktoratetog departementetvil være kjent med er det nu bestemt
byggingav visse terskleri vassdraget og Jeg forutsettersom en
selvfølgeat det ikke blir aktuelt8 foreta inngrep i
vassdragettør
de tersklersom er bestemter byggetslik at virkningen avdisse kommer
samtidigmed vannføringareduksjonen.
Er forholdeneteknisk slik at
terskelbyggingen
må skje pl lav vannstand,går jeg ut fra terskelbyggingenblir foretattså snart forholdeneliggertil rette ror dette.
Som alt nevnt er det i skjønnetflere posterav skademessigkarakter
som kreveserstatteti formav tiltak. Det har hele tidenvært min
forutsetningatdisse tiltaksom nevnt skullevære utførtfør skadene
inntråtte. Jeg synes derfordet er betenkeligat man her skal foreta
en sl kraftig reduksjonav vannføringen som det her er tale om uten
at tiltakeneer bestemtog utfort. Det m8 derforforeliggeuhyre
tungeveiendegrunner før man kan gl til dette skritt slik jeg eer
forholdene.
Forholdeneif orden.
Som jeg alt ha.r vært inne på må man se en forh&ndstillatelse
til
magasineringi sammenheng
med kjøringenav kraftverket. Man skalda
være oppmerksompå at kjøringenvil kunne medførestore isproblemer
i
selve fjordensom vil være av betydning for ferdseleni fjorden. For
de stedersom har veiforbindelse
er situasjonen
selvfølgeligden at
disse vil kunne nås uavhengig om fjordenfryser til. Det er imidlertid
fortsattstedersom er avhengigav båtforbindelse.De problemersom
reiser seg ved ferskvannsutslippi fjordener ikke fullt utredetsåvidt
jeg kan forståog jeg har foreløbigbare fått underhåndsforespørsel
om
de problemersom vil kunne oppståi fjorden. Jeg finner imidlertid
riktig av meg å påpeke at skal man settekraftverketgang
i
uten at
tiltakvedrørendefjordener klarlagt,
ml det i alle fall settessom
en klar forutsetningfor tillatelseat HVE Iir p8legt ved isbryting 8
sørge for at fjordenblir holdt isren i minstlike stor utstrekning som
des var for reguleringen.og
kraftverksdriften.Dette er vel spørsmålet
som vil kunne klarleggesved det forskningsarbiide
so her fog&r
nr
det gjeldervirkningene i fjorden,såvidtforståsb4de fra Universi-
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tetet i Tromsøs side og fre Iskontorets
side. Jegsynes derfordet
vil være riktig at disse to instanserblir varslet og rådspurt i forbindelsemed søknaden.
Tiltaks- o erstatni srettsli roblemerved en forh&ndstillatelse.
Det er korrekt at man ved den nye erstatningslovvil få en bestemmelse
om at tiltredeleestidspunktet
skallegges til grunn for prisnivåetved
erstatningsutm&ling.
Denne bestemelse vil tre i kraft pr.15. april.
Bestemmelsener imidlertidi seg selv meget kortfattetog dekker ikke
de forskjellige
problemersom særligvil dukke opp ved vassdragsreguleringssaker.De dommersom det er henvisttil i forarbeidenegjelder
dommeri tilknytning til engangserstatninger.
For..
vassdragsreguleringssaker
har man som kjent ordningen med tiltakspålegg og adgang til erstatning i formav tiltak. Lovbestemmelsen
passer avgjortikke for tiltaksavgjørelse
og dette problemkan overhodet
ikke sees overveieti forarbeidene.Når det gjelderpengeerstatningen
er situasjonenat man for vassdragsreguleringer
vil
ha &rlige erstatninger som den normaleformfor oppgjør. Ved årlige erstatningervil
det være uriktig 8 legge tiltredelaestidspunktet
til grunn. En hovedårsak er her at de årlige erstatningersom kjent er gjenstandfor
reguleringermed 20 &rs mellomrom og utgangspunktetfor disse reguleringervil være endeligskjønn. Skal man for vassdragsreguleringer
og de årlige erstatningerlegge tiltredelsestidspunktet
til grunn,
må
i alle fall reguleringeneav erstatningene
skje med virkning fra tiltredelsestidspunktet
og ikke fra endeligskjønn. Til dette kommerat
man for Arlige erstatningeregentlig
m& se inngrepet som et nytt inngrep
for hvert år slik at den periodesom er gått frem til endeligskjønnnår
det gjelderårlige erstatninger,bør sees under en synsvinkelog de
fremtidigeerstatningerbaserespå situasjonenpå det tidspunktda
skjønnetavholdes.
Ved vassdragsreguleringervil det også for en rekke erstatningspoeters
Guwt
vedkommendevære tale om erstatningerbasertpå gjennømskaffelse
eller
arbeideutførtav grunneieren selv. Jeg tenker
da f.eks.på oppføring
og vedlikehoid-' Jorde langs torrlegteelver og andre lignendeposter.
Uten å gå ytterligerei detaljerer situasjonenkort sagt den for
vassdragsreguleringersvedkommende
at det for alle parter vil være den
beste og meat rasjonelleløsninghvis partene kan bli enige om dette
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at man fastsetteren bestemtrente for forfalteerstatningerog blir
enige om8 sette erstatningsbelopene
p8 basis av avhjemlingstidspunktet.
Jeg er overbevistom at en slik løsningi dette tilfellevil være det
enesterasjonellefremfor en stadigdiskusjonpå de enkeltetakstnummer
med tilleggsvurderinger
fra skjønnetsside om tilleggserstatning
og
eventuelletvisterom i hvilkengrad skjønnsretten
for enkelteposters
vedkommendevil måtte legge til grunn den ene eller annet prisnivå.
Det enesterasjonelleer her å skjæregjennomslik jeg har foreslått
og jeg vil be om at man gjør dette i dette tilfelle. Jeg har liten tro
på at NVE vil høste noen særligøkonomiskelaurbær på det standpunkt
som er inntatt i notatet.
•

Forskuddsutbetaliav erstatni ene•

Etter den nye lovbestemmelse
vil grunneierne kunne kreve en større
del av sannsynlige erstatningerutbetaltforskuddsvisog kreve at
dette fastsettesved tillatelsenom forhåndstiltredelse.
Jeg viser
til lovbestemmelsene
selv. FastholderNVE at erstatningeneskal fastsettespå basis av tiltredelsestidspunktet
ved forhåndstillatelse,
finner jeg på vegne av mine parter
å måtte kreve forskuddsbetalinger
i
samsvarmed lovensbestemmelse.Jeg vil i alle fall anbefalepartene
at dette blir gjort.Jeg kan imidlertidikke se at det lar seg gjøre
8 fastsetteen slik forhåndsbetaling
uten den veiledningsom ligger i
et skjønn. Jeg tror derfordet riktigemå være at man avventerresultatet av skjønnetsom skal holdesi mai slik at man på denne måte får
holdepunktfor forskuddsutbetalingsfastsettelse.

6.

Utbetali av de endelie erstatni r.

Det har dessverrevist seg at det går svært lang tid fra endeligskjønn
foreliggertil de fastsatteerstatningerblir utbetaltfre regulantenesside. Dette skyldessavidtforst&si forsterekke able de
legitimasjonskravsom stillesog de undersøkelsersom skal foretas
fra NVE eller andre regulantersside før utbetalingskjer. Jeg benytter derforanledningennå til
å presisereat en forhåndstillatelse
i alle fall må gjøresavhengigav at pengene som blir tilkjentved
endeligskjenn blir utbetaltinnen en rimeligfrist,f.eks.en måned
fra endeligskjønnforeligger. Jeg mener NVE her må kunne sette i
gang arbeidetmed & tilrettelegge
forholdenefor utbetalingfor det
foreliggerendeligskjonn. Dette m8 kunne gjelde sparsm&let
om inn-

li-+

hentelseav pentattesterm.v. Ved henvendelsetil rettenvil man som
regel p8 forh8ndkunne f8 vite n&r resultatetvil foreligge. Jeg vil
gjerne presisereat dette ikke er noen bebreidelsefra min side overfor
NVE fordi jeg selvfølgelig
er klar over at man gjernevil ta alle forsiktighetsreglerog fordi jeg er klar over NVE'savdelingnår det
gjelderdisse skjønnssakerer sværtunderbemannet. Det vil imidlertid
sikkertforst&sat jeg ikke p vegne av mine parterkan akseptereat
dette skal gå ut over disse og at man derformå legge om til en annen
rutine n&r dot gjelderutbetalingene
for 8 sake disse gjennomfortinnen
en rimeligtid.
•

Seksbehandli en•

Jeg vil samtidigf8 lov til 8 neve at jeg er svsrt lite fornoyd med
at NVE i denne og forøvrig også i andre saker går direktetil mine
parter i stedetfor å gå via meg, i alle fall når det gjeldersaker av
særligbetydning. Jeg mener såledesat spørsmåletom forhåndstiltredelse
p8 forh&nd skulleha vsrt tatt opp av NVE'sprosessfullmektig,
h.r.
advokat Nergaard med meg på vegne av mine parter slik at man hadde fått
drøftet problemenepå forhåndog sammensøkt å finne frem til en løsning
som kunne tilgodesealle interesser.Jeg mener også det er i stridmed
vanlig kotye at man går utenomprosessfullmektigen
isåpass viktige
saker som det her er tale om. Situasjonen
er selvfølgelig
den at ikke
alle parter vil være oppmerksompå de forskjellige
problemerav faktisk
eller rettslignatur som vil kunne oppståved en forhåndstiltredelse
og dessutenvil parter som oppsøkesdirekteav kraftverketofte tro
at det her dreier seg om tillatelsersom tidligereer klarertmed
vedkommendeprosessfullmektig.
Skal partene kunne gi et veloverveiet
og personlig standpunktnår det gjelderslike forhåndstillatelser,
er
det nødvendigat vedkommendefår en orienteringfra prosessfullmektigen
over hva saken gjelderog hvilkekonsekvenserav forskjelligart som
en tillatelsevil kunne innebære.
Jeg vil i denne forbindelseogså nevne at Jeg f.eks.ikkceer blitt
holdt ajour n8r det gjeldersøknader om kloakkutslippi forbindelse
med anleggsdriftm.v. Jeg vil gjernebe om at jeg hele tiden holdes
ajour på vegne av mine parter og ikke som nå plutseligvia rikstelefoner eller brev som haster sværtmeget med, får orienteringom viktige
skritt av faktiskeller rettsligkarakter fra den annen part som vedrører mine parters interesser. Jeg tillatermeg i denne forbindelse
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å vise til den saksbehandlingog orienteringsom Driva Kraftanlegg
ved h.r.advokatVaaglandga parter og prosessfullrektiger
og de frister
som her ble satt i forbindelse
med søknadenfra Driva Kraftanleggom
tillatelsetil magasineringav Gjevilvatnet.
8. Avsluttendebemerkni r.
På bakc'rU,.nn av de momentersom er nevnt foran mener jeg det vil være
uriktig8 gi forhåndstillatelse
som omsøkt fra NVE'seide i det foreliggendetilfelle. Jeg mener man børha. ytterligereet års uregulert
tilstandfor å få avsluttetnødvendigeregistreringer,
foretattbefaringer
og lagt forholdenetil rette for tiltaksarbeider
og erstatningsutbetalinger. Utsetterman tillatelsenet år, vil man få resultatetav
underskjønnetog dessutenuttalelsenfra densakkyndige vedrørende
vannforsyningen og høyst sannsynligogså minnelig ordning eller skjønnsavgjørelsefor dette spørsmål. Videre skulle jeg tro man ville ha
rukket i alle fell beferingerav fjellomr&detog sett p8 de forholdsom
vil være av betydningfor skjønnsrettens
erstatning-og tiltaksutmåling
i dette om&de.
Det er selvfølgelig
vanskeligfor megå vurdere betydningen av at
ma.n
f&r fyllt opp ma.ga.sinetinneværendesommerog såvidtjeg forstår satt
kraftverket i alle fall delvisi drift fra høstenav. Jeg har vanskelig
for å tro at man her vil stå overfornoen problemerav særligstore
dimensjonerkraftdelningsmessigsett i området dersomtillatelsenikke
gis. Jeg går i alle fall ut fra at denne side av saken blir fulltut
vurdert og nødvendigeopplysningerinnhentettradet offentligesside.
Viderem8 det for en serios behandlingav soinadenvare klart at kraftverketvirkeligvil kunne tasi bruk slik det er forutsatti notatet.
S&vidt jeg kan forst&etter avismeldingerm.v.synes dette 8 vsre et
trilsomtsparsm8l.
Skal tillatelsegis må det i alle fall gis på slikevilkår at det ikke
oppstår noen urimelig tilsidesettelse
av de skadelidendeog bygdens
interesser.
Som nevnt ser jog svært gjerneat notatetmed bilag blir sendt samtlige
parter direkteog tør forespørreom dette blir gjort før jeg orienterer
mine parter om henvendelsenog nærværendebrev.
Gjenpart av nærværendebrev er sendt tillitsmennene
Hilmar Leth,
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Paul Games og Odd Bcghol9, samtligelveg&rd, til orientering.Jeg
har videre sendtgjenpart til lappefogden,Narvik og
OmegnTuristforening,h.r.advokatDulansat h.r.advokatNorgaard.
Samfunnsokonomiskogbudsjettmessig
bor vel sparsm&letom forh&ndstillatelseog bevillingerseesi sammenheng
slik jeg forstår man er inne
på i notatetog derforburde vel Finansdepartementetorienteres,
men
dette overlaterjeg i tilfelletil Vassdragsdirektoratets
vurdering idet
dette er en sak son liggerutenfor de interesserjeg er sett til 8 ivareta for de saksokte.

Notat fra Administrasjonsdirek:oratet
dragsdirektoratet,
av 30.4.73.

til

Vass-

Skjomen kraftanlegg.
Forhåndstiltredelsevedrørende reguleringerog overføringer
i Sorelva.
En finner det praktisk & knytte enkelte bemerkninger punktvis
til høyesterettsadvokatErik Bryns brev av 20. mars d.å.
Til pkt. 1.
Det har ikke tidligere f.eks. i Rana vært vanlig & forelegge
slike saker for lappefogdenm.v. Hyesterettsadvokat Bryn
representerteogså de norske sameinteresseri Rana, hvor
interessene var mer betydelige enn nå i Skjomen uten at det
der fremkom noen som helst innvending mot forhåndstiltredelse.
Det samme var tilfelle for de svenske samer hvis interesser
i Skjomenomrdet etter konvensjonenav 1972 er nokså begrenset.
Vesentlig i denne forbindelse er at det allerede foreligger
skriftlige utredninger fra de rettsoppnevnte sakkyndige både
for de norske og svenske reindriftsinteresser. I disse utredninger er alle nødvendige registreringerforetatt, og de
data som skjønnsrettentrenger foreligger således.
Når det gjelder de to hytter ved Gautelisvatner det for
disse allerede ordnet med avtale mellom eierne og Skjomenanleggene.
Til punkt 2.
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Alle data og sakkyndige utredninger vedrirende Skjomendalfret

foreligger unntatt uttalelsen fra statsgeolog Kirkhusmo.

Av partene er det bare Edvard Stiberg som ses & vere engstelig
for å miste vann. Eiendommen ligger på Stiberg i Skjomdalen.
Edvard Stiberg er pensjonert vegvokter, og han driver
ikke gardsbruk. Ved den delvise regulerinjsm
i&foresl&s
gjennomfirt,

mer

Skjomeh-aleggene

at'den ikke

inedfrer

nen risiko eller vanskeligheter for vannforsyningen.
Hele Nord-elvas nedbrfelter er uberørt av forh&ndstiltredelsen. Orn og i tilfelle hvilke tiltak det kan bli tale om å
pålegge kan trygt overlates til skjønnsretten.
Til punkt 3.
Da det bare er ett aggregat i Skjomen kraftverk som forutsettes satt i drift l. september 1973, har en regnet med at
ferskvannutslipp i fjorden ikke vil medfdre noen problemer.
En peker også på at Skjomenverkene etter pkt. 7 i reguleringsbestemmelsene plikter å bygge veg av fylkesvegstandard fra
nåværende fylkesveg i Skjomdalen og fram til bebyggelsen i
Sr-Skjomen.

Dermed får oppsitterne i Sr-Skjomen

landverts

vegforbindelse og er ikke avhengige av b&tforbindelse, som fdr.
Vegen til sør-Skjomen er bygget.

Noen isbryting i fjorden

kan det overhodet ikke bli tale om.
Til punkt 4.
Når det gjelder spørsmålet om hvilket tidspunkt skjønnet
skal legge til grunn for verdsettingen vises til notat
herfra 8.

mars 1973 side 3.

Etter Hyesteretts

dom. inntatt

i Rt. 1070 s. 192 og den nye erstatningsloven av 19. januar
1973 har spørsmålet fått en klar løsning, og.det er ingen
grunn til åta

dette opp i forbindelse med en forhåndstil-

tredelse.
Til punkt 5 og 6.
En er enig i at det neppe på forhånd vil være mulig å fastsette forskudd på erstatningene.

Det dreier seg om mange

parter og om varierende omfang av inngrepene.

Dertil kommer

at det dreier seg om delvise reguleringer og inngrep.
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Spørsmålet om utbetaling av de endelige erstatninger ligger
utenfor saken om forhåndstiltredelse. En vil likevel nevne
at i de tilfelle hvor eiendommener beheftet med pant, kan
erstatningen ikke utbetales. til eieren før panthaveren har
samtykket, jfr. skjønnslovens§ 53, 2. ledd. Dette kan
undertiden ta atskillig
tid
f.eks.
ved,
panteln
i.
·.
'.
·
'
·
·.
· 1·•i
· · ·
•·,
·Landbruksbankenog vedkommende kommune har stillet
garanti. Det kan derfor ikke,bli tale.om & sette en
bestemt frist for utbetalingen av erstatningene. Disse
vil bli utbetalt så snart det er mulig og i samsvar med
gjeldende bestemmelser.
Til punkt 7 og 8.
En kan ikke se at det er noe grunnlag for den kritikk som
er reist mot saksbehandlingen. I Skjomen som ved andre
anlegg har det vært vanlig som en praktisk ordning at det
tas direkte kontakt med grunneierne om arbeidstillatelser
og andre tillatelser. I den erklæringen som ble benyttet
ble uttrykkelig sagt at det var en forutsetning at tillatelsen ikke skulle gripe inn i skjønnsrettens avgjørelser, og
at skjønnet blir å behandle på vanlig måte etter de regler
som gjelder for ekspropriasjon etter vassdragsreguleringsloven. De grunneiere som ønsket det hadde full anledning
til å henvende seg til sin prosessfullmektig,og det har
de da også benyttet seg av. 30 grunneiere/rettighetshavere
har underskrevet erklæring som etter det opplyste er utarbeidet av høyesterettsadvokatErik Bryn. Fotokopi av denne
fdlger vedlagt.
Det vesentlige i denne forbindelse er at ingen av disse har
reist noen reelle innvendinger mot forhåndstiltredelse.
Erklæringen avviker - fra den som Skjomenanleggenebenyttet for så vidt angår selve erstatningsberegningen.
Betenkelighetene ved den delvise regulering fra noen parter
er først oppstått etter at ovennevnte erklæringsformularikke
ble akseptert av NVE.
En annen saksbehandling som antydet ville
imidlertidikke
ha frt til noe annet resultat, da en ikke under noen omstendighet villa ha godtatt en erklæring hvoretter erstatningen
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skulle fastsettes i strid med gjeldende rett.
En kan ikke se at det finnes holdbart grunnlag for innvendinger
mot at de delvise reguleringer gjennomføres som foreslått,
og heller ikke at det skulle være behov for å stille noen
vilkår

i forbindelse

med forhåndstiltredelse.

Nr

det gjelder
betydningen
av en hurtig
avgjorelse
vises
for ovrig til notat av 13. april 1973 fra Staskraftverkene
til Vassdragsdirektoratet.

Brev fra H.Leth,
R.Gamnes og E.Stiberg
(de
nevnte
er partenes
tillitsmenn)
til
h.r.adv.
av 2.4 0g3.4.73.

to

forstBryn,

I tillegg til de ulemper og krav De har gjort rede for,
vil jeg bemerke at også kravet om opparbeidelse av de veier
som er foreslått av skogsakkyndige istedet for isveiene
må bli ordnet utført.
Dersom reguleringen
iverksettes fra kommende vår,
slik
Som antydet i erkleringen fra NVE m? ogsa erstatningen
for eventuelt tapt leieinntekt og fiske for sesongen i
år tas med
I forbindelse med eventuell kjøring av kraftverket kreves
at fjorden holdes isfri ved pålegg om isbryting. Foruten
de stedene som nevnes av Dem og som er avhengig av båtforbindelse. Fjorden trafikkeres også daglig av sandfraktefartøyer.
Jeg er forøvrig enig med Dem om at det må ikke komme på
tale å foreta noe inngrep i vassdraget før til takene som
skal avbøte skadevirkningene er fastlagt og utført. Ellers
er dette forholdet med overskjønn som også må tas med i
betraktning.
H.Leth
For mitt vedkommende godtar jeg Deres redegjørelse i denne
sak for partene.
Forøvrig henviser jeg til tidligere krav jeg er kommet
med angående dette skjønnet.
R.Gamnes

Jeg er en av dine parter som ikke har gitt NVE noen forhåndstillatelse, på grunn av at jeg er overbevist om at
det kan få alvorlige følger, særlig når det gjelder drikkevannet.
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Jeg vil
derfor
si
naden
De har sendt

meg helt
enig
i
Vassdragsdirektoratet

den

kommentar
til
den 20 mars

søk1973.

E.Stiberg

Notat
fra
Administrasjonsdirektoratet
dragsdirektoratet,
av 30.3.73.

til

Vass-

Skjomen kraftanlegg.
Forslag om rett til
iverksette delvise reguleringer før
endeli sk'nn foreli er.
Av hensyn til idriftsetting av kraftverket til høsten er det
nødvendig å begynne magasinering av vann allerede ut på våren
og sommeren.

Det er derfor meget om å gjøre at de delvise

reguleringer kan gjennomføres· som foreslått snarest.
Som det fremg&r av ovennevte

notat er forslaget om forhands-

tiltredelse begrenset til nærmere angitte

felter og regu-

leringer.
Når det gjelder idriftsetting av Skjomen kraftverk (agregat
nr. l),har en gått ut fra at de nødvendige tillatelser

fra

de berrte

til-

parter vil foreligge.

Dersom de ndvendige

latelser, mot formodning, ikke kan skaffes til veie, vil
spørsmålet om igangsetting av kraftverket bli tatt opp som
særskilt sak.

UEDTAK

OIT

FORHANDSTILTREDELSE

Brev fra NVE til h.r.adv. Bryn, Heidenstrømog
Administrasjonsdirektoratet,
av 7.5.73.

Vedtak om forhåndstiltredelse
vedrørendestatsregulering
av Skjomenvassdra ene m.v.

I medhold av lov om oreigningav fast eigedomav 23.oktober1959 $ 25, beydigelse til Industridepartementet
ved kgl.res.l.juni 1960 og departementets
delegasjonav avgjorelsesmyndighet
2.mai 1972 har Hovedstyreti møte 7.mai
1973 truffetvedtak om at de reguleringerog overføringeri Sørelvasom er
omhandlet i Administrasjonsdirektoratets
notat av 8.mars 1973 kan settes i verl
før endelig skjønn er holdt.
Vedtaketer tilknyttetfolgendevilk&r:

1•7

1

l

1. Alminneliglavvassføringi Skjoma skal ikke underskrides.
2. Skjomenverkeneplikterå betale forskuddpå skjønnsvederlaget.
Tvist om forskuddsbelopets
st&irrelse
avgj9resav Hovedstyret.
3. Ingen rettighetshavere
som blir berørt ved forhåndstiltredelsen
skal bli dårligerestilletved erstatningsutmålingen
enn om reguleringeneførst ble tatt i bruk etter avhjemlet skjønn.
Fristen for eventuellklage til Industridepartementet
over Hovedstyretsavgjørelseer tre uker fra underretningen,
jfr. forvaltningslovens
5 29.

KLAGE
TILTREDEISE

OVER

VEDTAK

Brev
fra h.r.adv.
mentet, av 18.5.73.

OII

Bryn

FORHANDS-

til

Industrideparte-

Ad forhåndstiltredelse
vedr. statsreguleringen
av Skjomenvassdragene
m.v.
IKlage
over hovedstyretsvedtak av 7/5 d.8.
Jeg viser til hovedsiyretsvedtak av 7.mai hvoretterIVE er
gitt tillatelsetil forh8ndstiltredelse
fors@vidt anger reguleringerog
overføringeri Sør-elvafør skjønn er holdt og. erstatningerutbetalt
samttiltakutført.
På vegne av partene som berøres av vedtaketpåklagesdette herved
til Industridepartementet.Det kan her vises til den redegjorelseog det
syn jeg har gitt uttrykk for overforhovedstyret i forbindelsemed dets
behandlingav saken, jfr. mitt brev av 20.marsi år til Vassdragsdirektoratet,hvor jeg nøye har gått inn på de forskjelligeforhold
og påpekt hvilke forhold som bør klargjøres og hvilke betingelser
som bør settes i forbindelsemed en forhåndstiltredelse.
Etter å ha hatt en sesjonnylig i Skjomenog konferertmed partene
skal jeg forsåvidt angår forholdenefor fjellområdetfå opplyseat det
er sluttet avtale direktemellom Edvard Stibergm.fl. og anlegget
vedrørendehytten som neddemmes,slik at dette forhold er ordnet. Det
sammehar jeg fått opplyst også gjelder Narvik og omegns turistforening
og dens hytter.
Jg ble derfor innstendiganmodetom å sørge for at
det com et minimumskrav ble p&lagt NVE 8 sore
for vannforsyningen
til mennesker og dyr iåfremt det skullevise seg at vannforsyningen
skades. Jeg må derfor innstendigbe om at et slikt vilkår ble satt.
NVE må her påleggeså utføre nødvendige tiltak ford sikre vannforsyningen
av tilstrekkeligog godt nok drikkevann.
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Det er forøvrig fortsattmin oppfatningslik det fremgår av·
brevet av 20.mars at man her bør vente med foregrepattvangskraft
inntil neste vår, idet jeg ikke kan se at man vil tape særlig ved
dette slik som den faktiske situasjon idag licger an. Ved en slik
utsettelsevil man få resultatetav underskjonnetog man vil få klarhet
i hvilke tiltak som antas nødvendige for å sikre vannforsyningen.
l
n
Til ytterligere orienteringkan jeg her neve at skjannet for Sjona
elv nå er ferdig prosedertog at man vel må kunne vente rettens
skjønn i løpet av sommeren. Uår det gjelder fjellområdeneer det
berammet en sesjon til 25/9 d.3. og flg. dager og det er meningen i
denne sesjon også å få avklart vannforsyningsspørsmålenesom er utsatt
slik det fremg&r av min redegjarelsetil vassdragsdirektoratet.Dette
innebærer da at situasjonen i løpet av høsten vil være så avklart
at tillatelse da kan gis og de nødvendige vilkår settes under
hensyntagen til de opplysningerman da vil sitte inne med.
Jeg vil til slutt også understreke at partene meget sterkt
påla meg å sørge for at NVE ble tilpliktetå utføre de nødvendige
tiltak ikke bare når det gjaldt vannforsyningen,men også andre tiltak
til avboting av skadevirkninger,idet man her ikke får

erstatninger,

men tiltak som kompensasjonfor skadene.
Klagen sendes gjennom !NE, Hovedstyret.

Brev fra NVE til Industridepartementet,
av 28.5.73.
Statsreguleringav Skjomenvassdragene
m.v.
Klage over vedtak om forhandstiltredelse
Hovedstyrettraff 7. mai 1973 vedtak om forhåndstiltredelse
før
skjønn er avhjemletvedrørendevisse reguleringerog overføringer
vedr. Skjomenkraftverk,jfr. vedlagteavtrykk.
Høyesterettsadvokat
Erik Bryn har 18. mai 1973 klaget over vedtaket.
Likeledeshar høyesterettsadvokat
Bjørn Dalan 21.s.m.kommetmed
innvendingermot saksbehandlingen.De to brev vedleggessamen med
avtrykk av svarbrevherfra i dag til hoyesterettsadvokat
Dalan.
Til Departementetsorienteringvedleggesvidere avtrykkav Vassdragsdirektoratets
innstillingtil Hovedstyret,der de viktigste av
sakens forskjelligedokumenterer tatt inn. Avtrykk av Statskraftverkenes notat av 6. mars 1973 følger særskilt.
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Når det gjelderhøyesterettsadvokat
Bryns anførselom at det ikke kan
være noe særlig å tape med å vente til neste vår, vises til nevnte
notat der det framgår at produksjoneninntilvåren 1974 vil være av
størrelsesorden300 GWh, det alt overveiendevinterkraft.
Etter NVE's syn skulle det bare i helt spesielletilfellevere
behov for særlige tiltak vedrørendevannforsyningenså lenge bare Sørelva
blir berørt. Dersom Departementetlikevelskulle komme til et annet
resultat,vil man anbefaleat det overlatestil det stedligehelseråd
som kontrollinstansavgjore om vannforsyningen
blir skadet og i så
fall å pålegge eller godkjenneeventuelletiltak for å sikre tilstrekkeligog godt nok drikkevannfor de enkelte skadelidende.
Til høyesterettsadvokat
Dalans krav om registrerings-og granskingsarbeid er & si at Hovedstyrethar lagt til grunn Administrasjonsdirektoratetsopplysningom at skriitligeutredningerfra de rettsoppnevnte sakkyndigealleredeforeliggerbåde for de norske og svenske
reindriftsinteresser,
jfr. Vassdragsdirektoratets
innstillings.14.
Ellers sier det seg selv at det ikke kan ha noen særlig hensikt
å foreta ytterligereregistreringerm.v. før det er bar mark og
helst sommerforhold
i fjellet, vilket igjen vil innebære at vårflommenforlengster passert.
Skulle kravet imøtekommes,
ville følgeligtillatelsentil forhåndstiltredelselangt pa vei bli illusorisk.
For øvrig viser man til innstillingenog vedtaketog har ikke noe
ytterligereå tilføye.

Brev fra h.r.adv. Dalan og Sigmond til lPJUStridepartementet,
av 16.6.73.

Statsregulering av Skjornenvassdragene rn.v. - forhåndtiltredelse.
I tillegg til de anførsler jeg har reist i mitt

brev av

21. mai, synes det å fremgå av notatet at det foreligger en fundamental saksbehandlingsfeil

i forbindelse med søknaden om forhånds-

tiltredelse. De interesser som blir vesentligst berørt av en eventuell
fohåndtillatelse

til magasinering, nemlig reindriftsinteressene

synes ikke engang & vere forespurt i anledning søknaden. Dette
gjelder under enhver omstendighet de svenske reindriftsinteresser
som jeg representerer. Den saksbehandlingsfeil
ligge

som her synes

fore-

m% fire til at avgjorelsen av tillatelsen ikke kan skje for

de berørte parter, samt de oppnevnte sakkyndige for skjønnet har
avgitt uttalelse. Det dreier seg om neddemning

av_ca.

7.500

dekar

reinbeite som, etter de sakkyndiges utredninger synes å være av
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vital betydning for områdenes egnethet som reindriftsområder. Det
er vanlig at områdene

ned mot vannet er særlig godt beite med mye

frodig vegetasjon. Det er av avgjørende betydning for rettens
vurdering av dette beitets verdi at man kan se dette før neddemning.
Som regel vil det være de beste områder som blir neddemmet, slik
at man ikke fir et helt p@litelig bilde av de neddemmene omr&der
ved å se på de nye strandkanter.
Det er riktig at reindriftssakkyndige har underskt
omr&det og avgitt uttalelse, men det avgjrende

er skjnnsrettens

vurdering etter befaring av områdene.
Hvis tillatelse til magasinering allerede i år skulle
bli gitt, så er det nødvendig at det gis omfattende pålegg til
eksproprianten

om fotografering og registreringer av arealene.

Imidlertid vil jeg bestemt protestere på vegne av de
svenske reineiere mot at det nå gis tillatelse til magasinering
uten at de berørte parter har fått anledning til & uttale seg.
Dette hensyn synes, om mulig enn mere viktig i og med at det
dreier seg om andre lands statsborgere som har erstatningsbeskyttende
rettigheter. Så snart jeg har mottatt uttalelse fra mine parter vil
jeg komme tilbake til saken.
Gjenpart av denne klagen har jeg sendt til Norges
Vassdrags- og Elektrisitetsvesen, Vassdragsdirektoratet,

og til

h.r.advokat Erik Bryn, Kronprinsensgt. 5, Oslo 2.

Brev fra Generaldirektørentil Industridepartementet,
av 12.7.73.

Statsregulering
av Skjomenvassdragene
Kla e over forhåndstiltredelse
Vedlagt
returneres
brev
fra hoyesterettsadvokat
Bjorn
Dalan
16.6.73.,
som man mottok
med Departementets
ekspedis
jon
26. s.m.
Det
vil
framgå
av tidligere
oversendte
saksdokumenter
at
alie
aktuelle
områder
som blir
neddemmet,
ligger
på statens
grunn.
Videre
foreligger
for
skjonnsretten
omfattende
utredninger
fra
hver
av de to rettsoppnevnte
reindriftssakkyndige.
Den
svenske
sakkyndige,
studierektor
Nikolaus
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Kuhmunen har således
lagt
fram en utredning
på 42 s. + bilag,
mens
den
norske
sakkyndige,
statskonsulent
Loyd
Villmos
utredning
er p 43 s.
Man gar
ut
fra
at
hovesterettsadvokat
Dalans
anforsel
om
et neddemmingsareal
på 7500 dekar
er hentet
fra de sakkyndiges oppgaver.
Det må da tilføyes
at disse
oppgavene
refererer
seg
til
en hoyde
lm over
HRV.
Dersom
referansehøyden
reduseres
til
HRU -noe
som i denne
sammenheng
må anses
relevant
-vil
også
arealet
bl i en god
del redusert.
Ellers
må presiseres
at i følge
den norsk-svenske
reinbeitekonvensjonen
av 1972 er Båtsvatn
- Gau tel isvatn
- Vannaksvatn
grense
for det svenske
beiteområdet,
slik
at de svenske
reineierne
følgelig
bare
har rettigheter
over
et areal
tilsvarende
omtrent
halvdelen
av neddemmingsområdet
ved Båtsvatnmagas inet.
Ved Iptovatn
er forholdet
noenlunde
tilsvarende,
dog slik
at svensk
andel
må antas
å være mindre
enn
halvparten.
Alt
i alt
gar man ut fra at de svenske
beiteområdene
som neddemmes,
vil utgjøre
ca. 3500 da.
Endelig
vil
man påpeke
at de norske
reindriftsinteressene
ivaretas
av høyesterettsadvokat
Erik Bryn som har vært forelagt
søknaden.
Som kjent
har
han i brev
av 18. mai 1973
paklaget
Hovedstyrets
avgjorelse,
uten
at
man av klagen
kan se at reindriftsnæringen
er trukket
inn i denne forbindelse.
For øvrig
tillater
man seg vise
til
brev
herfra
28. mai
1973 og til
sakens
dokumenter.

Brev
fra
Industridepartementet
rettsadvokatene
Dalan og Bryn,

STATSREGULRING

AV

SKJOMENVASSDRAGENE

til
høyesteav 23.10.73.

M.V.

KLAGE

OVER

VEDTAK OM FORHÅNDSTILTREDELSE
Industridepartementet
antar
etter
de foreliggende
opplysninger
at
fordelene
ved
forhåndstiltredelsen
(innvinning
av over
300 Gwh, vesentlig
vinterkraft)
overstiger
de ulemper
det
medfører
at
tiltaket
settes
i
verk
før skjønn
er avholdt.
En peker
i den forbindelse
på at det
bare
er Sørelva
som er berørt
av inngrepet,
og at Skjoma
nedenfor
utløpet
av Sørelva
fremdeles
har
i behold
60% av vannføringen.
Videre
foreligger
det
omfattende
utredninger
fra
to
reindriftssakkyndige
om
virkningen
for reindriften.
I til legg
ti 1 de av Hovedstyret
fastsatte
vilkår
for
tillatelsen
bestemmer
departementet:
4. Inntil
helseråd
inngrepet.

endelig
skjonn
om vannforsyningen
Helser&det
an

foreligger
avgjor
det stedlige
i området
blir
skadet
ved
i s&fall
palegge
eller
godkjen-
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ne eventuelle
nok drikkevann

tiltak
for å sikre
tilstrekkelig
for de enkelte
skadelidende.

og godt

H.r.adv.
Dalen
anfører
at
en av partene
i saken,
de
svenske
reindriftsinteressene,
ikke
har
vært
forespurt
i anledning
søknaden.
Departementet
antar
at
det
ikke
er grunn
til
regne
med at denne
saksbehandlingsfeil
kan ha virket
bestemmende
på vedtakets
innhold.Den
antas
derfor
ikke
medfore
at tillatelsen
til
forhånds tiltredelse
er ugyldig,
jfr.
forvaltningsloven§
41

INORDELUA

FORSLAG

OII

FR

REGULERING

SKJININ

Notat
fra
Administrasjonsdirektoratet
Vassdragsdirektoratet,
av 8.7.75.
Skjomen
kraftanlegg
delvise
reguleringer
før skjønn
er avholdt.

I

til

forslag
om rett
og overføringer

til
av

sette
Nordelvas

i

verk
felter

Sakens sammenheng er:
I

1)

Ved kgl.

res.

av 1.

august 1969

ble

det

fastsatt

leringsbestemmelser for statsregulering

regu-

av Skjomen-

vassdragene m.v.
Manøvreringsreglementet
kgl.res.
nr.

av samme dato.
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ble

fastsatt

For øvrig

vises

s.

298

(1968-69) og Innst.

En vedlegger kartskisse

likeledes
nr.

SBP-2l058

til

ved
St.prp.

(1968-69).

som gir

en oversikt

over reguleringer og nedb&rfelter.
2)

Allerede ved stevning av 11. februar 1970 til Narvik
herredsrett begjærte NVE skjønn til fastsetting av
erstatninger og/eller tiltak i anledning av ovennevnte
reguleringer.

I forbindelse med stevningen gjorde en

retten oppmerksom

mtte

pa at

skjonnet av praktiske hensyn

foregg i etapper for de forskjellige deler av
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reguleringsområdet, da det er så vidt omfattende.
Slik har det også vært foreholdt.
3)

Skjonnet ble inkaminert 7. juli 1970 med pf6lgende
oversiktsbefaringer,

bl.a. av Skjoma elv og videre

opp til Iptovatn.
Skjdnn

vedrdrende anleggsomr&det

p

Elvegard ble av-

hjemlet 10. juli 1970.
Senere har det vært holdt skjonnssesjoner med befaringer
somrene 1971-74.

Det skjønnstema som særlig har vært

tidkrevende er virkningene av reguleringene i Skjema.
Et mindre delskjønn på strekningen Bogholm - Fjellbu
vedrørende grunn og rettigheter til anleggsveg og
20 kV-linje ble avhjemlet 28. september 1972.
Skjønn til fastsetting av erstatninger og/eller tiltak
til de grunneiere og rettighetshavere i Skjomdalen som
blir berørt av reguleringene ble avhjemlet 5. mars 1974.
Det er begjrt

overskjonn.

Videre ble skjønn til fastsetting av erstatninger m.v.
for skader og ulemper som reindriftsnæringen blir påført

De saksøkte har begjært overskjdnn som skal inkamineres l6. september 1975.

avhjemlet 15. mai 1975.

Endelig ble det avhjemlet skjønn 19. desember 1974 i
anledning bygging av tiltaksveg Elvegard - Srskjomen
og for kraftstasjonsområdet-i
4)

Lappvik m.v.

Eksproprianten har ellers gått sterkt inn for å få
avviklet reguleringsskjønn
forsyningsspørsmålet

for Skjema derunder vann-

så snart som mulig, uten at dette

av forskjellige grunner har lykkes.

NVE mente at en

samlet behandling og avgjørelse av alle spørsmål som
forelå i dette avsnitt var nødvendig for å komme fram
til et riktigst mulig resultat.

Skjønnsretten fant

likevel å burde avhjemle skjønnet i Skjomdalen

( som

tidligere nevnt 5. mars 1974) og utsatte vannforsyningssporsm&let til etterflgende

serskilt behandling.

Det ha: senere vart fort forhandlinger mellom partene
med sikte på å komme fram til en minnelig ordning av
vannforsyningen i øvre del av Skjomdalen, uten at
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dette ser ut til å lykkes.

Også kommunen har for-

gjeves vært dratt inn i forhandlingene.
Slik denne sak står i dag har en sett seg nødsaget
til & bringe vannforsyningsspirsm&let

inn for skjonns-

retten til fortsatt behandling og avgjørelse.
Skjdnn til behandling av dette sporsm&l er berammet
til 14. juli d..
II

1)

Det er uvisst om skjønnet vil bli avhjemlet umiddelbart etter hovedforhandlingen eller før september d.å.
Dernest vet en ikke om det vil bli krevet overskjønn.
Skal Skjomen-verkene kunne gjennomføre reguleringene
etter den oppsatte tempoplan, antas det nddvendig & f&
samtykke til forhåndstiltredelse.

En har forstått de

berørte grunneiere og rettighetshavere slik at de ikke
vil gi tillatelse til iverksetting av disse reguleringer
for skjinn er holdt.

De saksokte i

skjonnet i Skjom-

dalen er alle representert ved høyesterettsadvokat
Erik Bryn, og en sender til underretning gjenpart av
dette notat med bilag direkte til ham i tilfelle
ovennevnte antakelse ikke skulle være riktig.
2)

Det foreligger

n

fullstendige planer for et perma-

nent vannforsyningsanlegg

utarbeidet av den rettsopp-

nevnte sakkyndige, sivilingenior J.P. Barlindhaug.
Dette vannforsyningsanlegg
i Skjomdalen.

tar sikte på å dekke behovet

Vel halvparten av hovedledningen er

allerede lagt og det regnes med at den resterende del
av denne blir lagt i løpet av september måned.
Stikkledninger er lagt i den utstrekning det har vært
nødvendig for å opprettholde en tilfredsstillende
vannforsyning.

Da vannforsyningen i øvre Skjomdalen må

antas & vare det vesentlige spørsmål i forbindelse med
iverksetting av reguleringene, påtar Skjomen-anleggene
seg som hittil midlertidig å sørge for en tilfredsstillende vannforsyning

for partene i dette avsnitt inntil

endelig skjonn foreligger.
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3)

For Skjomenverkene er det av meget stor betydning å
kunne gjennomføre reguleringene etter den oppsatte
terminplan.
N&r det gjelder nrmere

data vedrdrende de overforte

felter, reduksjon i vannføring, magasinering, produksjon m.v. vises til vedlagte notat av 3. juli 1975.
Av hensyn til kraftsituasjonen i distriktet er det
også av stor betydning at reguleringene kan settes
i verk som foreslått.

Særlige grunner skulle således

tilsi at forslaget blir imøtekommet.

En kan heller

ikke se at et vedtak om forhåndstiltredelse i dette
tilfelle vil f# noen betydning for skjnnsrettens
fastsetting av erstatningene og/eller tiltak.
For skjønnet foreligger også sakkyndige utredninger
for fagområdene i hydrologi, geologi, vannforsyning,
jord- og skogbruk, is, fiske og reinbeite.
Alle underskjinn, kanskje unntatt ett

som nevnt

ovenfor, vil være avhjemlet før reguleringene iverksettes, jfr. oreigningslovens§

25, 1. ledd, siste

punktum.
En peker ogs

pa

at alle magasiner ligger pa statens

grunn, og likeledes eier staten det meste av grunn og
fallrettigheter

i sør- og Nordelva.

forhåndstiltredelse

Forslaget om

omfatter ikke statens grunn og

rettigheter.

Brev
fra høyesterettsadvokat
H.Leth, P.Gamnes 0g O. Borgholm
saken, av 22.7.75.

Bryn
til
(parter i

Videre legger jeg et eksemplar til hver av søknaden
om forhåndstiltredelse. Som det fremgår av NVEs brev
ber dette om uttalelse innen 3 uker fra mottagelsen,
dvs. innen 3 uker fra 21 juli. Når brevet ikke er mottatt før 21 jul i skyldes forøvrig dette at vårt kontor
har hatt fellesferie.
Da det ikke blir tid til å innhente svar fra den enkelte
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part
ber
jeg
tillitsmennene
meddele
meg hvorledes
De
stil ler
seg til
søknaden.
Jeg går ut fra
dere
tar
en
underhåndskontakt
med de øvrige
parter
på de forskjellige strekninger.
Som tillitsmennene
vil
kjenne
til
har jeg på et meget
tidlig
stadium
gjort
såvel
anleggsledelsen
som NVE klart
og tydelig
oppmerksom
på at mine parter
med all
makt
vil
motsette
seg
ytterligere
overføring
inntil
vassforsyningssporsm&let
er bragt
i orden.
Som kjent
pagAr
leggingen
av vassledningen
og det må etter
min oppfatning
ikke komme på tale
åta
bort noe vann for vassforsyningsspørsmålet
er ordnet
for den enkelte.
I og med at reguleringen
i sin
helhet
tas
i bruk vi 1
erstatningene
samtidig
anses
som forfalt.
NVE vil antagelig
pa denne
bakgrunn
hevde
at erstatningene
samtidig
skal
fastsettes
på basis
av prisnivået
ved
forfallstidspunktet
og altså
forhåndstiltredelsen.
Med den usedvanlige
raske
kronesynkning
og utgiftsstigning
som
finner
sted
vil
en rentefot
på 6% ikke holde
tritt
med
kronesynkningen.
Jeg mener derfor
det
i denne
ekstraordinære
situasjon
må settes
som et
klart
vilkår
at
samtlige
erstatninger
som er
gjenstand
for
overskjønn
skal
vurderes
på bakgrunn
av prisnivået
på overskjønnstiden
samtidig
som erstatningene
skal
anses
forrentet
fra forhåndstillatelse
ble gitt.
Såvidt
jeg
har
forstått
er det
flere
av partene
som
av forskje
llige
arsaker
synes
det
trekker
svært
lenge
ut med utbetal
ing av erstatningene
som følge
av overskjønnsbegjæringer
og vanskeligheter
med berammelser.
Jeg forstår
godt den utålmodighet
som her gjør seg gjeldende og jeg synes
derfor
det
må være et rime lig
krav
for
forhåndstillatelse
at man får
anledning
til
å få
utbetalt
90% av de erstatninger
som er
fastsatt
ved
underskjonnet.

Brev
fra
hoyesterettsadvokatene
Sigmond
til
NVE-Vassdragsdirektoratet,

Dalan

og
av

11. 8. 75.

Sk'omen Kraftanle
: Overfdrin
m. • forhandstiltredelse.

o re

lerin

av Nordelva

Det vises
til
s@knad av 8.juli
oversendt
meg ved Deres
brev av 1l.juli.
PA vegne av de svenske reindriftsinteresser
bemerkes at man ikke har innvendinger
mot at delvis
reguleringer
iverksettes
som anfdrt.
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Brev
fra
høyesterettsadvokat
Bryn
Vassdragsdirektoratet,
av 13.8.75.

til

NVE-

Skjomenkraftanlegg. Overføringog reguleringav Nord.elva m.v. Forhimlatilt ala
Jeg viser til direktoratets brev til meg av 11. juli
og mitt brev til direktoratet av 22. juli. Jegher n8 muntlig og akrittligtitt uttalelsefrade tre
hovedtillitsmenn
somnaturlig nok ikkehar hatt anledning til 4 forelegge
saken tor hver enkel part, men
har kontakteten del av diaaeunderhlnden.

Samtligetillitamenng&r sterkt imot at søknaden skal innvilges. Årsaken
til dette er at det alt er gitt tillatelsetil overføringav Sørelva
og at
Vasadragaveaenet n8
m8 kunne ventemed 4 ta resten av reguleringen i bruk
inntil endelig skjønn foreligger. Ved enhver reguleringvil utbyggeren
naturlig nokha et sterkt mske om snarest mulig I kommetil
verdiene. PA
den annen aidehar saksforberedelser
og underaøkelaeri vassdragssaker klart
vist behovettor 4 ta den nødvendige tid forA fl aalatne tilatrelcbligklarlagt og forberedtalvel for konsesjonsbehandling
son for skjonnsbehandling
Det gjelder her innviklede
og vanskelige forhold hvor det
fre grunneiersiden
m! være et klart krv at man ikke forseer utbyggin&og iverksettelseslik
at dat gir ut over muligheteneforA. få at korrekt og riktig oppgjør
ror
grunneiernes vedkommende.

N&r grunneierne motaetter seg ytterligere iverksettelseer det i forste re
pA grunn av vannforsyningsfarholdene, men ikke bare dette,hva jeg kommer
tilbaketil.

For vannfarsyningens
vedkomende har jeg fre farste stund gjart det helt
klart
s&vel overfor Vassdragevesenetsprosesafullmektigsom direkte overfar Vass
dragsvesenet at det fra partenes aide vil bli satt son et abaoluttkrav at
vassforsyningen tiltaksmessiger ordnet
tør ytterligere inngrep tillates
iverksattfre grunneiernes side. Til belymningav dette vedleggerjeg lyekopi av mitt brev til anleggsleder Kummeneje
av
17. oktober1974, lyakopi ev
mitt brev av 20. desember s,8. til hr,advolat Fergaard
og edelig lyskopisv
mitt brev t±l NVE direkte av 15. februar r.
i
Jegstilfoyer et jeg under
hovedforhandlingenfor underskjønneti begynelsen
av mai 1973 ga klart
uttrykk for at vassforayningaapøraml.lene
mltte vare endeligløst i god tid
før det ble tale om ytterligere iverksettelse,
PA danne bakgrunn vil jeg hevd
at den situasjonsom nu foreliggerer HVE selv&rsak til, idet saken kunne
vært endeligløst pl et langt tidligeretidspunktvia retten
med mer aktiv
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holdning fra BVE'aaide til dette apøramål. Sakenreiser pl denne bakgrunn
et viktig prinaippapørlllDAl
som det kan vare all
grunn til 4 ta opp til
offentligog politiskdroftelse.
Under skjønnaforhandlingenefor underskjønnetvedrrrende vassforsyningen
har
NVE godtattat reguleringen vil bevirkeat det er nødvendig med en
ny vasaforsyning for g&rdene. P8 trossav dettehar NVE ikke villet innrømme tiltaksplikt,menhar p&st&ttat grunneierne selvm8 skaffe segny vassfor'syning mot en erstetningsom fastsettesav skjønnsretten. Dette
på tross
ev at NVE fors&vidter i full gang med leggingav selvehovedvannledningen.
Imidlertidhar NVE ikke villetlegge stikkledninger
og dette ml i tilfelle
gjøres før frostensettesinn. Grunneierne
har imidlertidikke noen
økonomisk mulighettor å forskuttereeller skaffe seg vannforsyning helt
eller delvisved egne midler. NVE har viderehevdet at dersomdette for
å få tillatelsetil forh&ndstiltredelse
legger hoved-eller stilekledning
til grunneierne vil de kreve dette refundertunder den videre behandling
av saken. En løsning i formav et løfte om midlertidig vassforsying er
derfor overhodet ingen løsning i den foreliggendesek.
Forutenvassforsyningen vil iverksettelse
medføre en total ødeleggelseav
laks- og sjearretfisketfor man har f8tt endeligklarhet i erstetninger
og
tiltak i denne forbindelse. Iverksettelse
vil også bety at man ikke lenger
får elveisog iallfall usikre forholdfor vintertransport
når det gjelder
bl.a. skogsvirke og forkjøring. Det er her ved skjon
p&lagt NVE forskjelligetiltak til avbstingav alike skadevirkninger, man såvidtforstås
er også denneaide av skjønnenepåanket f're NVE's
side til overskjønn.
Det må iallfallvare enklar forutsetning
at de tiltaksom er nødvendig
for å avbøte skadevirkninger er
utført ogiverksattfør reguleringentas
i bruk.
Som kjent har man i de senere Ar hatt en akslererende inflaajonatendena.
Dette betyr at dersom NVE kan få fastsatt erstatningenefor eksempelpå
prisniv&1975 0g s8 foreta utbetslingerfor eksempel1977,
i
fr kraftverket en vesentliginflasjonsgevinst
med tilavarende tap
pl grunneiersiden.
Selv om de fastsetteerstatningersisl forrentesmed6%slik praksis vanligvis
er idag, vil rentesatsenknapt dekke brukatap,tor eksempel
i formav tapt
fiske,gjerdeholdog andre ulemperi periodeninntil beløpeneutbetales.
Rentefotendekker med andre ord ingen del av inflasjonstapet. PA denne bak-
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grunn er det meget om i gjørefor grunneiere

i situasjoneraom den foreliggend
at man beholderbruksverdienfullt ut inntil selve erstatningene
er fastlagt
og at s&ledesikke de fysiskeinngrep skjerfar belopet samtidigutbetales.

Somnevnt har mine parter bestemtmotsatt seg at reguleringen
og overførin,en
tas i bruk rør alle tiltakaavgjørelser
og eratatningaavgjørelaer
foreligger
endelig. Skullestatsmyndighetene
ikke aksepteredettevil jeg som proaeaafullmektigfor partene iallfallforlange at en eventuelltillatelsetil forh8ndstiltredelse
m8 være betingetav følgende:

1. NV godtar med endeligvirking 8 legge hovedvassledningog stikkledningef781samtligede bruk og hus so er p@st@ttfor underskjonnet,
herunder oppsettingav vannposterfor almenbenyttelseog hyttebenyttel
slik det er påstått.

2. Ved skjønnetvar det tvist om inntakastedetfor hovedvassledningen
av
hensyn til trykkforholdene
pA. Grønvold-Bogholm-omrMet.Skjønnsretten
har gitt en foreløpig avgjørelsehvor NVE's
p8stand om et inntak ved
kote ca. 80 er tatt til følge. Nærmere premisserfor avgjørelsenforeligger ikke og man vet hellerikke om skjønneti den fortsatte behandlin
av saken vil tilplikteNVEandre tiltak
ror å heve trykknivåeti omrr@det.
Det m8 derfor være en forutsetningat NVE
pålegges i nødvendigutstrelning8 bedre trykkforholdenei Grønvold-Bogholm-omr4det.
5.

For at detikka akal oppatlinflasjonstapforgrunneierne må forutsetningenvare at erstatningene fastsettespå basisav prisnivået ved
endeligskjønn. Inntektatapeti periodenfrem til utbetalingdekkesved
at NVE p8legges8 forrentede endeligefastsstte erstatninger
med 6%
rente fra eventuellforhåndstillatelse.

4.

Den enkelte grunneier gis adgang til 4 kaeve utbetaltet forskuddp8
90%av de ved underskjonnet
allerede
fastsatte
erstatninger
og uten
betalingspliktfor dan del av et forskuddsom måtte
overstige
resultatetved overskjønn.

5.

Fors&vidtang&r andre tiltakskrav
enn vassforsyingen
m# det p&8legges
NVE 4 utbetaleen ulempeserstetning
for manglendetiltak i periodenfra
rorh!ndatillatelae
gis og inntiltiltakforeliggersom følge av
endeligskjønn. Blir partene ikke enige am denne ulempeserstatning
direkte, avgjøresdenne av overskjønnet.
For reindriftainteresaenea
vedkommende
m8 det være en forutsetningfor
neddemmning
at man akseptererfra NV's side den beitevurderingsom er

6.
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foretatt

av den sakkyndige ved skjomnnsretten,reindriftskonsulent
Loyd
Villmo. Videre ml selvfølgelig
de øvrige vilkår som jeg har nevnt her
ogs& gjares gjeldende overfor reindriftaningen.
Som kjent har jeg
bedt YVE forelegge
soknad om midlertidies
tillatelse
direlte
for reindriftssamene selv og jeg gir ut tra diaae kommenterer søknaden ytterligere
i
den utstrekning
de anser det nadvendig·

Notat fra Administrasjonsdirektoratet
Vassdragsdirektoratet, av 8.9.75.
SKJOMEN KRAFTANLEGG.
FORHÅNDSTILTREDELSE.

til

DELVISE OVERFØRINGER AV NORDELVA.

En viser til notat herfra 8. juli 1975 og høyesterettsadvokat Erik Bryns brev l3. august 1975.
Saken behandles punktvis i samme rekkefølge som i ovennevnte
brev.
Til

unkt l.

Som nevnt i notatet 8. juli 1975 ble vannforsyningsspørsmålet
brakt inn for skjønnsretten til avgjørelse. Hovedforhandlingen ble avsluttet i uken fra 14. juli d.å., og en venter
på at skjønnet skal bli avhjemlet. Det ville derfor være
fullstendig meningsløst å imøtekommedet fremsatte krav og
derved gripe inn i skjønnsrettens behandling og avgjørelse.
De saksøkte vil bli tilgodesett fullt ut på en tjenlig måte
med den ordning som er foreslått i ovennevnte notat punkt II,
2, nemlig at Skjomen-anleggene.påtarseg midlertidig a sorge
for en tilfredsstillendevannforsyning for partene i øvre
Skjomdalen inntil endelig skjønn foreligger.
Til

unkt 2.

Det er ikke riktig - som anf6rt - at "skjnnsretten har gitt
en forel6pig avgjorelse hvor NVE's p&stand om et inntak ved
kote ca. 80 er tatt til folge".
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Som det fremgår av vedlagte fotokopi av Narvik herredsretts
brev 17. juli 1975 er avgjørelsen når det gjelder realiteten
endelig. Skjønnsretten bestenunelse,vil på vanlig m!te bli
·'
·
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· .'
: •
.
inntatti
grunnene
for -s.skjnnet
og i ' dets.·-· slutning.
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Skjonnsrettens avgjrelse bygger da ogs& pg tilr&ding
I
·
·
· , · •.
· . .
I . · · ·_ .
fra den rettsoppnevnte sakkyndige som fant trykkforholdene
tilfredsstillende. Alternativ løsning som forelå var å
flytte inntaket for hovedvannledningenlengre opp i Nordelva,
;
en løsning som ble funnet uakseptabel da den ville bli uforholdsmessig kostbar. Kravet om i nødvendig utstrekning å
Øke vanntrykket i Grøn-vold- Boghalmområdet er det således
ikke grunnlag for å imøtekomme.
Til

unkt 3.

Det kreves at "erstatningene fastsettes på basis av prisnivået
ved endelig skjønn". Et slikt krav er ikke i samsvar med
rettspraksis i de senere år, jfr. Høyesteretts dom inntatt
i Rt. 1970 side 192 hvor det er fastslått at verdien på tiltredelsestidspunktetskal legges til grunn. Rettspraksis
er senere blitt lovfestet, jfr. lov av 26. januar 1973 om
erstatning ved ekspropriasjon, 9 ll. I sammeparagraf er
videre bestemt: "Ved erstatningsfastsettingentas hensyn
til tap som følger av at erstatningsutbetalingenhelt eller
delvis skjer på et seinere tidspunkt enn tiltredingen".
Det er derfor ingen grunn til åta dette spørsmål opp i
forbindelse med en forh&ndstiltrlelse da det har f&tt en
klar løsning i loven.
Til punkt

4.

Det synes å være dårlig sammenhengmellom kravene under
punkt 3 og 4.
Et forskott på "90% av de ved underskjønnet allerede fastsatte erstatninger" synes svært høyt. Ved et slikt høyt
forskott risikerer en & komme galt avsted slik denne sak
ligger an. Det er vel derfor det er krevet at de saksøkte
skal fritas for & betale tilbake den del av forskottet som
overstiger erstatningen som blir fastsatt ved endelig skjønn.
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Kravet harmonerer heller ikke med oreigningsloven som
bestemmer1. 9 25, 4. ledd, at eksproprianten kan kreve pant
i eiendont-o.enfor det beløp han betaler i forskott.
Bestemmelsen tar således sikte på å gi eksproprianten
sikkerhet for riktig oppgjr i tilfelle hyor det er·
utbetalt for meget i forskott.
Til

unkt 5.

forbindelse med et vedtak om forhandstiltredelsekan det
ikke være noe grunnlag for å stille vilkår om ulempeserstatning slik det er krevet.
I

Det ville matte oppfattes som et supplement til det som ellers
ville være det rettslige grunnlag for tilkjennelse av ulempeserstatning for tap. Både grunnlaget for eventuell ulempeserstatning som utmåling av selve erstatningens størrelse hører i
sin helhet naturlig under skjønnet.
Til

unkt 6.

Det kan ikke være noen rimelighet i at eksproprianten uten
videre aksepterer den rettsoppnevnte sakkyndiges vurdering
av reinbeite. Den sakkyndiges uttalelse er bare veiledende
for skjønnsretten, og det ville ikke være riktig på forhånd
-å binde retten til et bestemt resultat. Retten må her stå
fritt.
Som tidligere nevnt begynner overskjønnet behandlingen av
reinbeiteinteresseneallerede den 16. ds., og dette skjønn
ventes sluttbehandlet i denne sesjon.
Endelig bemerkes at endringene i 1973 av oreigningslovens
§ 25 nettopp tok sikte på å stille mindre strenge krav som
vilkår for samtykke til forhåndstiltredelse. Om dette vises
til "Husaaskomiteens"innstilling, side 71, 2. spalte f.f.
Det uttales på side 72 bl.a.:
"Etter utvalgets mening bør det være en kurant sak
å få samtykke til forhåndstiltredingnår det er holdt
skjnn og skjnnet enn& ikke er rettskraftig..
Dette m gjelde enten erstatningen er fastsatved
underskjinn eller overskjdnn. Saka bor i disse tilfelle ikke forinkes ved tidkrevende og omfattende
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undersokelser
fra administrasjonensside.
Utvalget
foreslår
derfor
som nytt annet ledd .i oreigningslovens
§ 25 at administrasjonen,
s k a 1 gi samtykke
til
forh&ndstiltreding
når det er holdt
skjønn med
mindre det foreligger
særlige
grunner
som taler
mot
at samtykke
blir
gitt."
Loyen

ble

da ogs& yedtatt

oreigningslovens
I foreliggende
sak

9

jfr.

lige grunner
nevnt under

i samsvar

kan

som taler
punkt 1,'

25,
ikke

med forslaget,

1. ledd,
siste
punktum.
sees at det foreligger

i mot,

jfr.

ekspropriantens

Brev fra høyesterettsadvokat Nergaard
NVE-Vassdragsdirektoratet, av 10.9.75.

sartilbud

til

Skjomenkraftanlegg. Overføringog regulering av Nordelvam.v.
Forhåndstiltredelse.
Fra Administrasjonsdirektoratet
har jeg fått tilsendtkopi av
h.r.advokatErik Bryns skrivelsetil Vassdragsdirektoratet
av
15. f .mnd.
Når det gjelderfremdriftenav reguleringsskjønneti Skjomen,
skal jeg få uttale:
Skjønn ble begjærtved stevning av 11. februar 1970 til Narvik
herredsrett.
Forste sesjonble holdtfor herredsretteni juli 1970.Forste
dag gikk på vanlig måte med til prosessfullmektigenes
innledningsforedrag og til uttalelse fra prosessfullmektigenes
side om hvilke
sakkyndige som burde oppnevnes.Da rettenvar klar til befaring,
foreslogrunneiernesprosessfullmektig,
h.r.advokatErik Bryn at
man.i denne sesjonbegrenset seg til en oversiktsbefaringav
Skjoma og at befaring av de enkelte takstnumer ble utsatt til
året efter.Retten tok dette forslagtil følge.
Ved rettenskjennelseav 10. juli 1970 ble sak.kyndigepå følgende
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områder oppnevnt: Hydrologiske spørsmål, fiskerispørsmål,spørsmål
vedrorende torkeskaderog grunnvann, isproblemer,reinbeitesporsml
og skogdriftspørsmål.De rettsoppnevntesakkyndige var samlet til
mote p& Elveg&rd 19.10.1970
og ble herunder enige om fremdriftsplanen for de forskjelligeutredninger.
Ny sesjon for Narvik herredsrettble hosten 1970 berammetti1 17.
august 1971. I skrivelsetil retten av 15. februar 1971 slo
h.r.advokatErik Bryn, som rett og riktig er, til lyd for at de
sakkyndige naturligvismåtte få den nødvendige tid til kunne
utrede de forelagtespørsmålpå en forsvarligmåte. Han konkluderte
med at man ikke kunne vente å få samtligesakkyndige erklæringer
innen sesjonen17. august 1971.
Fotokopi av Bryns brev datert 15. februar 1971 vedlegges.
Under august-sesjonen1971 ble man klar over at for enkelte avsnitt
av Skjomdalenville reguleringen sannsynligvis medføre skader og
ulemper for vannforsyningen og at den sakkyndige for tørke- og
grunnvannskader som var oppnevnt10. juli 1970 ikke hadde de nødvendige forutsetninger forå uttale seg nærmereom disse vannforsyningsspørsmål.
Efter forslag fra Vassdragsvesenetog med tilslutningfra grunneiernes prosessfullmektigh.r.advokatBryn oppnevnte herredsrettenden 15.10.1971
statsgeologLars A. Kirkhusmo
som sakkyndig i geologiskespørsmålmed særlighenblikk påå uttale
seg om reguleringensvirkninger på vannforsyningsforholdene.
Kirkhusmo ga en foreløbigredegjørelsedatert 25. juni 1972 og
møtte også i den sesjonenfor herredsrettensom ble holdt i juni
1972 og redegjordemuntlig for saken. Han uttalte at det var nødvendig med ytterligereobservasjonervedrørende grunnvannsforholdene og den 10. juli 1972 ga han en skriftligoppgave over hvilke
observasjonerog undersøkelsersom måtte settesi gang. Jeg innskyter her at bortsett fra at vassforsyningsspørsmåleneikke var
klar til endelig behandling i sesjonenjuni1972 var det ikke
mulig åta skjønnet opp til avhjemling i denne sesjon idet
Industridepartementet
på det tidspunkt ennu ikke hadde truffet
beslutning om hvilke tersklereller grunndammerVassdragsvesenet
efter reguleringsbestemmelsenes§
10 skulle pålegges å bygge og vedlikeholde.Neste sesjon for skjønnsrettenble holdt i tiden 2. - 5.
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mai 1973. Til tross for at vassforsyningsspørsmålene
på grunn av de
pågående observasjonerennu ikke var klar til endeligbehandling,
fant herredsrettenå kunne oppta saken til skjønn. Skjønnet ble
først avhjemlet 5. mars 1974 bl.a. som følge av at rettens
administratorpå ettersommeren1975 ble utsatt for en trafikkulykke og vinteren 1973/74 2 ganger ble rammetav sykdom.
I sesjonenfor herredsretteni JWli 1974 fortsattebehandlingen av
vannforsyningsspørsmålet.Det forelå
da en skriftligtilleggsredegjørelsefra den geologisksakkyndige som også var tilstedei
retten og ga en muntlig utredning.P& bakgrunn av denne og under
de befaringersom ble foretattkom det frem at det ville være
nødvendig å få utredet spørsmåletom prosjekteringav et vannforsyningsanleggfor øvre del av Skjomdalen.Retten oppnevnte
19. juli 1974 sivilingenior
J.P. Barlindhaug,Tromsa, som sakkydig
i denne forbindelse.SivilingeniorGunnar Iversenhos Barlindhaug
fremla i slutten av desember197l en skriftligutredning datert
16.12.1974og den 28.2.1975fremla han planer for et vannverk med
en del justeringerog revidertetegninger i forhold til prosjektet
av 16. desember 197l4.
Vassdragsvesenettok vinteren 1975 0pp forhandlinger med grunneierne for å widersøke om det var mulig å komme til en minnelig
ordning angående vannforsyningsproblemene.Under disse forhandlinger var en representantfor Narvik kommune tilstede.I denne
sammenhengminner jeg om at vannforsyningen i en bygd eller en
by primært er en kommunal oppgave.Når en vassdragsregulering
aktualiserer løsningen av et vannforsyningsproblem,har det vært
vanlig
trekke vedkommendekommuneinn i forhandlinger med sikte
på å finne en rasjonellordning av vannforsyningsspørsmålene.
Generelt kan det sies at i flere tilfellehar man nådd frem til
løsninger som innebærer at vedkommendekommune,Vassdragsvesenet
og grunneierne har tatt hver sin del av utgiftenemed et vassforsyningsanlegg. I det foreliggendetilfelleer det ikke for
meget sagt at Narvik kommune inntok en nærmestnegativ holdning,
og det viste seg i det hele ikke mulig å nå frem til en utenrettslig
løsning. Spørsmåletble derfor gjenstand for behandling i en sesjon
for Narvik herredsrettsom tok til 14. juli 1975.
Som det går frem av den redegjørelsejeg foran har gitt, har
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skader og ulemper som følge av Skjomenreguleringen vrt gjenstand
for en meget langvarig og omhyggeligbehandling. Ikke minst gjelder
dette vannf'orsyningsspørsmålenesom for bruke terminologien
fra
h.r.advokatBrys brev av 15. februar 1971, har vert utredetp& en
forsvarlig mate. Jeg m bestemt tilbakeviseh.r.advokatBrys
påstand i forannevnte skrivelseav 15. august 1975 om at saken
kunne vært endelig løst på et langt tidligere tidspunkt
via retten
med mer aktiv holdning fra NVE's side til dette spørsmål.Vannforsyningsproblemene
ble opptatt til skjønn av retten ved julisesjonen 1975 og vi venter nu rettens avgjørelse.Det sier seg selv
at Vassdragsvesenetunder disse omstendigheterikke kan la seg
presse til de tiltak h.r.advokatBryn stiller som vilkår for
tillatelsetil forhåndstiltredelseog som er oppsummerti punktene
1 - 2 i forannevnte skrivelseside5. Rettens avgjørelsemå avventes
og når Vassdragsvesenethar erklært seg villig til midlertidig å
sørge for vassforsyningen for de bruk som måtte bli skadelidende,
skulle dette være fullt tilfredsstillende.
I det hele må det kunne sies at på bakgrunn av de undersøkelser
og observasjonersom er foretattog de fyldige sakkyndige utredninger og opplysningersom foreliggerpå alle de områderhvor
vassdragsreguleringenvil kunne medføre skader og ulemper, er
mulighetene for å få et korrekt og riktig oppgjør overfor grunneierne fullt ut tilstede selv om reguleringen av Nordelvensettes
i verk.

Sakspapirer fra Vassdragsdirektoratet
Hovedstyrets medlemmer, møte 22.9.75.

til

Utdraget viser Vassdragsdirektoratets bemerkninger til
forslaget om rett til a sette i verk delvise reguleringer
og overføringer av Nordelvas felter før skjønn er avholdt.
Vassdra

vil

sdirektoratet

S&knaden

gjelder

av grunn

og rettigheter

Nordelva

og Stasjonselva

kraftverk.

Nordelva

Ved overforingen

bemerke:

forh@ndstiltredelse

i henhold

som er nødvendige
til
utgjor

tilfores

Iptovatn

for

for

avlop

fra

oreigningslovens

å iverksette

videre

sammen med Sorelva
kraftverket

til

utnyttelse
hovedtill@opene
i alt

$ 25

overføring

av

i Skjomen
til

Skj0ma.

295,% km2 nedb@rfelt
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som på årsbasis tilsvarer458 GWh.

Det er avhjemletunderskjønnfor hele

den berørte elvestrekningmed unntak av vassforsyningssprsmaletl bvre
del av Skjomdalen. Dette ble utsatt til etterfølgendesærskiltbehandling.
o
Det er blitt gjort forsok pa a oppna minneligeordninger,men uten resultat,
0

0

slik at skjønn også for dette spørsmål nå er inkaminert. For øvrig er det
begjært overskjønn,og det er derfor skapt en uvisshetmed hensyn til når

full overføringkan settes i verk på ordinær måte - muligens om ett a to år.

Teknisk sett kan den gjennomføresi meget nær framtid,og det vil således
oppstå et meget betydelig produksjonstaputen adgang til forhåndstiltredelse.
Som det går fram av dokumentene,har representantenfor svenske reindriftsinteressersamtykket i overføringnå, mens grunneierne- representertved
h.r.advokatErik Bryn - har nektet samtykke av flere grunner, dog med hovedvekten lagt pa vassforsyningsspwrsmalet.
kan ikke se at det på noe punkt er reist innvendinger
Vassdragsdirektoratet
som kan forstås slik at en overføringnå vil vanskeliggjøreen erstatningsfastsettelsepå vanlig måte av skjønnsrettenesenere. Vassdragsdirektoratet
blir gitt. Visse
vil således anbefale at tillatelsetil forhåndstiltredelse
midlertidigetiltak br

likevel komme p& tale. I mote 7.mai 1973 fattet

for å sette i verk regu
Hovedstyretvedtak om å tillate forhåndstiltredelse
leringer og overf@ringeri Sorelva - det andre av Skjomas hovedtill@op.Da
Skjoma umiddelbartnedenfor Sorelvas utl@p ville ha igjen ca. 607 av vassantattå representerenoe vesent
føringen,ble ikke vassforsyningsspørsrnålet
lig problem, men en betinget bl.a. at alminneliglavvassforingi hovedelva
ikke skulle underskrides.
Situasjonenetter at Nordelva er overført vil være at bare ca. 22% av vassføringen på det sted som er nevnt ovenfor vil være igjen. Det må derfor
være en nødvendig,men også i denne forbindelseen tilstrekkeligbetingelse
at Skjomenverkeneved midlertidigetiltak opprettholdervassforsyningenfull
ut for de husstanderog gårdsbruksom blir skadeligberørt. Hvilken form til
taket skal få, mener en kan stå Skjomenverkenefritt. Løsningen av dette
spørsmål på permanent basis er kommetlangt ved skjønnet,og det kan ikke
sees å ha vært brukt unødig lang tid. En kan således ikke finne at det er
grunnlag for

gi noe pålegg i dette spørsmål som kan gripe inn i skjonns-

rettens avgjørelse,jfr. pkt.1 og 2 i h.r.advokatBryns brev.
For øvrig er det kommet fram flere krav som tilsvarerdem som var oppe til
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behandling i forbindelsemed forhåndstiltredelsen
for Sørelva m.v. Det
gjelder forskudd på skjønnsvederlaget
og inflasjonstapder en bør ha samme
vilkår nå, jfr. post 1 og 2 i vedliggendeforslag til vedtak.
For øvrig vil Vassdragsdirektoratet
til h.r.advokatBryns krav bemerke at
eventuelleulemper som følge av forhåndstiltredelsen
må bli å bedømme av
skjønnet på vanlig måte. Man kan heller ikke anbefale at skjønnsretten
bindes i sin vurdering av de sakkyndigesutredninger.
Tillatelse til forhåndstiltredelse
vedr. Nordelva vil ha innskrenkende
virkning på foran nevnte vilkår vedr. Sørelva om at alminneliglavvassforing
i Skjoma.ikke skal underskrides. Tiltakspostenangaende vassforsynings
sp&rsm@letmada p? den annen side f% full virkning for alle ber@rte.

H. Sperstad

VEDTAK

Brev
Dalan,
ratet,

OM

FORHÅNDST[LTREDELSE

fra
NVE til
hoyesterettsadvokat
advokat
Malm og Administrasjonsdirektoav 25.9.75.

Bryn,

Vedtak om forhåndstiltredelse
vedr. statsreulerin av Sk'omenvassdra
ene
I medhold av lov om oreigningav fast eigedomav 23.0ktober1959§ 25,
bemyndigelsegitt til Industridepartementet
ved kgl.res.l.juni1960 og
departementetsdelegasjonav avgjørelsesmyndighet
2.mai 1972,har Hovedstyret i mote 22.september1975 truffetvedtakom at overf&ringav Nordelva og Stasjonselvasom omhandleti Administrasjonsdirektoratets
notat
av 8.julis.a. kan sette?iverk for endeligskj@nner holdt.
Vedtaketer tilknyttetfølgendevilkår:
1. Skjomenverkeneplikterå betale forskuddpå skjønnsvederlaget.
2. Ingen rettighetshaver
som blir berørt ved forhåndstiltredelsen
skal bli
dårligerestilletved erstatningsutmålingen
enn om overføringenførst
ble tatt i bruk etter avhjemletskjønn.
3. Skjomenverkeneplikterå treffetiltakfor å opprettholde
nåværendevass

forsyningtil skadeligberørtehusstanderog gårdsbruklangs Skjema.

• Tvist om omfanget av disse vilkåravgjøresav Hovedstyret.
Fristenfor eventuellklage til Industridepartementet
over Hovedstyrets
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avgjrelse er tre uker fra underretning,
jfr. forvaltningslovens§
29.

Brev fra høyesterettsadvokat
av 16.10.75.

Bryn

til

NVE,

SKJOMENREGULERINGEN- FORHNDST ILTREDELSE NORDELVA

Jeg har forelagt tillatelsentil forhåndstiltredelsefor tillitsmennene.
Disse finner å kunne akseptere forhåndstillatelsenog vil ikke påklage
avgjørelsen,idet partene forstår vilkårene slik:
1. At det gis 100%garanti for sikker vannforsyning, inntil vannverket
i sin helhet er i orden.
2. At erstatningenefastsettespå basis av prisnivåetved tidspunktet
for endelig skjønn og forrentesfra direktoratets forhåndstillatelse
inntil betaling skjer med 6%rente.
Renteklausulen er ikke nevnt i direktoratetsvilkår for forh&ndstiltredelsen, men må vel være selvsagt.
Dersom Vassdragsdirektoratetikke er enig inerverende

forst&elseav be-

tingelsene,p8klages herved avgjørelsentil Justisdepartementet.

KLAGE
TILTREDELSE

OUER

UEDTAK

OVI

Brev fra Industridepartementet
hovedstyret, av 24.3.76.

FORHAINDS-

til NVE-

STATSREGULERINGAV SKJOMENVASSDRAGENE
M.V. ANKE OVER TILLATELSE TIL FORHÅNDSTILTREDELSEVEDROURENDE
NORDELVAMEDDELT

22.9.75

NVE's brev av 24.10.75,jnr. 4675/75Y.
Departementethar vurdert de av h.r.adv.Erik Bryn i brev
av 16.10.75fremsatteanførsler vedrørende forståelsenav
de av Hovedstyretfastsatte vilkår for ovennevntetillatelse.
På grunnlag av det foreliggendefinner departementetat till- l4

latelsener i samsvarmed oreigningslovens
bestemmelser.Man
har såledesikke funnet grunnlag for i forbindelsemed vilkårenes pkt.2 å kunne gåinn på skjønnagrunn.lagetfor rettens
vurdering av full erstatningfor den enkelte rettighetshaver.
Heller ikke finner man at det skulle være behov for
nærmere
fortolkningav pkt.5 om vannforsyning.
Konklusjon: Departementetstadfestertillatelsetil forhåndstiltredelsevedrørendeNordelvapå de vilkår som er fastsatt
ved Hovedstyretsvedtak av 22.9.75.
Brev
fra
og Eggen.

h.r.adv.
av 29.3.73.

Trampe

K indt.

Bryn.

Bjerknes

Ad: Statsre lerin av Sk'omenvassdraene m.V, - forhåndstiltredelse.
NVE har uten 8 g8 via meg oppsøktmine parter og bedt disse skrive under
på en erklæring om forhåndstiltredelse
fordi NVE onsker & sette reguleringen i verk før erstatningeneer fastsatt og tiltakenebestemt, slik
at erstatningenekan utbetalesog tiltakeneutføres. NVE er her tydelig
kommet i tidsnød. Flere av mine parter har underskrevet erklæringen
mens ennu flere ikke har gjort dette. NVE har deretter sokt departementet om tillatelsetil forhåndstiltredelse
og denne søknad er så sendt
meg til uttalelsepa vegne av partene. P8 grunn av den korte frist som
var satt for uttalelse,fant jeg det nodvendig& sende en uttalelsemed
en gang etter at jeg hadde tenkt nærmere over de forskjelligeproblemer
som en slik foregrepetreguleringkunne innebere for partene. Jeg vedlegger til orienteringfor samtligeparter, både de som har undertegnet
samtykke-erklæring
og de øvrige et eksemplarav mitt brev av 20. mars
hvorav partene vil se de forhold jeg har fremholdt overfor departementet
i forbindelsemed søknaden om forhåndstiltredelse.Jeg synes ikke man
skal være unødig urimelig selv om NVEi denne sak etter min oppfatning
har brutt vanlig praksis vedå henvende seg direkte til partene og dessuten sterkt og stirt st&r p8 sineruliga
rettigheteretter lovbestemmelser
for å sikre seg et så lavt oppgjør som mulig. Jeg synes imidlertid det
er så mange usikkerhetsmomenter
i det foreliggendetilfelleat man ikke
bør gå med på forhåndstillatelse
iallfalluten å ha fått de garantier
som jeg har fremholdt i mitt brev til Vassdragsdirektoratet.Jeg synes
man her står overfor et særtilfellefordi det dreier seg om regulering
av en elv hvor vannforing og vannkvaliteterer helt avgjørendefor
befolkningenshelse, trivsel og økonomi.
Jeg ber partene vurdere NVE's soknad og de anførslerjeg har kommetmed
__,.,,2,$ ta et selvstendigstandpunkt til saken for sitt eget vedkommende.
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drag
av

fra
22.9.75.

H.r.advokat

sakspapirer

Erik

Bryn,

brev

Hovedsyrets

av 13.august

oe.

1975:

Som nevnt har mine parter bestemt motsatt seg at reguleringenog overføringen
tas i bruk før alle tiltaksavgjørelser
og erstatningsavgjørelser
foreligger
endelig. Skulle statsmyndigheteneikke aksepteredette vil jeg som prosessfullmektigfor partene iallfallforlange at en eventuelltillatelsetil forhåndstiltredelseml være betingetav følgende:
1.

NVIEgodtar med endelig virkning
8 legge hovedvassledningog etikklednineef7$1 samtligede bruk og hus so er pst&tt for underskjonnet,
herunder oppsettingav vannposter for almen benyttelse og hytteobenyttel
slik det er påetdtt.

2. Ved skjønnet var det tvist ominntakastedetfor hovedvassledningenav
hensyn til trykkforholdenepå Grønvold-Bogholm-omrMet. Skjønnsretten
har gitt en foreløpigavgjørelsehvor NVE's påstand om et inntak ved
kote ca. 80 er tatt til felge. Nærmerepremisserfor avgjørelsenforeligger ikke og man vat heller ikke om skjønnet i den fortsattebehandling
av saken vil tilplikteNVE andre tiltak for 8 heve trykknivåeti området.A
Det
derfor vre en forutsetning at NVE pålegges i nødvendigutstrekning8 bedre trykkforholdene
i Granvold-Bogholm-omr&dot.

m

5.

For at det ikke skal oppstå inflasjonstapfor grunneierne må forutsetningenvaare at erstatningene
fastsettes
p6 basis av prisniv&etved
endelig skjønn. Inntektstapeti perioden frem til utbetalingdekkes ved
at NVE pålegges å forrente de endeligefastsatteerstatningermed65
rente fra eventuellforhåndstillatelse.

4.

Den enkelte grunneier gis adgang til
å_ laeve utbetaltet forskudd på
905 av de ved underskjonnetallerede fastsetteerstatningerog uton
betalingspliktfor den del av at forskudd som måtte overstige
resultatetved overskjønn.

5.

Fors&vidtang&r andre tiltakslravenn vassforsyingen
m8 dot p&legges
PVE å utbetale en ulempeserstatning
for manglende tiltaki periodenfra
forhåndstillatelse
gis og inntil tiltak foreliggersom følge av
endelig skjønn. Blir partene ikke enige om denne ulempeaerstatning
direkte,avgjoresdenne av overskjønnet.

6.

For reindrifteinteressenes
vedkommendemå dot være en forutsetningfor
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neddemningat man akseptererfr
NV's side don beitevu.rderine
som er
foretatt
av den sakkyndige ved skjonnsretten,reindriftskonsulent
Loyd
Villmo. Videre må selvfølgeligde øvrige vilkår som jeg harnevnt her
også gjøres gjeldendeoverforreindriftsneringen. Som kjent har jeg
bedt NVE forelegge
saknad om midlertidig
tillatelse
direkte for reindriftssamene selv og jeg går ut fra disse kommenterer soladen
ytterligere
i
den utstrekning
de anser det nødvendig.
H.r.advokatBjørn Dalan har i brev av ll.augustmeddelt at de svenske
reindriftsinteresser
ikke har innvendingerDX>tsøknaden.
Administrasjonsdirektoratet
har gitt følgendemerknader til h.r.advokat
Erik Bryns brev av 13.august1975 i notat av 8.september1975:

"En viser til notat herfra 8. juli 1975 og høyesterettsadvokat Erik Bryns brev 13. august 1975.
Saken behandles punktvis i samme rekkefølge som i ovennevnte
brev.
TL1

unkt 1.

Sornnevnt i notatet 8. juli 1975 ble vannforsyningsspørsmålet
brakt inn for skjønnsretten til avgjørelse. Hovedforhandlingen ble avsluttet i uken fra 14. juli d.å.,
og en venter
på at skjønnet skal bli avhjemlet. Det ville derfor være
fullstendig meningsløst å imøtekommedet fremsatte krav og
derved gripe inn 1 skjønnsrettens behandling og avgjørelse.
De sakskte vil bli tilgodesett fullt ut p& en tjenlig mate
med den ordning som er foreslått i ovennevnte notat punkt II,
2, nemltg at Skjomen-anleggeneptar seg midlertidig a sdrge
for en tilfredsstillendevannforsyning for partene i øvre
Skjomdalen inntil endelig skjønn foreligger.
T11

unkt 2.

Det er ikke riktig - som anf6rt - at "skjinnsrettenhar gitt
en foreløpig av_gj¢relsehvor NVE' s påstand om et inntak ved
kote ca. 80 er tatt til fØlge".
Sorndet fremgår av vedlagte fotokopi av Narvik herredsretts
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brev 17. juli 1975 er avgjørelsen når det gjelder realiteten
endelig. Skjønnsretten bestemmelse, vil på vanlig måte .bli
inn±atti grunnenefor.skj@nnet.

d

idets

slutning.

Skjinnsrettens avgj0relse bygger da ogsa pd tilrding
fra den rettsoppnevnte sakkyndige som fant trykkforholdene
tilfredsstillende. Alternativ løsning som forelå var å
flytte inntaket for hovedvannledningen lengre opp i Nordelva,
en løsning som ble·funnet uakseptabel da den ville bli uforholdsmessig kostbar. Kravet om i nødvendig utstrekning å
Øke vanntrykket i Grønvold - Boghalmområdet er det ·således
ikke grunnlag for å imøtekomme.

-

Ti1

unkt 3.

Det kreves at "erstatningene fastsettes på basis av prisnivået
ved endelig skjønn". Et slikt krav er ikke i samsvar med
rettspraksis i de senere år, jfr. Høyesteretts dom inntatt
i Rt. 1970 side 192 hvor det er fastslått at verdien på tiltredelsestidspunktet skal legges til grunn. Rettspraksis
er senere blitt lovfestet, jfr. lov av 26. januar 1973 om
erstatning ved ekspropriasjon, 9 ll. I sammeparagraf er
videre bestemt: "Ved _erstatningsfastsettingentas hensyn
til tap som følger av at erstatningsutbetalingenhelt eller
delvis skjer på et seinere tidspunkt enn tiltredingen".
Det er derfor ingen grunn til åta dette spørsmål opp i
forbindelse med en forhåndstiltrGelseda det har fått en
klar løsning i loven.
Til

punkt

4.

Det synes å være dårlig sammenhengmellom kravene under
punkt 3 og 4.
Et forskott på "90% av de ved underskjønnet allerede fastsatte erstatninger" synes svært høyt. Ved et slikt hdyt
forskott risikerer en & komme galt avsted slik denne sak
ligger an. Det er vel derfor det er krevet at de saksøkte
skal fritas for å betale tilbake den del av forskottet som
overstiger erstatningen som blir fastsatt ved endelig skjønn.
Kravet harmonerer heller ikke med oreigningsloven som
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bestemmer .1 § 25, 4. ledd, at eksproprianten kan kreve pant
i eiendomtmen for det beløp han betaler i forskott.

Bestemmelsen tar således sikte på å gi eksproprianten
sikkerhet for riktig oppgjr.i tilfelle hvor det er·
utbetalt for meget i forskott.
Til

unkt 5.

I forbindelse med et vedtak om forhåndstiltredelse kan det
ikke være noe grunnlag for
stille vilkår om ulempeserstatning slik det er krevet.
Det ville måtte oppfattes som et suplement til det som ellers
ville være-det rettslige grunnlag for tilkjennelse av ulempeserstatning for tap.

Både grunnlaget for eventuell ulempesersta

ning som utmåling av selve erstatningens størrelse hører i
sin helhet naturlig under skjønnet.
Til

unkt 6.

Det kan ikke være noen rimelighet i at eksproprianten uten
videre aksepterer den rettsoppnevnte sakkyndiges vurdering
av reinbeite.

Den sakkyndiges uttalelse er bare veiledende

for skjønnsretten, og det ville ikke være riktig på forhånd
å binde retten til et bestemt resultat.

Retten må her stå

fritt.
Som tidligere nevnt begynner overskjønnet behandlingen av
reinbeiteinteressene allerede den 16. ds., g

dette skjønn

ventes sluttbehandlet i denne sesjon.
Endelig bemerkes at endringene i 1973 av oreigningslovens

S

25 nettopp tok sikte på å stille mindre strenge krav som

vilkår for samtykke til forhåndstiltredelse.

Om dette vises

til "Husaaskomiteens" innstilling, side 71, 2. spalte f.f.
Det uttales på side 72 bl.a.:
"Etter utvalgets mening bør det være en kurant sak
å få samtykke til forhåndstiltreding når det er holdt
skjonn og skjonnet enn& ikke er
. rettskraftig.
..
-r
Dette må gjelde enten erstatningen er fastsatt-ved
underskjinn eller overskjnn.
Saka bor i disse tilfelle ikke forlnkes ved tidkrevende og omfattende
undersokelser fra administrasjonens side.
Utvalget

foreslår
derfor
som nytt annet ledd i .oreigningslovens§
25 at administrasjonens
ka 1 gi samtykke
til
forhndstiltreding
n&r deter
holdt
skjdnn med
mindre det foreligger
særlige
grunner
som taler
mot
at samtykke
blir
gitt."

Loyen ble da ogs& yedtatt
i samsvar med forslaget,
jfr.
oreigningslovens
$ 25, 1. ledd,
siste
punktur.
I foreliggende
sak kan ikke sees at det foreltgger
lige grunner
nevnt under
H.r.advokat

som taler,,
punkt 1.

i mot,

Olav Ner aard,

brev

jfr.

ekspropriantens

av 10.september

sertilbud

1975:

"Fra Administrasjonsdirektoratet
har jeg fått tilsendtkopi av
h.r.advokatErik Bryns skrivelsetil Vassdragsdirektoratetav
15. f.mnd.
Når det gjelder fremdriften av reguleringsskjønnet
i Skjomen,
skal jeg få uttale:
Skjønn ble begjært ved stevningav 11. februar 1970 til Narvik
herredsrett.
Første sesjon ble holdt for herredsretteni juli 1970. Første
dag gikk på vanlig måte med.til.prosessfullmektigenes
innledningsforedrag og til uttalelse fra prosessfullmektigenesside om hvilke
sakkyndige som burde oppnevnes.Da retten var klar til befaring.
foreslo grunneiernesprosessfullmektig,h.r.advokatErik Bryn at
man.i denne sesjon begrenset seg til en aversiktsbefaring
av
Skjoma og at befaring av de enkelte takstnummerble utsatt til
året efter. Retten tok dette forslag til følge.
Ved rettens kjennelse av 10. juli 1970 ble sakkyndige på følgende
områder oppnevnt: Hydrologiske spørsmål,fiskerispørsmål,spørsmål
vedrørende tørkeskaderog grunnvann, isproblemer,reinbeitespørsmål
og skogdriftspørsmål.De rettsoppnevntesakkyndige var samlettil
møte på Elvegård 19.10.1970og ble herunder enige om fremdrifts-
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planen for de forskjelligeutredninger.
Ny sesjon for Narvik herredsrettble høsten 1970 berammettil 17.
august 1971. I skrivelse til retten av 15. februar 1971 slo
h.r.advokatErik Bryn, som rett og riktig er, til lyd for at de
sakkyndige naturligvismåtte få den nødvendige tid tilå kunne
utrede de forelagte spørsmålpå en forsvarligmåte. Han konkluderte
med at man ikke kunne vente å få samtligesakkyndige erklæringer
innen sesjonen 17. august 1971.
Fotokopi av Bryns brev datert 15. februar 1971 vedlegges.
Under august-sesjonen1971 ble man klar over at for enkelte avsnitt
av Skjomdalenville reguleringen sannsynligvis medføre skader og
ulemper for vannforsyningenog at den sakkyndige for tørke- og
grunnvannskadersom var oppnevnt 10. juli 1970 ikke hadde de nødvendige forutsetningerfor å uttale seg nærmereom disse vannforsyningssporsm&l.
Efter forslag fra Vassdragsvesenetog med tilslutning fra grunneiernesprosessfullmektigh.r.advokatBryn oppnevnte herredsrettenden 15.10.1971statsgeologLars A. Kirkhusmo
som sakkyndig i geologiskespørsmålmed særlig henblikk på å uttale
seg om reguleringensvirkningerpå v&nnforsyningsforholdene.
Kirkhusmo ga en foreløbig redegjørelsedatert 25. juni 1972 og
matte ogs& i den sesjonen for herredsrettensom ble holdt i juni
1972 og redegjordemuntlig for saken. Han uttalte at det var nødvendig med ytterligereobservasJonervedrørende grunnvannsforholdene og den 10. juli 1972 ga han en skriftligoppgave over hvilke
observasjonerog undersøkelsersom måtte settes i gang. Jeg innskyter her at bortsett fra at vassforsyningssporsmleneikke var
klar til endelig behandling i sesjonen juni 1972 var det ikke
mulig & ta skjonnetopp til avhemling i denne sesjon idet
Industridepartementet
på det tidspunkt ennu ikke hadde truffet
beslutningom hvilke terskler eller grunndammerVassdragsvesenet
efter reguleringsbestemmelsenes
$ 10 skulle palegges & bygge og vedlikeholde.Neste sesjon for skjønnsrettenble holdt i tiden 2. - 5.
mai 1973. Til tross for at vassforsyningsspørsmålene
på grunn_av de
pAg&ende observasjonerennu ikke var klar til endelig behandling,
fant herredsrettenå kunne oppta saken til skjønn. Skjønnet ble
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først avhjemlet5. mars 1974 bl.a. som følge av at rettens
administratorpå ettersommeren1975 ble utsatt for en trafikkulykke og vinteren 1973/74 2 ganger ble rammetav sykdom.
I sesjonen for herredsretteni juni 197l fortsattebehandlingen av
Det forelå da en skriftligtilleggsvannforsyningsspørsmålet.
fra den geologisksakkyndige som også var tilstede i
redegjørelse·
retten og ga en muntlig utredning. På bakgrunn av denne og under
de befaringer som ble foretatt kom det frem at det ville være
nødvendigå få utredet spørsmåletom prosjekteringav et vannforsyningsanlegg for øvre del av Skjomdalen.Retten oppnevnte
19. juli 197 sivilingeniorJ.P. Barlindhaug,Tromso, som sakkyndig
i denne forbindelse.SivilingeniørGunnar Iversen hos Barlindhaug
fremla i slutten av desember 197l en skriftligutredning datert
16.12.1974og den 28.2.1975fremla han planer for et vannverk med
en del justeringerog reviderte tegninger i forhold til prosjektet
av 16. desember 197l.
Vassdragsvesenettok vinteren 1975 0pp forhandlinger med grunneierne for å undersøke om det var mulig å komme til en minnelig
Under disse forordning angående vannforsyningsproblemene.
handlinger var en representantfor Narvik kommune tilstede.I denne
sammenhengminner jeg om at vannforsyningeni en bygd eller en
by primært er en kommunal oppgave.Når en vassdragsregulering
har det vært
aktualisererløsningen av et vannforsyningsproblem,
kommuneinn i forhandlinger med sikte
trekke vedkommende_
vanlig
på å finne en rasjonell ordning av vannforsyningsspørsmålene.
Generelt kan det sies at i flere tilfelle har man nådd frem til
løsninger som innebærer at vedkommendekommune,Vassdragsvesenet
og grunneierne har tatt hver sin del av utgiftene med et vassforsyningsanlegg. I det foreliggendetilfelle er det ikke for
meget sagt at Narvik kommuneinntok en nærmestnegativ holdning,
og det viste seg i det hele ikke mulig å nå frem til en utenrettslig
løsning. Spørsmåletble derfor gjenstand for behandling i en sesjon
for Narvik herredsrettsom tok til 1l6.juli 1975.
Som det går frem av den redegjørelsejeg foran har gitt, har
skader og ulemper som følge av Skjomenreguleringenvært gjenstand
for en meget langvarig og omhyggeligbehandling. Ikke minst gjelder
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dette vannforsyningsspørsmålenesom for bruke terminologienfra
h.r.advokatBryns brev av 15. februar 1971, har vært utredet på en
forsvarligmate. Jeg m& bestemt tilbakeviseh.r.advokatBryns
p&stand i forannevnte skrivelseav 15, august 1975 om at saken
kunne vært endelig løst på et langt tidligere tidspunkt via retten
med mer aktiv holdning fra NVE's side til dette spørsmål.Vannforsyningsproblemene
ble opptatt til skjønn av retten ved julisesjonen 1975 0g vi venter nu rettens avgjørelse.Det sier seg selv
at Vassdragsvesenetunder disse omstendigheterikke kan la seg
presse til de tiltak h.r.advokatBryn stiller som vilkår for
tillatelsetil forhåndstiltredelse
og somer oppsummert i punktene
1 - 2 i forannevnte skrivelseside3. Rettens avgjørelsemå avventes
og når Vassdragsvesenethar erklært seg villig til midlertidig
å
sørge for vassforsyningenfor de bruk som måtte bli skadelidende,
skulle dette være fullt tilfredsstillende.
I det hele må det kunne sies at på bakgrunn av de undersøkelser
og observasjonersom er foretatt og de fyldige sakkyndige utredninger og opplysningersom foreliggerpå alle de områder hvor
vassdragsreguleringen vil kunne medføre skader og ulemper, er
mulighetenefor å få et korrekt og riktig oppgjør overfor grunneierne fullt ut tilstede selv om reguleringen av Nordelven settes
i verk."
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Rapport
fra
utbyggingsplan,

befaring,
Norddalen
NVE, desember
1978.

kraftverk,

RAPPORT

fra befaring Norddalen Kraftverk, Skjomen 19. oktober 1977.
Hensikten med befaringen var a foreta en natur- og landskapsmessig vurdering av de 3 foreliggendehovedalternativer.
Alternativ 1.
Stasjonen vil bli liggende på et relativt ånent parti i terrenget,
godt synlig fra veien og de mest beferdete områder. Selv om terrenget
er småknauset,vil et bygg av den karakter det her er snakk om fremstå som en kloss ute pa ei flate. Forskyving mot magasinet vil
neppe bedre situasjonen, idet bygget derved vil komme mere i siluett
mot magasinet.
Trykkroret må fores gjennom en fjellknaus et stykke bak stasjonen,
og må passere et frernstikkende
fjellparti der rortraseen tangerer
veien. Landskapsmessiglite gunstig. Videre mot påhugget kan r5ret
graves ned i tippen.
Alternativ 2.
Stasjonen er foreslått plassert på luftsiden av eksisterende sidedam i et trangt v-formet skar. Bygget vil bli godt synlig fra veien
og fra turistloypenei nordre dalside, og vil antakelig falle
heller dårlig inn i terrenget. Fra damen faller terrenget relativt
bratt ned mot myra bak, og skal trykkrret graves ned må det komme
inn mot stasjonen med sterk stigning. Rortraseen forovrig går i
relttvt greit terreng til sammenfall med alt. 1 der denne tangerer
veien-og nevnte fremstikkendefjellparti.
Alternativ 2' anser jeg som uaktuelt på bakgrunn av veiens virkelige
trase. Fordelene ved & ga over tippen m@ forvrig vre ipnlysende.
Alternatiy 3.
Stasjonen er her foreslått plassert inn mot en fjellknaus godt
kjult fra veien og de mest beferdete områder. Dersom man velger
a foreta utdyping av elven ned mot k.6+1, vil forovrig stasjonen
etter hva jeg kan forst5bli liggende meget lavt i terrenget.
Senking av elvelpet med hele 5-6m kan imidlertidkomme til å by
på problemer p·g·a. betydelige losmasser i og på begge sider av
elvel'pet.
Rrtraseen mot p&hugget flger et bortgjemt dalfre opp mot tipen.
Det synes vre
bra med lsmasser i dalfret, og det skulle ligge
vel til rette for nedgraving av trykkroret.
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Konklusjon.
Alternativ3 uten senking av elveldpet er landskapsmessigden
desidert beste losning. Kan senking av elvelpet skje uten alt
for store inngrep i terrenget på begge sider av elven, vil dette
være den nest beste losning. Her må det imidlertid foretaes nerrnere
underskelser fr
man tår endelig stilling til valg av alterativ.
Alt. 1 og 2 kan antakelig noen lunde sidestilles og synes rent
umiddelbart å være betydelig dårligere landskapsmessigsett.
Jeg vil imidlertid peke på en fjerde mulighet, en variant av alt. 3.
Trykkrcret fores i tunnel med minimumsprofilgjennom knausen syd-vest
for stasjon alt. 3. Stasjonen kan da plasseres nede ved magasinet
delvis innsorengt i fjell. En slik losning vil etter min menig
landskapsmessigligge nært opn til elt. 3 uten senking.

Brev fra VN til SBV. av 5.6.78.

Slik vi virderer 1aken,eralternativene
2 og 7 tlllltreatliknerdia•
ladskapsessig
sett og begge to er vesentlig
bedreenn de vrige 5
alternativer.
Ktter vrt
ayu ar det da aDdre fOTMld oil n1 fir a
gj#rende betydning
for de endelige valg.
Det er f.aks.fra SBV'a
side pekt pi atssnrobleer
vad stasjonen
kan oppst% om man velger
alternativ
2. Rent umiddelbart
skulle m.aa da tro at de same pro'

blaaena

vil

vere

vesentlig

indre

ved stasjonsplassering

sou i alt.

7. Dereomdiaøe forholdf.eks.betillgar
illindre
haldi&d koustruksjonsessige
detaljer
so» "tirn" o.1. for i sikre tilgjengelighet
til stasjonen
v .. alt. 2, mener vi dattear noe som indikerer
at
alternativ
7 b&r velges.

V&r kenklusje
blir da; at vi prioriterer
alterativene
i rekkef4lge
l, 2 og 3. Alternativene
7 og 2 er omtrentlikeverdige
.h.t.
ladskapmessige
forhold,
og vesentlit
bedre enn de vrige alternativer.

Brev fra VN til SBV, av 23.6.78.

HOllDDAl.111OAlTVEll.

LAHDSL\llPLBII

Vi viaer til SIV-rapport
av 13. juni d.å.og tar til
at S fuakarl velge altarutivIII.

underretning

Vi har ingen komentarertil detteutover dee ri tidliaerehar
••at,
..n forutsetter at vi blir trukket iu pl ••nlia
alte, darso anlegget koer
til utf6relse,
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GENERELT
NVE - Statskraftverkene fremlegger nærværende utbyggingsplan for Norddalen Kraftverk, et småkraftverk inne på
reguleringsområdettil Skjomen-verkene, ved Narvik.
Se bilag 1 .

1.1

Pros·ektets omfan o

beli enhet

Norddalen Kraftverk skal utnytte et fall på ca. 75
brutto mellom Skjomen-verkenesmagasin Losivatn og Norddalen.
Se bilag 1 og bilag 2.
Kraftverket får en installasjon på ca. 10 MW, og årsproduksjonen blir ca. 25 GWh.

Forøvrig er det ført anleggsveg frem til området, likeså
en kraftlinje.
Området er ubebodd, også uten planlagt hyttebebyggelse,
dog er det et populert turomrade.
Nedbørsfeltet for Norddalen Kraftverk r 148,9 km2 stort.
Midlere spesifikke avløp er 40,4 l/sek/km2
Avrenningen er stor om sommeren, liten om vinteren.

1.3

Planle in o

mark-undersøkelser

Prosjektet Norddalen Kraftverk var fremme allerede før
1970, under hovedutbyggingen,men ble dengang skrinlagt og
ikke medtatt i konsesjonssøknaden.
Fra 1977 er prosjektet utredet på ny, klassifisert som
småkraftverk.

Tappingen ned til Norddalen skjer i dag gjennom en tappeventil i tunneltverrslagLosi og via en utgravd kanal ned
til Norddalen.

Befaringer er foretatt, dessuten diverse nødvendige markundersøkelser som nivellementer,opptak av profiler, seismiske grunnundersokelser.

Utbyggingen medfører ingen nye reguleringer.

1.2

Beskrivelse av området

Nedbørsfeltet for kraftverk Norddalen ligger i et kupert
høyfjellsområde.Her finnes en større isbre, Storsteinsbreen, og topper helt opp til over 1 800 m.
Kraftverksområdet,mellom tunneltverrslagLosi og Norddalen, omkring 700 m over havet, er et åpent område, opprinnelig med lynghei og dels myr mellom bekkefar og fjellknauser.
Hovedutbyggingen har medført at det er utlagt en større
steintipp utenfor tverrslagstunnelen.
Foran inntaket til Iptotunnelen nede i Norddalen er det
demmet opp et magasin ved en fyllingsdamtvers over elven,
litt til sides er også en mindre sperredam.
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En har fastlagt trase for rørledningen, plassering av
kraftstasjonen samt nivå av undervannet.
Dette etter en del vurderinger.

Tappestrategien blir omtrent som tidligere.
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Magasin Losivatn fylles opp i sommerhalvåretved eget tilsig og ved overført vann fra Saelkajavrre-omradet.
Det tappes ned vinterstid til Norddalen, hvorfra tilløpet
overføres videre til Iptovatn som er inntaksmagasin for
Skjomen Kraftstasjon.

Utbyggingsplanen går ut på åta det samme tilløpet inn i
rør fra tappestedet ned til og gjennom den nye Norddalen
Kraftstasjon, før det overføres videre til Iptovatn.
Se bilag 3.
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1.4 Alternative losnin er
Mulighetene for alternative løsninger er svært mange.
Kraftstasjonen kunne plasseres like inntil tverrslagsventilen (45
m brutto fallhøyde fra Losi), eller suksessivt nedover nesten hvor som helst over et stort område
ned til Norddalen magasin (~80 m brutto fallhøyde fra
Losi).
De mest interessantemulighetene har vært
teknisk-økonomiskog landskapsessig vurdert.
Det alternativ som fremlegges er funnet å være det riktigste totalt sett.

1.5

Småkraftverk

Norddalen Kraftverk kan betraktes som et småkraftverk,
gensende opp til de storre.
NVE ønsker å få erfaring med prosjektering,bygging og
drift også av slike verk.
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Losivatns

SØKNADEN GJELDER

magasinstorrelse

er 155 mill.m3.

Søknaden til Stortinget gjelder utbygging av Norddalen
Kraftverk og Jet budsjettmessige i den forbindelse.

Brutto midlere
mill.m3/år.

Denne utbyggingsplanener grunnlaget for søknaden om å få
prosjektet med på Statsbudsjettet for 1980, iht. til vedlagte terminplan og investeringsprogram.

Nå må en regne med noe flomtap i overføringer, da spesielt
ved inntaket til Selkajokka tunnelen.

Det blir ingen nye reguleringer, heller ingen nye overføringer.
Søknaden gjelder derfor ikke slike forhold.

tillø

er iflg.

ovenstående 189,8

Derfor - etter simuleringer - midlere nyttbart tilløp:
181 mill.m3/gr.
Man ønsker å kjøre hele hele dette nyttbare tilløp gjennom
turbinen på Nordalen Kraftverk.

Noen ekspropriasjon av grunn eller rettigheter blir ikke
påkrevet. Kraftverksområdet ligger i sin helhet i Statens
hoyfje11.
Det blir en lokal forandring i vannføring vinterstid, ved
at tappetilløpet skal føres i rør fra tverrslaget ned til
Norddalen Kraftstasjon, mens det i dag ledes først i åpen,
kunstig kanal og deretter i et naturlig elveleie ned til
samme sted.
Se bilag 3.
Ellers forbeholder en seg rett til å foreta mindre endringer i den tekniske utførelse samt mindre endringer av
planen forøvrig.

3.2 Ta

e eriode. Driftsvannforin

Strategien for Skjomen-verkene,etter en samvurderingav
alle tilløpene, er at Losi's magasininnhold skal kjores ut
vinterstid, og over en periode på ca. 2 500 h.
Det betyr for Norddalen Kraftverk at:

+

Los1 magasininnhold
Tilsi maks. under tap eperi•de

Sum

155 mill .m3
15
170 mill.m 3

skal kjøres gjennom kraftverket i løpet av 2 500 h.
3

KRAFTVERKET - DETALJERT BESKRIVELSE

Hertil svarer en gj.snitt vannføring~ 19 m3/sek.

Norddalen Kraftverk beskrives detaljert i det følgende.

Driftsvannføring,maks., fastsettes til,._,20 m3/sek.

En viser også til tegningsbilagene.

Litt vann, resten av tilløpet, må kjøres gjennom kraftverket utenom den karakteristiske tappeperiode, på et hensiktsmessig tidspunkt.

3.1 Hydrologi
De hydrologiske oppgavene er tatt fra konsesjonssøknaden
for Skjomen-verkene,hovedutbyggingen.
Ved målested vannmerke741 - Nordelvkors, forelå det dengang (1968) regelmessige observasjoner over 32 ar.
Norddalen Kraftverks nedslagsfelt sammensettesav følgende
delfelter, gjengitt nedenunder:
Areal
km?

Lcsivatn
Smna1Iler1eppe
lkajavrre I
Breelva

Ge
(X).
---

II

35,0
11 ,5
67,5
19,2

I'), 7

148,9

Spes.avlop
2
1/sek/km
41, 2

41,0

Gjennomsnittlig avlop

%3ise« ai%Sn%
1, 442

40,0

0,472
2,795
0,685
,635

(40,4)

-- 6, 029

41, 4

35,2

J_189,
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Losivatn's reguleringsgrenser:
HRV
LRV
Normal V.st

1o9,6

k.

732-

k. 700

k. 720, under tappeperioden.

Norddalen Krattverk:
Jd

45,4
14,8

88,0\
21 ,o)
20,0

3.3 Fallhøyder

ervann

Normalt bruttof'all
NormaIt nettor'a ll

74 m

58 ,

kalkulert

Energiekvivalent
0,138 wh/m3
her1 1nkludert alle tap f.o.mn.1nntak Los1 t.o.m. trafo
stasjonen,

1

Norddalenmagasin har reguleringsgrenserHRV - k. 641,
LRV k. 637, Norm. V. - k. 640.·
Ved valg av stasjonsplasseringog undervannsnivirenonseres
fallhøyde,etter en optimalisering.

3.4

Trykkroret

Trykkrøret tilkoples tappestedLosi, forsynes med egen
avstengingsventil,føres ut gjennom tverrslagstunnel,
videre over steintippenog nedenfor gjennom en bekkedal
hen til kraftstasjonen.
Sml. bilagene 3 - 6.
Naturvernhensynbetinger at røret skal nedgraves fra
tunnelpahuggetog nedover, i bekkedalen eventuelt overfylles hvis det er hendigere.
Nedgraving er dessuten gunstig med tanke på å unngå isproblemer ved driftsstansvintertid.

Generatoretasjeninnehar også en tilstøtendekabelgang.

på

noe

Transformatorromog tavlerom legges i maskinsalnivå.
Turbinen forsynesmed en svak reguleringsmulighet.
Det blir ingen frekvensregulering.
Det kan bli behov for å installereet hjelpestrorsanlegg,
f .eks. en diesel.
Stasjonen forutsettesubetjent, fjernstyrt.
Foruten permanentutstyretskal stasjonenogså romme et
mindre verksted,et lager, en henstandsplassfor bandvogn,
samt litt av personalbekvemmeligheter.
Ved utlegging av stasjonener tatt hensyn til forventede
problemermed snø.
Konstruksjonsmateriale
blir hovedsakeligarmert betong,
muligens dels stålkonstruksjoner.

Rørmaterialeblir sannsynligvisduktilt stopejern,det
nyttes ett rør med diameter omkring 2,3 m.
Alternativt kan glassfiberarmertplastrør komme på tale.

Bygningsmessigtilstrebesen enkel utførelse.

Trykkrøretsvarer for omtrent halvparten av kalkulert
falltap .

3.6

3.5

Utlopskanal

P utlopssiden,hen til elven nedenfor,er det nodvendig
anlegge en kanal.
Kanalen får bunn og vegger av armert betong.
Sml. bilag 6.

Kraftstasjonen

Kraftstasjonenplasseres i dagen ved en elveslette et
stykke opp fra Norddalen magasin.
Den blir å fundamenterepå fjell.
Stasjonen utlegges med vertikal Francis-turbin,med
428 o/in.
Installasjonenblir i overkant av 10 MW.

Nede i elven er en viss utdypningnødvendig.Her blir det
noen plastring med større steinblokk i elvesidene.
Undervann holdes i riktig nivå ved en terskel et stykke
nede i elven.

Sml. bilagene 6 og 7.

3.7

Undervann fastsettes til k. 646, dvs. litt under naturlig
elve/strandlinje.

Det blir ingen nye reguleringsanlegg,heller ingen nye
overføringstunneleri forbindelsemed NorddalenKraftverk.

Re ulerin sanle . Overforin er

Turbinen må dykkes noe, turbinsenterlegges derfor på
b43,5.
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BEREGNETINNTEKTOG RENTABILITET
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Adm. og planlegging
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Kraftverk:
Transportanlegg
Telefon
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8 SKADEROG ULEMPER
En kan ikke se at prosjektetmedfører noe tillegg i skader
ulemper.

og

Dette at tappetilløpetda vinterstidtaes i rør i stedet for
gå 1 åpen kanal, er knapt noen ulempe.

33-

N

3WAS
3A

N

i
0

9 KRAFTLINJEROG UNDERSTASJONER

0

Kraften føres de 17 kan ned til Fjellbu understasJon.
En benytter nåværende 22 kV anleggskraftlinjesom dog ombygges
og forsterkes.

0

i
0

10 TERMINPLANOG INVESTERINGSPROGRAM
Det foreligger utarbeideten terminplan for byggearbeidene.
En forenkletutgave av denne vedlegges som bilag 8.
3
Byggearbeideneberegnes å strekke seg over 2 ir,eller
sesonger.
En har beregnet de nødvendige bevilgningersom følger:
Ar

Nødv. bevilgning i mill.kr.

1

15 •8

2

18,5
19,0
53,3

3
I byggeperioden

11 HOVEDDATAFOR NORDDALENKRAFTVERK
Nedbørsfelt,1an2
Midlere nyttbart tilløp, mill.m3/år
Magasin (Losivatn)mill.m
Magasin i %
Normalt nettofall,m
Energiekvivalent,kWh/m3
Nominell effekt, MW
Brukstid,årlig, timer
Totale kostnader,mill.kr
Utbygg1ngspr1s,øre /kWh
Rentabilitet,ved st.v., %
Arsproduksjon,midl. GWh

148,9
181
155

86

58
0,138

10
2 500
53,3
21 5
9,8

25,0

Oslo ,
Sign.

Sign.

Brev fra VN til SBV, av 14.1.80.
SUOMD.AlfLEGGEKE. aftl>DALD KRAFI'VERK.
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at ma;lar en arkitekt kome med forslag til tora Q9 •terialftlc.

Brev
fra Vassdragsdirektoratet,
til Statskraftverkene, av 19.2.80.

Hjelm-Hansen

Skjomen-verkene
Nurddalen kraftverk
Under henvisning til konferanse Tøndevold/Fossheim 15.ds. opplyses at en ikke kan se at utbyggingen av Norddalen kraftverk
er avhengig av spesiell tillatelse etter vassdragsloven. En
legger vekt på at vassdraget er tørrlagt i vesentlige deler av
ret
(somuueren)
i dag ve<l den reguler
ing som er gjennomføre.
Eventuelle
anledning

generel
le naturvern
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og
F.'s

ANLEGGSBESKRIVELSE
KRAFTVERK

vi. å få

tilsynsvilkar
antar
kunsesjunsbehandling.

AV

NORDDALEN

Anleggsbeskrivelse
av
Norddalen
kraftverk,
fra ark. m.n.a.. C.Stengård, 1980.
Brev
fra
Elektrisi tetskontoret
til
NVE-VN,
av 14.7.80.
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1.

ANLEGGSVEIER.
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Brev

fra

WE-UN

NORDALEN KRAFTVERK.

ti!

EKK.

av 25.7.80.

LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN.

Vi viser til Es oversendelse av 14. juli 1980. VN har tidligere
blitt orientert underhånden om dette prosjektet fra Statskraftverkenes
side og har kommet med synspunkterpå de alternativer som er utredet.
Alternativ II, som det her søkes om fant vi også som det beste.
En eventuell konsesjon bør imidlertid inneholde de generelle naturvern- og tilsynsvilkår slik det nå er vanlig.

Brev
fra
\ordland
Elektrisitetsdiretoratet,

Anmodnin

natun:ernforening
av
9.12.80.

om vedtak om b

in

o

til

VE-

drift av Norddalen kraftverk

samt forlen else o omb
in av bestående 22 kV kraftlednin
Nordalen - Ofoten transformatorstas 'on.
Nordland Naturvernforening har ingen vesentlige innvendinger til
gjeldende søknad.
Imidlertid synes selve stasjonsbygningen å ville dominere terrenget
tegningen er fasadeii
.«oiNca.
8 m hoy.
Dersom det ikke er
mulig å senke denne fasaden, må det stilles store krav til fasadeFtter

utforming (farge, veggkledningsmaterialer, vindusflater og skjemmende utelys.)
Vi forutsetter at trykkrør og avløpsrør tildekkes.

UTT'ALELSER,
INTERNE

Intern

G

BEFARINGSRAPPORTER
MELDINGER

melding

fra

N-NN

tii

VN,

av

17.12.80.
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Intern

melding

ra

VN-NN,

av

17.9.81.

Av aktuelle forhold med landskapsmessigbetydning vil jeg nevne:
TRASE FOR TRYKiæ.ØR.

Traseen går delvis gjennom storsteinet ur. Urmassene må fjernes, og man
ble enig om å legge massene langs ist-sider.av rørtraseen for sidenå
innarbeide dem i tildanningen av overfyllingsmassene.
PLASSERING AV MIDLERTIDIG TRANSFORMATOR.

Transformatoren er tenkt plassert på en fellknaus ved adkomstveien.
Dette m& i tilfelle sje uten noen cr
cr sprenzing eller andre vs==-ize
inngrep på knausen.
Jevnte fjellknaus ligger • tras€en r
rain;en
tillfra stasjonen, cg
det synes som det er planlagt et mastepnkt pd xnausen. Dette er svert
uheldig. Kan man ikke beholie ien s:·kete trasee!'"l
uten mastepunkt på
knausen, bør traseen flyttes.
Hvordan det elektriske uttak fra stasjonen skal skje er fortsatt uklart.
Slik det er antydet på "landsplanen"utarbeidet av ark. Stengaard ::år
man ingen god løsning. En landskapsmessigbedre løsning ville være at
det ble ført kabel fra stasjonen til et mastepunkt ved adkomstveien noe
vest for stasjonen, kanskje også vest for ovennevnte fjellknaus.
STØPESAND.

Det er vurdert å hente støpesand fra Norddalselva ca. 1 km nedenfor dammen.
Dette vil medføre bygging av ca. 500 m adkomstvei gjennom uberørt og sårbart
terreng. Landskapsmessig vil det være meget uheldig.
Det finnes flere andre alternativer, og disse må utredes skikkelig. Før
avgjørelse blir tatt forutsetter jeg at VN blir forelagt de forskjellige
alternativer med kostnadsoverslag. I følge konsesjonen skal ogs kommunen
forelegges spørsmål om massetak. Problemet har vært aktuelt fra første stund,
så argumenter om tidsnød i denne saken er lite relevant.
OBYGGING

AN KRAFTL:i:NJE/LEGGING

AV 'I'ELEFCNKA3EL.

I forbindelse med mbygging av kraftlinjen fra Ofoten trafo til
Norddalen, er det foretatt mye uteldig cg etter in mening unødvendig
terrenzjsring. Samlige
sper 1 errenget maslettes skielig, g
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dette kan best sk e or hand. Bruk av maskin i dette terrenget g,a:
mer skade enn nyte. Etter planering må sporene gjødsles og tilsås.
Det samme gjelder fremføringen av telefonkabel til Norddals-dammen.
Her har man gravet grøften med maskin og påført terrenget langt store
skader enn nødvendig. En fingertykk kabel som skal ligge like under
overflaten burde kunne graves ned for hand. Grøftetraseen er delvis
planert ved tilbaefylling, men dette er ikke tilfredsstillendeut'rt.
Hele traseen inkludert sporene etter til/fra-kjøringmå gås over for
hand, gjødsles og ti:sås.
Kabelen skal angive:ig ser.erevidereføres fra Norddals-dammentil
Norddalen kraftverk. Bruk av maskin til grøftegravingmå av samme
grunn unngås.
Jostein Jensen

Brev

fFra

VN til

SB av

28.1.

og

16.3.82.

NORDDALEN
KRAFTVERK..UTL{DP U - TUNNEL. LANDSKAPSPLEIE/'NATURVERN.

Det vises til tegning SBV. 5. V 123 UBO, datert 8.12.81,
sant til
tilleggstegning
(alt. 4), dstert 15.12.01,
oversendt r&rt distriktskontor i Narvik uten følgeskriv.
De laadskapsmessige
momenter i tilknytningtil valg av alternativ
representererikke noe stort problem. Vi aksepterer derfor at man
velger det av de fremlagte alternativer
som anleggs- og driftsmessig
er å foretrekke.
Når valget er gjort,
kan vi komme tilbake til detaljene
for gjore
det hele
sl lite skjemmende
som mulig.

NORDDALENKRAFTVERK. U-TUNNEL.

LANDSKAPSPLEIE/NATURVERN.

Det vises til oversendt tegning alt. 5 datert 15.2.82.
Dersom man finner det nødvendig med manøvrerbar luke, vil vi
foretrekke alt. l med luken plassert i forskjæringen. Et lukehus plassert som antydet i alt. 5 anser vi lite ønskelig rent
landskapsmessig.

------------- --T-I

Skisse

fra

VN-NN.
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VEDTAK
NORDDALEN

OM

BYGGING
KRAFTVERK

Vedtak
om bygging
verk,
av 8.5.81.

og

OG

dritt

DRIFT

av

Norddalen

AV

kraft-

VEDTAK OM BYGGING OG DRIFT AV NORDDALEN KRAFTVERK M.V.
I medhold av bemyndigelse gitt av Industridepartementet20. januar 1971
(jfr. kgl. res. av 15. januar 1971),samt under henvisning til
anmodning av 24. juni 1980 fra Direktoratet for statskraftverkene
gjøres vedtak om at
NORGES VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN
i Narvik kommune, Nordland fylke, skal bygge og drive:
l. Norddalen kraftverk med følgende installasjoner:
En generator, 9 MVA, 6,6 kV, 50 Hz
En transformator, 9 MVA, 6,6/22 V
En transformator, 300 VA, 22 ± 2 x 5%/0,24 kV
N¢dvendig h¢yspennings apparatanlegg.
2.

En ca. 700 m lang kraftledning for 22 kV nominell spenning og med
tverrsnitt 3 x
Al nr. 240 fra Norddalen kraftverk til bestående
22 kV kraftledning gjennom Norddalen.
På strekningen videre til Ofoten transformatorstasjon,ca. 15 km,
skal bestående 22 kV kraftledning bygges om til samme tverrsnitt sorr
nevnt foran.

Traseen for den nye 22 kV raftledningen skal i det vesentlige være som
vist på kart i målestokk 1:10 000, jnr. 58658,merket: "Bilag ti1
vedtaksanmodning av 24.6.80. Statskraftverkene". Ved ombygging av den
bestående 22 kV kraftledningen skal traseen være uforandret, bortsett
fra en ca. 700 m lang strekning ved innføringen til Ofoten transformatorstasjon hvor kraftledningen flyttes til ny trase. Traseen er
antydet med rdd strek på oversiktskart i målestokk 1:100 000 merket som
angitt foran.
For dette vedtak gjelder "Standardvilkårfor bygging og drift
av statens anlegg" godkjent av Industridepartementet20.august l975.
ilsyn i henhold til standardvilk&renespost 2 om landskapsmessige fornold er ved byggingen av Norddalen kraftverk tillagt
NVE-Vassdragsdiretoratet.

BEARINGSRAPPORT

Intern

melding

Befaring
Deltakere:

7/6-83.

fra

VN-NN,

av

14.6.83.

Anleggsleder
Nilsen
Arki=kt
Stengaard
T1lsynsmann Jensen

Statskraftverkene
Konsulent
NVE-VII

171

Tippen var oppr1nnel1 planlagt til ca. 3000 ? , en har nu et
volum pl ca. io.ooo m •• Overmasseneer absorbertved at man hRr
latt tippen ekspanderenedover et lite dalskk uten 4 endre den
planlagte hoyden. Dette ser bra ut, og tippen kan uten problemer
utvides ytterligere.Senere er imidlertidpraktisk talt hele tippflaten p 6-7 da. blitt dekket av3et lag blokkmasserfra stasjonsgropen, blokker pA jevnt over 1 m og mer. Det finnes ingen mulighet
till nlanere disse massene.
Massene fra utlopstunnelen,ca. 3-400J m3 normale tunnelmasser,er
ikke kjort på hovedtippen,en er tippet ut 1 Norddals-magasinet
rett it sv tverrslagethvor det 1kke har vart forutsattnoen tip·
Dette for ± spare kj&ring. Avstandentil hovedtioen
e ?-100
m
lenger. En del av disse massene er tenkt brukt som dekkmasserpl
tillpsrdret.
¥.assenefra forskjæringentil utldpstunnelener heller ikke kjort
p& p& tipp, men er lagt ut 1 magasinet rett utenfor forskjer1ngen·
Blokkmassenepå hovedtipen må dozes/lastesutfor tippkantenog
planeres ned med normale tip·masser.PA et part1 midt p@ tippen
og langs adkomstveientil tverrslagetkan det tenkes at en del av
blokkene kan ligge mot at de dekkes av tunnelmassersom planeres
mest mulig som naturlige hauger.
Tunnelmass·ene hentes fra tippen
ved tverrslaget.Skulle det bli masser igjen etter at hovedtipen
er ferdig formet og man har tatt det man trenger til dekking av
rorgaten, vil det bli vurdert om restmassenekan planeres der de '
ligger eller
om tippen skal fjernes
i sin he1het.

e

Massene foran utlstunnelen kan planeres ut som plastringforan
og pl sidene ev utlpsterskelen
n&r denne er etablert.
Tverrslaget onskes beholdt som adkomst til avlopstunnelen.Forskjæringenvil tidvis stA full av vann. ftdko111Sten
til tunnelen
mA
selvfolgeligstenges pl en eller annen mAte, oguforskjæringenml
sikres med gjerde. Det vil imidlertidbli meget vanskelig
l fl et
gjerde til å stl ror snotrykket1 dette snorikeomrldet.Lendskapsmessig vil det hele bli lite tiltalende.Det bor derfor vurderes
om det kan være en losningA stenge tunnelloningen
med en enkel
st4leller
plankelem og deretter
fylle
1gjen forskjaringenmed
lette tunnelmasser.
Behovet for 4 komme inn 1 tunnelen
vil sansynligvisopst4
svrt
sjelden, om noen gang 1 det hele tatt. Skulle behovet likevel
melde seg, vil det
en relativt rask og kurant onerasjon A
laste ut de 150-200
masser for A komme inn.

ve

Behovet for gjerde
pl skrenten ovenfor utljpstunnelenble diskutert.
Det er ikke danne noen ny, kunstig skrent 1 forbindelsemed tunnelutlet. Tunnelen g!r praktisktalt rett inn 1 den fra far loddrette
fjellveggen,sA etter min mening skulle det derfor ikke være n!krevet
med gjerde.

I

•

Stasjonsområdetplaneres som forutsatt 1 situasjonslanene for
stasjonsbygget.
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Kanalsideneordnes og planeressl langt nedover mot magasinetsom
det er foretattgraving. Pl ostsidenml det sarges ror god tilslutningmellom ordnet steinplastring01 naturlig torvkant.Maskinkjoring pl torvkantenml skje sA sklnsomtsom mulig.

P4 vestsidenplaneresmassevollen.
p& kanalkantenav pg tooen, og

pl overste artiet noe innover terrenget.Restene av det gamle

bekkelet danner begrensningmot den uberdrtesletten 1nenfor.
Etter at massene på kanalkantener ferdiglanert ordnes og planeres
vestre kanalside.
d

/ Lo

Oppover dalforet fra stasjonenlaneres massene som ligger pl begge
sider av traseenned i dalbunnen og ordnes slik det faller naturl1g·
Opp mot "vinkelklossen"ml det tilforesen del masser.

Pl Lositippener det tatt ut store mengder stein for knusing og

tilfyllingrundt rorgaten.GravegropenemA selvfolgelig laneres
ned og gis minst sammestandardsom tinpen hadde fr graving.
Masseryggensom st@r 1gjen & jstsiden av r5rgatenlaneres ned not
vest og syd inn over rorgaten.

en

Det er tippet ut
del blokkmasseri nord-frontenav tipnen. P§
vestsidenav rorgatenmå blokkmassenedozes nedover og dekkes med
ti9pmasser.PA ostsidenml blokkmassenegraves tilbakeinn 1 gravegravegropeninnenforog dozes ned 1 forbindelsemed planeringav
gravegropen.

Ellers,
Ellers er det en rekke sm&tingrundt 1 anleggsomrAdetav konvensjonel landskapsmessigart som man f&r komme tilbake til etter hvert
(ordningog planeringav veikanterog skrlninger,opplastingog
fjerning av midlertidige oppfyllinger
i tilknytningtil brakkeriggene
osv.).
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