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NORSK-SUEINSKE INTERESSER

UTT'ALELSER OG NOTATER

\otat fra Administrasjonsdirektoratet til Stats-
kraftverkene. av 2.5.68.

Skjomen-vassdragene.
Norske og svenske interesser.

AJ v/Flack og Bergland har 29. april 1968 hatt mote med
byråsjef Bergstrøm og avdelingsdirektør Frost i Vattenfall-
styrelsen og drøftet diverse spørsmål i samband med den
planlagte regulering og utbygging av Skjomen-vassdragene.

Reguleringen og utbyggingen av Skjomen-vassdragene vil berøre
svenske interesser bare i det høve reguleringen av. Langvatn
blir iverksatt.: Etter det foreliggende kartmateriale kan
det vare tvil om hvor grensen g&r ved Kjrdavatn og det kan
ikke sees bort fra at svenske interesser også kan bli
berørt der. For Langvatns vedkommende vil de mulig skade-
voldende inngrep vesentlig bestå i en større gjennomstrømming
av vann i den nord-vestre del av Sitdsjaure i vinter-månedene,
samt at tappingen fra Kjårdavatn om sommeren  ikke  kan bli
helt nøyaktig lik tilsiget fra Langvatn-feltet. Disse inn-
grep vil muligens - men sannsynligvis.ikke-kunnef skade-
verknader for reindriftsinteresser i området og for fisket
i Sitasjaure og elva derfra ned til nåværende verste regu-
leringsdam 1 Lulelv. Det er noe usikkert.om disse inngrep
kan medføre økte ulemper for mulige isveger, men noen større
erstatningsbeløp i denne forbindelse vil det neppe bli.
Tunnelarrangementet Kjårdavatn-Si tåsjaure kan også tenkes ,
medføre utveksling av mindreverdige fiskeslag 1 disse vatn.
Berører reguleringen av Kjårdavatn svensk grunn, vil even-
tuelt grunntilhrende den svenske stat bli neddemmet.-
For svenske og norske inngrep i henholdsvis norske og svenske
vassdrag gjelder konvensjon mellom Norge og Sverige av 1931.

I konvensjonen er fastsatt regler om hvordan det skal for-
holdes nr slike sporsm5l blir aktuelle, samt framgangsm#ten
ved behandlingen av disse.

For de spørsmål som kan tenkes aktuelle i ovennevnte sak
bemerkes 1 denne.forbindelse følgende:

l. Hvis svenskene også vil være interessert i regulering av
Langvatn, kan avtale on dette inngås mellom de to land,
d.v.s. mellom SV og NVE idet fallrettene i elva tilhører
staten på hver side •. Hvis enighet ikke oppnås, kan kreves

· ar etter artikkel 2 i konvensjonen.
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2. Den norske plan for regulering av Langvatnm# som sknad
sendes NVE Vassdragsdirektoratet på vanlig måte, men til-
latelse kan ikke gis fir samtykke foreligger fra det andre
riket, Jfr. artikkel 12 i konvensjonen. Vassdragsdirekto-
ratet vil under sin behandling av saken varsle Industri-
departementet som igjen varsler de svenske myndigheter via
Utenriksdepartementet. Etter svensk lov må saken i Sverige
forelegges Vattendomstolen til uttalelse. For samtykke
kan settes vilklr,men ikke pålegges reguleringsavgift.
Reguleringssaken vedkommende Langvatn 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 samtykke tas 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 regulerings-
avgifter {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 iverksettingen av den planlagte norske regulering av
Langvatn. Dette spørsmål vente.så ville bli tatt opp i
samband med den svenske samtykkesaken, men det bes over-
veiet om ikke spørsmålet allerede nå bør tas opp fra norsk
side med.Direktoratet for 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 hensiktsmessig og SV og NVE kan være
interessert i gjensidigå 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.ring månedsskiftet
august-september1968. Program for befaringen vil bli
utarbeidet av AJ som ber om Deres bistand med hensyn til opp-
legg og avvikling av denne.

Bre; ra Stasraftverkene til Vassdragsdi-
rektoratet, av 30.5.68.

SKJOMEi'!-VERKENE. PRIMÆR SØKNAD.

Vår fullstendige plan for Skjomen-verkene av februar-68vedr¢rer også som kjent
forhold i Sverige, og vi meddeler herved at vi na ¢nsker at saksbehandlingen også

skal komme igang vedr¢rende dette.
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Vår plan forutsetter reguleringi Langvatn, som har naturlig avl¢p til Sitasjaure

og svensk vassdrag. Forutsetningen for reguleringen er at vannstanden i svensk

vann ikke skal påvirkes ved reguleringsinngrepet. Det kan til enhver tid holdes

tilbake, henholdsvis tappes ut av Langvatn like mye vatn som kan fØres inn

henholdsvis tas ut av Sitasjaure gjennom vår tunnel Sitasjaure-Kjrdavatn.

Vi er innstilt på å anordne måleteknisk utstyr til m@ling av de aktuelle

vannmengder som kan tilfredsstille også de svenske myndigheter. Det utarbeides i

den anledning en egen spesifikasjon over arrangementet. I særlig grad legger vi

vekt på å ha full kontroll over vannmengdene som skal tilføres eller tas ut av

Sitasjaure.

Reguleringsmagasinet i Kjårdavatn ber¢rer antagelig et ubetydelig svensk omr&de

og vil medfØre svensk behandling på samme måte som en større del av Sitasjaure

liggeri Norge og vil kreve norsk behandling. Det har allerede vært kontakt

mellom Vattenfall og Statskraftverkene om disse spirsmsl og begge parter er enig

om å gjensidig bistå hverandre ved behandling av nabolandets reguleringssak i

eget land. Dette vil si at Vattenfalls jurist eventuelt vil kunne representere

Statskraftverkene ved svensk rett.AJ har som kjent hatt m¢te med Vattenf'a.11 ifØlge

notat som er overxendt tidligere.

3rev tra e Kungi.
'Kg. Norsk Ambassade,

trikes Deartementet
av !1.0.68.

til

lberopande Norska Ambassadens note den 2 september1968 med
ansokan om svenskt sa.mtycke till utbyggnadsplanerna for
Skjomen-verkene har utrikesdepartementet a.ranharmed for
kannedom overla.mna kopia av den kungorelse somOvreNorr-
bygdens Vattendomstol utfirdat den 1 oktober 1968 i anled-
ning av ans©kninzen.

Brev fra Stacens Vactenfallsverk til vre Norr-
byadens Vactendomsto:, av 29. ::.68.

KjJh·davatu ligger till tm ringa. c!cl i Sverige. Damningen dtir påverkar

icke enligt vattenfalluverkets intresse.

Vattenfall kommer att wider .£11ruta. kvartalet 1969 till vattendomstolen
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ingivu anskan om Sitasjaure eglering. Vad ovan sagts avser f8rh&l·

landet om deuna reglering ick kommer till stånd. N!gon akilløad i ..

f6rutuittningarna, f0r den hindelse Sitasjaure regleas till fdrmd f0r
vattenkraften i Stora Lulalvooy:;temet, ft)religger icke. 1 bada fallen_

innt:bb.r dc::t ak.isaeradt= rnJ.tuinGprogrammet att tidaind,mtitet skall føre•

ligga mellan innehcillandd av vatten i Lanvatn och t;ve doringen av vat-

ten lrdn KJ4rdavatn samt volymoidcntitet mellan tillfHrt och avlett vat-

ten genom tunneln.

Med de utgdngspunkter fr bedomningen, som vatten!alldverket ovan

1·edovh1at, freliguer enligt vorkuttJ mening icke anledning till att

ve,ukt uamtycke nlict art. H i v-attenrc1ttkonventio.ne!l erfordraa !6r

det lhH'ol fliretageta geuom!01.·:rndc.
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DURIALSELUA

UTTALELSER TIL UTBYGGINGEN AV
DURM LSELVA

Brev fra Pareli Nygrd til Hovedstyret for 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 kubikk-
meter steinmasser opplagret i faret. Det har i lrtider alltid vzrt
arbeidet av oppsitterne i elven,tor l bolde den sl noenlunde i sj akk..

For 5-6 år siden s6kte vi vassdragsvesenet om 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 Skj omen 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 for-
bygging. 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 driftstabelleneg 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:
Eiendommen ble ved skylddeling27.12.1917 utskilt fra eien-
dommene gnr. 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, tinglyst15.
Januar 1918, hadde eierne av disse eiendommer skjøtet den
utskilte eiendom til ingeniørene Jacob Emjellum og Jørgen Hals.
I 1928 ble eiendonnnen solgt videre til A/S Kjaardavassdraget,
(2/3 deler ble dengang solgt via Oscar Fr. Egeberg). Ved skjøte
av 28.9.1961 er eiendommen nå 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 vedrørende selve Kjaarda-
vassdraget.

Vedrørende Durmålselven er det imidlertid i skjøtet kun inntatt
f5lgende:

"Endvidere følger uten nogen extrabetaling ret til at
bortlede elven fra Orelvvandet eller Teppovandet(Durmaals-
elven} samt opdamme eller sænke dette vand."

Noen plikt til regulering av denne elven ble således ikke fast-
lagt her.-
Etter dette finner vi at det ikke består noen plikt for
Statskraftverkene tilå medta Durmålselveni utbyggingen.
Sannsynligvis har dette spørsmålet heller 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 STATSREGULERINGAV
SKJOMETV ASSDRAGENE M.V.

I  proposisjonen var Hovedstyrets forslag om  næringsfond p8 kr.500 000
og komunesvgift kr. 3.00  pr. nat.hk. fulgt opp.

Komiteen uttaler om  disse punktene:

"P8 bakgrunn av den vanskelige naringsmessigeutvikling 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 jordeien-
dommeneunder vårflommen."
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Brev fra Industridepartementet til NVE av 18.8.69.

Som det fremgår har Industrikomiteen bl.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 Durmålsbekken med.

Brev fra NVE til Statskraftverkene, av 25.8.69.

STATSREGULERING AV SKJOMENVASSDRAGENE M.V.
Vi viser til brev av 18.8.69. fra Industridepartementet vedrør-
ende ovenstående.

Dersom De finner at Durmlsbekken kan tas med i utbyggingen,
ber vi innsendt i 6 eks. redegjørelse med nødvendige bilag,
egnet for vanlig søknadsbehandling, idet saken etter dep-
artementets syn må foreligge distriktet til uttalelse.

Skulle De derimot, tross Stortingskomiteens uttalelse, finne at
Durmlsbekken likevel bør holdes utenfor, ber vi dette nærmere
begrunnet.

Notat fra Statskraftverkene til 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 Industrikomiteen om å gjennomf'¢re tiltaket tross den ringe rentabilitet.

Vi gijir oppmerksom p& at det er ndvendig& ta et forbehold om st vannet

ved uhell ved krattverket må føres tilba.lte til det gamle elveleiet.

Sannsynligheten for at dette skal inntreffe i flotiden er liten.

For & redusere mulighetene ytterligere vil det være riktigl s,ilke om

senking av Durm#lsvatn med l m til kote 6808.0 Vi 6sker & utrtte

reguleringen ved en reguleringsanordning, men holder vannatandenslridt

mulig pd kote 691.0, dvs. 1 m under normalvannstand. P& demne mite fr vi

til enhver tid et disponibelt flomdempningsmagasin pd  ca. 0. mill. m3,

Magasinet som er effektirt blir ca. l mill. 3.

De totale omkostninger ved overt6ring og regulering ansl#s til k, 2.7 rill,
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Vi inker forel5pig ikke  &  endre hoveddate for kraftverket i forbindelse med

generalplanen av februar -60, kapitel 11 Vi meer $kningen i forbindelse

med innf$ringen av Dur&lsfeltet er mindre enn den usikkerhet so vi mi

anta er til stede ved forutsetninger 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 statsregulering av Skjomenvassdragene.

Direktoratet for Statskraftverkene har på bakgrunn av
Industrikomiteens innstilling, S.nr. 297 for 1968-69
om statsregulering av Skjomenvassdragene m.v. lagt fram
plan om å føre avløpet fra Durmålsvatn inn på drifts-
tunnelen for Skjomen kraftverk.
I planen inngår 4 m. senkning av vatnet.
Saksdokumentene er utlagt til ettersyn på Skjomenanleg-
genes kontor, Elvegård, i tiden inntil l april 1970,
som samtidig er fristen for å avgi uttalelser i saken.
Uttalelser kan sendes Norges vassdrags- og elektrisitets-
vesen, Boks 5091, Majorstua, Oslo 3, hvor også nærmere
opplysninger kan fås.

Utskrift fra protokoll for Nordland fylkeslandbruks-
styre, 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 kommer fra 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 gjennom-
fort."

Vedtak:

Fylkeslandbruksstyretgir i medholdav $1 i jordloven
de framlagte forslag til reguleringav DurmAlsvatnet
sin tilslutning.

Brev fra Den Norske Turistforeningen til Kommunal og
-arbeidsdepartementet, av 20.1.70.

Vi viser til Deres brev av 13.1.70. vedrørende
Statskraftverkenes plan om åta Durmålselven
i den forestående utbyggingen av Skjomen, på
grunn av skadevirkninger ved flom.
Den Norske Turistforening har ingen bemerkning-
er til dette.

Brev fra Troms skogforvaltning til Direktoratet for
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 stu-
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

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 692) er oppgitt 4 vere fisketomt etter opplysninge:
I
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innhente fra Ankenes inlandsfislenemnd.Det hersker 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,selv om det forble uregulert ikke vil fasærlig
betydning for fiskeinteressene,f.eks.ved utsetting av røye.
Med den relativt beskjedne regulering som er foreslått vil denne
ikke umuliggjøre en utnyttelse av lokaliteten for nevnte fiokeart

i nevneverdig grad. '.
Man har således ingen innvendinger til den søkte. tilleggoreguleri.

Brev fra Konsulenten for ferskvannsfisket i Nordland
og Troms til Direktoratet for jakt og ferskvannsfiske,
av 10.2.70.

"Durmålsvatn (kote 692) er oppgittå være fisketomt etter opplys-
ninger 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 umuliggjdre en utnyttelse av lokaliteten for nevnte
fiskeart i nevneverdig grad.

Man har således inge1 innvendinger til den skte tilleggsregulering.

Brev fra Nordland Naturvernforening til Kommunal og-
arbeidsdepartementet, av 20.2.70.

Det synes pi det rene at sikrin6 mot flomskade er den ut-

losende fator i denne sak. et frem2r imidlertid ikke noe

om ulighetene for 2 hindre flomskader ved forbyin;5s-

arbeider i Durmlselvens nedre lap. ersom dette lar seE

gjzre synes overfarinen med de markante oz. skjemmende

innsrep i uberørt natur ikke berettiget.

Prosjetet inncbsrer snin; av Durmllsratnet med inntil

4 neer, tarrleins 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.

Naturvernforeninen 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
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 ut-
byggingen er lite lønnsom, mener fylkesfriluftsnemnda det
ville være naturlig at det først ble utredet hva en for-
bygning 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, kontoret for
reindrift til NVE, av 13.3.70.

Saken har vært forelagt for fiskerikonsulenteni Nordland
og Troms som har gitt slik uttalelse som vedlagte fotokopi
viser.

Direktoratet for jakt, viltstell og ferskvannsfiske slutter
seg til fiskerikonsulentens uttalelse. Dette departement har
intetå bemerke.

Brev fra kommunal og arbeidsdepartementet, ad-
ministrasjonen for friluftsliv og naturvern,
til Vassdragsdirektoratet, av 9.4.70.

Saken har vært forelagt følgende:

l. Kontaktutvalget ved Universitetet i Oslo for natur-
vitenskapelige interesser ved vassdragsreguleringer.

2. Fylkesfriluftsnemmnda i Nordland.
3. Den Norske Turistforening.
4. Norges Jeger- og Fiskerforbund.
5.  Nordland Naturvernforening.

En har mottatt uttalelse fra institusjonene nevnt under
punkt 2, 5 0g 5, jfr. vedlegg.

Departementet deler stort sett de synspunkter som er kommet
til uttrykk i uttalelsene fra fylkesfriluftsnemnda og Nord-
land Naturvernforening.

Særutskrift av møtebok for Ankenes kommunestyre,
av 17.12.70.

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 vedtatt,

V e d t a t t : Formannskapets innstilling enstemmig vedtatt.
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Brev fra Nordland fylke. Elektrisitetskontoret
til Fylkesmannen i Nordland, av 13.1.71.

Spørsmålet om overføring og regulering av Durm#ls-
vatn 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 forbygging blir økonomisk
ugunstig, bør formentlig den foreslåtte regulering av
DurmAlsvatn gjennomfores.

Brev fra NVE, Hovedstyret til Industrideparte-
mentet, av 9.6.71.

Ytterli ere statsre ulerin av Sk"omenvassdra ene

I Innst.S.nr.297 for 1968-69 om statsregulering av Skjomenvassdragene
m.v. uttalte industrikoriten at 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 Statskraftverkene i brev av 3.desember 1969 uttalt:

"I våre kommentarer av 2l.des.-68 til uttalelser vedr. general-
planene er avldpet til Durmålsfeltet anslått til4 m2 tilsv.
5,7 mill.m3 eller 8,5 GWh i Skjomen kraftstasjon.

Omkostningene ble anslått til 2,5 mill.kr for utnyttelse av
avlp fra feltene i Skjomen kraftverk. Brutto rentabilitet
ble anslått ti1 5 og vi gikk ikke inn for å overf¢re avl¢pet
fra feltet til driftstunnelen.

Vi er oppmerksom på at det er av betydning å få Durmålselven
innf¢rt p.g.a. faren for flomskade, og vi er villige til å
etterkomme henstillingen fra Industrikomiten om & gjennomf&re
tiltaket tross den ringe rentabilitet. Vi gj¢r oppmerksom på
at det er n¢dvendig å ta et forbehold om at vannet ved uhell
ved kraftverket må f¢res tilbake til det gamle elveleiet.
Sannsynligheten for at dette skal inntreffei flomtiden er liten.

For å redusere mulighetene ytterligere vil det være riktig å
søke om senking av Durmålsvatn med4 m til kote 688,0. Vi Ønsker
å utnytte reguleringen ved en reguleringsanordning, men holder
vannstanden såvidt mulig på kote691,0, dvs. 1 m under normalvann-
stand. På denne måte får vi til enhver tid et disponibelt flom-

dempningsmegasin pd ca. ,+ mill.m3.
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Magasinet som er effektivt blir ca. 1 mill.m3.

De totale omkostninger ved overf¢ring og regulering anslås til
kr 2,7 ill.

Vi ønsker foreløpig ikkeå endre hoveddata for kraftverket i for-
bindelse med generalplanen av februar-68,kapitel11. Vi mener
6kningen i forbindelse med innfringen av Durmålsfeltet er mindre
enn den usikkerhet som vi må anta er til stede ved forutsetninger
og beregninger."

Saken er av Hovedstyret behandlet som en ordiner sknad. Den ble kunngjort
i Norsk lysingsblad og i to lokalaviser og har vært forelagt distriktet,
Landbruksdepartementet og Kommunaldepartementet.

Hovedstyret vil bemerke:
Sp¢rsmålet om innfØring av avl¢pet fra Durmlsvatn inn på driftstunnelen
for Skjomen kraftverk ble frste gang tatt opp av grunneierne i Sr-Skjomen
i forbindelse med behandlingen av Statskraftverkenes utbyggingsplaner.
Hovedstyrets standpunkt i saken framgår av St.prp.nr.147 for 1968-69, s.28-29,
nemlig at man under tvil kom til at Durmlsvatn ikke burde tes med. Fra
Stortingets industrikomits side ble det imidlertid funnet rimelig at 'Durm$ls-
elva blir tatt med i utbyggingen, også av hensyn til de store skader elva
gj¢r på jordeiendommene under vårflommen".

Som omtalt i proposisjonen foreligger det for sikring mot flomskader fra
Durmålselva en plan som var tenkt realisert i1969. Planen, som etter
kostnadsnivået i 1967 var kalkulert til kr 10 000, er imidlertid utsatt
i påvente av avgjrelse i nærværende sak. Det må likevel understrekes
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 forbyggings-
plan (kostnad i 1966 beregnet til kr 90 000) - som etter Hovedsyrets syn
faller for kostbar sammenlignet med verdien av de interessene som ville bli
vernet - vil kunne gi noen absolutt garanti.

Etter det Statskraftverkene nåhar opplyst om mulighetene for å etter-
komme henstillingen fra industrikomiteen om åta vassdraget inn på drifts-
tunnelen, vil heller ikke Hovedstyret motsette seg dette.Man finner det
ellers rimelig at det samtidig med innføringen etableres et visst magasin
ved 4 m senking av vatnet.

Innfringen og reguleringen vili et bestemmende år gi en vassf¢rings¢king
på 0,19 m3/sek, tilsvarende ca. 1500 nat.hk. If¢lge Statskraftverkene
vil Durmålselva representere8,6GWh. Regulerings- og innføringskostnadene
er angitt til 2,7 mill.kr, som flgelig utgir ca. 32 &re/kWh.

Hovedstyret vil foreslå at de tidligere fastsatte reguleringsbestemmelsene
gj¢res gjeldende også for Dunnålselva.

I man&vreringsreglementets post l m& gj&res flgende endringer:

Under "A. Reguleringsmagasiner" tas Durmilsvatns data inn til slutt i  f&rste
tabell (under Langvatn)

Nat.
vst.

Reg.grenser
Øvre Nedre

Reg. hyde

Durmålsvatn 692 688 l
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Under "B Overføringer" tas innsom post f:

Avl5pet fra Dur@lsvatn ( ka2) over8res til drifts-
tunnelen for Skjomen kraftverk.

Nåværende post f blir ny post g.

Dersom Departementet likevel finner at særskilte reguleringsbestemmelser for
Dur&lsvatn b5r fastsettes, vil man anbefale at postene f.0.m.6 t.o.m. 13
utgår, likeså postene 18 og 20.

Sakens dokumenter flger vedlagt.
Behandleti Hovedstyremøte8.juni1971.

YTTERLIGERE REGULERING AV
SKJOIEIN-UASSDRAGENE

Brev fra Industridepartementet til NVE, av
14.7.71.

STATSREGULERING AV SKJOMENVASSDRAGEN: KGL.RES.AV 1.8.69.
PIAN OM REGUIER ING OG OVERFRING AV DURNÅLSVATN

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.,147 for1968-69, Innst.S.nr.297 for
1968-69 og St.forh. 17. juni1969 (s.4039)samtykker de-
partenentet i at det foretas regulering av Durmdlsvatn som
foreslått i ovennevnte brev fra Hovedstyret for vassdrags-
og elektrisitetsvesenet og at avløpet fra Durmålsvatn over-
føres til driftstunnelen for Skjomen kraftverk overens-
stemmende med plan fremlagt ved brev av 5. desember1969 fra
Direktoratet for Statskraftverkene.

De ved kgl. res. av l. august 1969 fastsatte reguleringsbe-
stemmelser for regulering av Skjomenvassdragene m.v. gjøres
gjeldende også for regulering og overføring av Durmålsvatn.

I det ved samme resolusjon vedtatte manøvrerin5sreglement
gjøres følgende endringer:

Under "A.Reguleringsmagasiner" tas Durmålsvatns data 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 postf:

Avløpet fra Durmlsvatn (4 km2)  overføres
til driftstunnelen for Skjomen kraftverk.

Nåværende post f blir ny post g •
4 b0

Sakens dokumenter vedlegges i retur.
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SRELUA

FORSLAG OT REGULERIING FR SKJINN

Notat fra Administrasjonsdirektoratet til Vass-
dragsdirektoratet, av 8.3.73.

Skjomen kraftanlegg.
Forslag om rett til å iverksette delvise reguleringer før
endeli sk'nn foreli er.

Sakens sammenheng er:
I

1) Ved kgl. res. av l. august 1969 ble det fastsatt reguler-

ingsbestemmelser 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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Grønvold-Fjellbuområdet ble avhjemlet  28.  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

for dette skjnnsavsnitt er berammet til 2. mai  1973,

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

II

1) Skjomenanleggene har tatt opp med de berørte grunneiere

og rettighetshavere spørsmålet om samtykke til delvis

iverksetting av reguleringene før endelig skjønn fore-

ligger. Dette gjelder følgende felter:

a) avløpet fra Båtsvatn og Iptovatn magasineres våren  1973,

b) avlopet fra Rundtinnvatn overfores til Iptovatn  15.7.1973,

c) avlopet fra Kobbelva/Kjriselva overfores til Iptovatn

1.8.1973.

Etter de foreliggende opplysninger er det ikke fremkommet

noen vesentlige innvendinger mot at ovennevnte reguleringer

iverksettes.

En rekke grunneiere har da også underskrevet erklæring

hvor de samtykker i at ekspropriasjonsinngrep foretas før

skjønn er holdt. Fotokopi av det formular som er benyttet

vedlegges.

En del grunneiere/rettighetshavere har samtykket i for-

håndstiltredelse 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 skal legge til

grunn prisnivået på tidspunktet for skjønnets avhjemling.

Dette 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 tiltredingstidspunktet

skal legges til grunn. Rettspraksis er nå også blitt

lovfestet, jfr. lov om erstatning 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 regu-

leringene 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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Brev fra h.r.adv. Bryn til VE-Vassdragsdirekt-
oratet, av 20.3.73.

Ad: Statsregulering av Sijomenvassdragene m.v. Forh&ndstillatelse

vedrørende Sørelva o Sk omenvass t.- Med det forbehold som ligger i at saken ikke har vat forelegt mine

parterhar jeg følgende umiddelbare kommentarer til søknaden omtor-

hdndstillatelse.

l. F ell0or@det.

I notatet er det gjort en feil 8 se bort fra interessene i fjell-

om&det. Av soisden fremg&r at det er meningen8 forets oppdemningen
av B&tsvatn og Iptovatn. Videre skal de i notatet nevnte elver over-

føres. Det gjelder her områder som ligger i reinbeitedistrikt med

interesser ror såvel norsk som svensk reindritt. Det er vel derfor

temmelig klart at man slik det forutsettes i notatet ikke kan foreta

inngrep i disse områder utelukkende med den begrunnelse at Staten er

eier. Dersom forhåndstillatelsen bare skal gjeldei relasjon til

mine parter langs Skjoma elv, vil jeg pl vegne av de interesser jeg

representerer i fjellområdet, hevde at en oppmagssinerig er ulovlig

så lenge forhåndstillatelse ikke foreliggerogså i relasjon til de

rettigheter andre enn Staten måtteha i området.

Forsåvidt angår reinbeiteinteressene er det korrekt at det nå fore-

ligger en uttalelse fra den oppnevte norakereinsakkyndige, stats-

konsulent Loyd Vilmo Reindriftsinteressene harogså fiskeinteresse

i vassdraget og jeg ber undersøkt hvorvidt det er nødvendig med under-

sokelseri vassdraget og magasinområdene rør overføring og magasinering

setter i verk. Hvorvidt slik undersøkelse alt er foretatt og i til-

strekkelig grad vil kunne bringes på det rene ved henvendelse til den

fiskesakkyndige, fiskerikonsulent Andersen,  Troso.

Foruten reindriftsinteressene representerer jeg også to hytteinteres-

ser ved Gautlis som blir rammet av oppdemningen av B&tsvatn. Dette

gjelder hytten tilhørende Edvard Stiberg m.fl. og hytten tilhørende

Narvik og Omegn Turistforening. Hvorvidt det er andre raste anlegg

i området som berøres har jeg dessverre ingen formening om. For de

to hytter jeg representerermå det i alle tall finnes en løsning hvis

disse skal demmes ned eller avskjæres fra adkomst ved en oppdemning.

Jeg representerer som nevnt også Narvik og Omegn Turistforening og jeg
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har forstått det slik at denne forening har adskillige interesser når
det gjelder stier, varding m.v. i dette område, og siden det her gjelder

en utpreget almenhetsinteresse synes jeg det hadde vart naturlig at
det hsdde kommet til en direkte ordning mellomNVE og Turistforeningen
før det skjedde noe reguleringsinngrep. Jeg vil derfor be om at slike
forhandlinger blir tatt opp med engang pi det stedlige plan slf'remt
søknaden om forh&ndstillatelse opprettholdes. Jeg tror ikke foreningen
da den ga sitt samtykke var klarover problemene.
Forsåvidt reindriftsinteressene angir er det etter min oppfatning
naturlig at saken forelegges lappefogden og reindriftsmyndighetene.
Viderem8 saken s&vidt jeg skjonner ogs8 forelegges h.r.advokat Delan
·som representerer de svenske reindriftsinteressene i omr&det. Sist,

men ikke minst anser jeg at samene selv burde forespørres.
Skjønnsretten har ikke foretatt noen befaring eller vurdering av fjell-
området fordiman regnet med i ta dette område i løpet av sommeren
eller høsten i år og hittil har konsentrert behandlingen omkring selve
Skcjome elv. Jeg ser det slik at forhåndstillatelse ikke bør gis før

skjonnsrettenhar hstt anledning til 8 foreta en bearing og f& regis-
trert krevene og problemenei fjellområdet. Dersom dette krav ikke
tas til følgemå det i alle fall være et ubetinget krav at det foretas
en fotografering, registrering, beskrivelse m.m. pi sommertiden n&r
sneen er gitt og videre at en slik registrering skjer i samarbeide med
de berørte parter.

2. Sk ome elv.

Det er helt korrekt at skjønnsretten forsåvidt angårselve Skjomen -
dalførethar foretatt befaringer, registreringer mv. Som anført skal

også sluttprosedyren for dette dalføre avholdes i mai samtidig som man

skal foreta en fornyet befaring for8 friske oppkaomeise. Jeg g&r
ut fra at denne rettssesjonen ikke berøres av eventuell foregrepet

reguleringstillatelse slik at skjønnetfår se forboldene på normal

tilstand.

Dessverre er situasjonen at et av de meget vesentlige spørsmålmå utstå

til hasten1975. Dette gjelder skadevirkninger fors8vidt ang&r vann-
forsyningen til gårdene og bosetting m.v.Denoppnevnte sakkyndig pi
dette felt, geolog Kirkhusmo, har funnet det nødvendig med en del
registreringer tor A kunne gi sin uttalelse og komme med eventuelle

forslag til tiltak for 8 avbote sladevirningp8 vannforsyingen.
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Jeg bar overfor skjønnsretten klart gitt uttrykk tor at man ikke kan
foreta noe inngrep i vassdraget for tiltakene som sisl avbate slade-
virlingene er tastlagt og utført. Dette gjelder i sarlig og spesiell
grad tiltak somhar sammenheng med vannforsyning og kloekk. Detm8

vare klart at det her dreier seg om al livsviktige goder at man ikke
an g& i gang med inngrep uten 8ha ordnet denneside.

Med den forurensningstare som ligger i selve anleggsarbeidene og kloak-
keringen herfra sammenholdt med den reduksjon i vannføringen som den
søkte tillatelse vil innebære, er jeg sterkt redd tor at man her vil
p&fore en vesentlig skade for vannforsyninger knyttet til vassdraget,

og situasjonen er faktisk den at hele bosettigen i dalen direkte eller
indirekte er avhengig av vassdraget som vannkilde.

Jeg vil her be om at det tas kontakt med geolog Kirkhusmo og bringes
pl det rene om en tillatelse som omsokt vilha betydning tor hans
registreringaprogram og uttalelse overfor skjønnsretten. Han bør
videre forespørres om en reduksjon av vannføringen som det her er
tale om, kan tenkes8 p&virke vannforsyningskvaliteten eller kvantum
for en eller flere oppsittere. Jeg hadde også helst sett at spørsmålet
somhang sammen med vannforsynings ble forelagt helsemyndighetene til
vurdering. Min personlige innstilling er at man ikke bør røre dette
vessdraget for tiltakene er fastlagt og utført, spesielt når det
gjelder vannforsyningen. Skal det gis forhåndstillatelse bør det
i alle tall være et minimumskrav at kraftverket påtar seg og straks
setter i gang arbeidet med vannforsyningsanlegg uavhengig av elvevass-
føringen. Det finnes her hovedløsninger knyttet til Gammes-omr&det
og andre omr&der og jeg gir ut fra det kan her fastlegges en utbygnings-
plan og foretas uttbygging av vannforsyningen i samråd med den opp-
nevntesakkynadige og distriktsinteressene og pertene.

Skjoms elv er som kjent en usedvanlig god lakselv og en foregrepet
regulerillg innebærer at man mister oppgang og gyting inneværende sesong.
Jeg anser at dette spørsmål bør forelegges for fiskerikonsulent
Andersen som er sakkyndig i dette skjønnet samt Direktoratet for Viltstell,
Jakt og Ferskvannsfiske i tilkytnins til det p&legg som her er ut-
ferdiget forsåvidt fisket angår. Jeg mener også at en slik foregrepet
tillatelse aktualiserer kravet om drift og bygging av et stedeget
anlegg for l dekke utsetningsbehovet. Jeg mener således tillatelsen
ikke bør gis tør det er bragt pi det rene om en slik tillatelse bør
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medføre endrede vilkår fra fiskerietatens side og dessuten mener jeg
tillatelsen bor vare avhengig av at man f&r en klar lasning avog setter
i gang arbeidet med byggingen ev et stedegetanlegg for klekkingog

oppdrett av laksyngel, smolts mv.

Som direktoratet og departementet vil være kjent med er det nu bestemt
bygging av visse terskler i vassdraget og Jeg forutsetter som en

selvfølge at det ikke blir aktuelt 8 foreta inngrep ivassdragettør

de terskler som er bestemt er bygget slik at virkningen avdisse kommer
samtidig med vannføringareduksjonen.Er forholdene teknisk slik at
terskelbyggingenmå skje pl lav vannstand, går jeg ut fra terskel-
byggingen blir foretatt så snart forholdene ligger til rette ror dette.

Som alt nevnt er det i skjønnet flere poster av skademessigkarakter

som kreveserstatteti form av tiltak. Det har hele tiden vært min

forutsetning atdisse tiltak som nevnt skulle være utført før skadene
inntråtte. Jeg synes derfor det er betenkelig at man her skal foreta
en sl kraftig reduksjon av vannføringen som det her er tale om uten

at tiltakene er bestemt og utfort. Det m8 derforforeliggeuhyre

tungeveiende grunner før man kan gl til dette skritt slik jeg eer
forholdene.

Forholdene if orden.

Som jeg alt ha.r vært inne på må man se en forh&ndstillatelse til

magasineringi sammenheng med kjøringen av kraftverket. Man skalda

være oppmerksom på at kjøringen vil kunne medføre store isproblemeri

selve fjorden som vil være av betydning for ferdselen i fjorden. For

de steder som har veiforbindelse er situasjonenselvfølgeligden at

disse vil kunne nås uavhengig om fjorden fryser til. Det er imidlertid
fortsatt steder som er avhengig av båtforbindelse.De problemer som
reiser seg ved ferskvannsutslipp i fjorden er ikke fullt utredet såvidt

jeg kan forstå og jeg har foreløbig bare fått underhåndsforespørsel om

de problemer som vil kunne oppstå i fjorden. Jeg finner imidlertid
riktig av meg å påpeke at skal man sette kraftverket igang uten at
tiltak vedrørende fjorden er klarlagt,ml det i alle fall settes som
en klar forutsetning for tillatelse at HVE Iir p8legt ved isbryting 8

sørge for at fjorden blir holdt isren i minstlike stor utstrekning som
des var for reguleringen.og kraftverksdriften. Dette er vel spørsmålet

som vil kunne klarlegges ved det forskningsarbiideso  her fog&r nr
det gjelder virkningene i fjorden, såvidt forstås b4de fra Universi-
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tetet i Tromsøs side og fre Iskontorets side. Jegsynes derfor det
vil være riktig at disse to instanser blir varslet og rådspurt i for-
bindelse med søknaden.

Tiltaks- o erstatni srettsli roblemer ved en forh&ndstillatelse.

Det er korrekt at man ved den nye erstatningslov vil få en bestemmelse
om at tiltredeleestidspunktet skalleggestil grunn for prisnivået ved
erstatningsutm&ling. Denne bestemelse vil tre i kraft pr.15. april.
Bestemmelsen er imidlertid i seg selv meget kortfattet og dekker ikke
de forskjellige problemer som særlig vil dukke opp ved vassdragsregu-
leringssaker.De dommer som det er henvist til i forarbeidene gjelder
dommer i tilknytning til engangserstatninger.

For .. vassdragsreguleringssaker har man som kjent ordningen med til taks-
pålegg og adgang til erstatning i form av tiltak. Lovbestemmelsen
passer avgjort ikke for tiltaksavgjørelse og dette problem kan overhodet
ikke sees overveiet i forarbeidene. Når det gjelder pengeerstatningen
er situasjonen at man for vassdragsreguleringer vilha &rlige erstat-
ninger som den normale form for oppgjør. Ved årlige erstatninger vil
det være uriktig 8 legge tiltredelaestidspunktet til grunn. En hoved-
årsak er her at de årlige erstatninger som kjent er gjenstand for
reguleringer med 20 &rs mellomrom og utgangspunktet for disse regu-
leringer vil være endelig skjønn. Skal man for vassdragsreguleringer
og de årlige erstatninger legge tiltredelsestidspunktet til grunn,må
i alle fall reguleringene av erstatningene skje med virkning fra til-
tredelsestidspunktet og ikke fra endelig skjønn. Til dette kommer at
man for Arlige erstatninger egentligm& se inngrepet som et nytt inngrep
for hvertår slik at den periode som er gått frem til endelig skjønn når
det gjelder årlige erstatninger, bør sees under en synsvinkel og de
fremtidige erstatninger baseres på situasjonen på det tidspunktda

skjønnet avholdes.

Ved vassdragsreguleringer vil det også for en rekke erstatningspoeters
Guwtvedkommende være tale om erstatninger basert på gjennømskaffelse eller

arbeide utført av grunneieren selv. Jeg tenkerda f.eks. på oppføring
og vedlikehoid -' Jorde langs torrlegte elver og andre lignende poster.

Uten å gå ytterligere i detaljer er situasjonen kort sagt den for
vassdragsreguleringers vedkommende at det for alle parter vil være den
beste og meat rasjonelle løsning hvis partene kan bli enige om dette
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at man fastsetter en bestemt rente for forfalte erstatninger og blir
enige om8 sette erstatningsbelopenep8 basis av avhjemlingstidspunktet.

Jeg er overbevist om at en slik løsning i dette tilfelle vil være det
eneste rasjonelle fremfor en stadig diskusjon på de enkelte takstnummer
med tilleggsvurderinger fra skjønnets side om tilleggserstatning og

eventuelle tvister om i hvilken grad skjønnsretten for enkelte posters

vedkommende vil måtte legge til grunn den ene eller annet prisnivå.
Det eneste rasjonelle er herå skjære gjennom slik 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 særlig økonomiske laurbær på det standpunkt

som er inntatt i notatet.

• Forskuddsutbetaliav erstatni ene •

Etter den nye lovbestemmelse vil grunneierne kunne kreve en større
del av sannsynlige erstatninger utbetalt forskuddsvis og kreve at

dette fastsettes ved tillatelsen om forhåndstiltredelse. Jeg viser
til lovbestemmelsene selv. Fastholder NVE at erstatningene skal fast-

settes på basis av tiltredelsestidspunktet ved forhåndstillatelse,
finner jeg på vegne av mine parterå måtte kreve forskuddsbetalinger i

samsvar med lovens bestemmelse. Jeg vil i alle fall anbefale partene
at dette blir gjort. Jeg kan imidlertid ikke se at det lar seg gjøre

8 fastsette en slik forhåndsbetaling uten den veiledning som ligger i

et skjønn. Jeg tror derfor det riktige må være at man avventer resul-

tatet av skjønnet som skal holdes i mai slik at man på denne måte får

holdepunkt for forskuddsutbetalingsfastsettelse.

6. Utbetali av de endeli e erstatni r.

Det har dessverre vist seg at det går svært lang tid fra endelig skjønn

foreligger til de fastsatte erstatninger blir utbetalt fre regu-
lantenes side. Dette skyldes savidt forst&s i forste rekke able de

legitimasjonskrav som stilles og de undersøkelser som skal foretas
fra NVE eller andre regulanters side før utbetaling skjer. Jeg be-
nytter derfor anledningen nå tilå presisere at en forhåndstillatelse
i alle fall må gjøres avhengig av at pengene som blir tilkjent ved

endelig skjenn blir utbetalt innen en rimelig frist, f.eks. en måned
fra endelig skjønn foreligger. Jeg mener NVE her må kunne sette i

gang arbeidet med & tilrettelegge forholdene for utbetaling for det
foreligger endelig skjonn. Dette m8 kunne gjelde sparsm&let om inn-
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hentelse av pentattester m.v. Ved henvendelse til retten vil man som
regel p8 forh8nd kunne f8 vite n&r resultatet vil foreligge. Jeg vil
gjerne presisere at dette ikke er noen bebreidelse fra min side overfor
NVE fordi jeg selvfølgelig er klar over at man gjerne vil ta alle for-
siktighetsregler og fordi jeg er klar over NVE's avdeling når det
gjelder disse skjønnssaker er svært underbemannet. Det vil imidlertid

sikkert forst&s at jeg ikkep vegne av mine parterkan akseptere at
dette skal gå ut over disse og at man derfor må legge om til en annen

rutine n&r dot gjelder utbetalingene for 8 sake disse gjennomfort innen
en rimelig tid.

• Seksbehandli en •

Jeg vil samtidig f8 lov til 8 neve at jeg er svsrt lite fornoyd med

at NVE i denne og forøvrig også i andre saker går direkte til mine
parter i stedet for å gå via meg, i alle fall når det gjelder saker av
særlig betydning. Jeg mener således at spørsmålet om forhåndstiltredelse
p8 forh&nd skulleha vsrt tatt opp av NVE's prosessfullmektig, h.r.

advokat Nergaard med meg på vegne av mine parter slik at man hadde fått

drøftet problemene på forhånd og sammen søkt å finne frem til en løsning
som kunne tilgodese alle interesser. Jeg mener også det er i strid med

vanlig kotye at man går utenom prosessfullmektigen isåpassviktige

saker som det her er tale om. Situasjonen er selvfølgelig den at ikke

alle parter vil være oppmerksom på de forskjellige problemer av faktisk

eller rettslig natur som vil kunne oppstå ved en forhåndstiltredelse

og dessuten vil parter som oppsøkes direkte av kraftverket ofte tro

at det her dreier seg om tillatelser som tidligere er klarert med
vedkommende prosessfullmektig. Skal partene kunne gi et veloverveiet

og personlig standpunkt når det gjelder slike forhåndstillatelser, er
det nødvendig at vedkommende får en orientering fra prosessfullmektigen

over hva sakengjelder og hvilke konsekvenser av forskjellig art som

en tillatelse vil kunne innebære.

Jeg vil i denne forbindelse også nevne at Jeg f.eks. ikkce er blitt

holdt ajour n8r det gjelder søknader om kloakkutslipp i forbindelse

med anleggsdrift m.v. Jeg vil gjerne be om at jeg hele tiden holdes

ajour på vegne av mine parter og ikke som nå plutselig via rikstele-

foner eller brev som haster svært meget med, får orientering om viktige
skritt av faktisk eller rettslig karakter fra den annen part som ved-
rører mine parters interesser. Jeg tillater megi denne forbindelse
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å vise til den saksbehandling og orientering som Driva Kraftanlegg
ved h.r.advokat Vaaglandga parter og prosessfullrektiger og de frister
som her ble satt i forbindelse med søknaden fra Driva Kraftanlegg om
tillatelse til magasinering av Gjevilvatnet.

8. Avsluttende bemerkni r.

På bakc'rU,.nnav de momenter som er nevnt foran mener jeg det vil være
uriktig8 gi forhåndstillatelse som omsøkt fra NVE's eide i det fore-
liggende tilfelle. Jeg mener man børha. ytterligere et års uregulert
tilstand for å få avsluttet nødvendige registreringer, foretatt befaringer

og lagt forholdene til rette for tiltaksarbeider og erstatningsut-
betalinger. Utsetter man tillatelsen et år, vil man få resultatet av

underskjønnet og dessuten uttalelsen fra densakkyndigevedrørende
vannforsyningen og høyst sannsynlig også minnelig ordning eller skjønns-
avgjørelse for dette spørsmål. Videre skulle jeg tro man ville ha
rukket i alle fell beferinger av fjellomr&det og sett p8 de forhold som

vil være av betydning for skjønnsrettens erstatning- og tiltaksutmåling

i dette om&de.

Det er selvfølgelig vanskelig for megå vurdere betydningen av atma.n

f&r fyllt opp ma.ga.sinet inneværende sommer og såvidt jeg forstår satt
kraftverket i alle fall delvis i drift fra høsten av. Jeg har vanskelig
for å tro at man her vil stå overfor noen problemer av særlig store

dimensjoner kraftdelningsmessig sett i området dersom tillatelsen ikke

gis. Jeg går i alle fall ut fra at denne side av saken blir fullt ut

vurdert og nødvendige opplysninger innhentet tradet offentliges side.

Viderem8 det for en serios behandling av soinaden vare klart at kraft-
verket virkelig vil kunne tasi bruk slik det er forutsatt i notatet.

S&vidt jeg kan forst& etter avismeldinger m.v.synes dette 8 vsre et
trilsomt sparsm8l.

Skal tillatelse gis må det i alle fall gis på slike vilkår at det ikke

oppstår noen urimelig tilsidesettelse av de skadelidende og bygdens
interesser.

Som nevnt ser jog svært gjerne at notatet med bilag blir sendt samtlige
parter direkte og tør forespørre om dette blir gjort før jeg orienterer
mine parter om henvendelsen og nærværende brev.

Gjenpart av nærværende brev er sendt tillitsmennene Hilmar Leth,
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Paul Games og Odd Bcghol9, samtlige lveg&rd, til orientering.Jeg

har videre sendt gjenpart til lappefogden, Narvik ogOmegnTurist-
forening, h.r.advokat Dulansat h.r.advokat Norgaard.

Samfunnsokonomisk ogbudsjettmessig bor vel sparsm&let om forh&ndstil-
latelse og bevillinger seesi sammenheng slik jeg forstår man er inne
på i notatet og derfor burde vel Finansdepartementet orienteres, men
dette overlater jeg i tilfelle til Vassdragsdirektoratets vurdering idet

dette er en sak son ligger utenfor de interesser jeg er sett til 8 ivare-
ta for de saksokte.

Notat fra Administrasjonsdirek:oratet til Vass-
dragsdirektoratet, av 30.4.73.

Skjomen kraftanlegg.
Forhåndstiltredelse vedrørende reguleringer og overføringer
i Sorelva.
En finner det praktisk & knytte enkelte bemerkninger punktvis
til høyesterettsadvokat Erik Bryns brev av 20. mars d.å.

Til pkt. 1.

Det har ikke tidligere f.eks. i Rana vært vanlig & forelegge

slike saker for lappefogden m.v. Hyesterettsadvokat Bryn
representerte også de norske sameinteresser i 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 konvensjonen av 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 ut-
redninger er alle nødvendige registreringer foretatt, og de

data som skjønnsretten trenger foreliggersåledes.

Når det gjelder de to hytter ved Gautelisvatn er det for

disse allerede ordnet med avtale mellom eierne og Skjomen-
anleggene.

Til punkt 2.
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Alle data og sakkyndige utredninger vedrirende Skjomendal-

fret 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&ndstiltredel-

sen. 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 forut-

settes 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 regulerings-

bestemmelsene 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 fast-

sette 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 eiendommen er 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 · · · •·,

·Landbruksbanken og 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 tillatel-

sen ikke skulle gripe inn i skjønnsrettens avgjørelser, og
at skjønnet blir å behandle på vanlig måte etter de regler

som gjelder for ekspropriasjon etter vassdragsregulerings-

loven. 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 utar-

beidet av høyesterettsadvokat Erik 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 Skjomenanleggene benyttet -

for så vidt angår selve erstatningsberegningen.

Betenkelighetene ved den delvise regulering fra noen parter

er først oppstått etter at ovennevnte erklæringsformular ikke

ble akseptert av NVE.

En annen saksbehandling som antydet ville imidlertid ikke

ha frt til noe annet resultat, da en ikke under noen omsten-

dighet 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 to forst-
nevnte er partenes tillitsmenn) til h.r.adv. Bryn,
av 2.4 0g3.4.73.

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 båt-
forbindelse. Fjorden trafikkeres også daglig av sandfrakte-
fartøyer.
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 for-
håndstillatelse, på grunn av at jeg er overbevist om at
det kan få alvorlige følger, særlig når det gjelder drikke-
vannet.
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Jeg vil derfor si meg helt enig i den kommentar til søk-
naden De har sendt Vassdragsdirektoratet den 20 mars 1973.

E.Stiberg

Notat fra Administrasjonsdirektoratet til Vass-
dragsdirektoratet, av 30.3.73.

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 parter vil foreligge. Dersom de ndvendige til-

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, Heidenstrøm og
Administrasjonsdirektoratet, av 7.5.73.

Vedtak om forhåndstiltredelse vedrørende statsregulering av Skjomen-
vassdra ene m.v.

I medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23.oktober 1959 $ 25, bey-
digelse til Industridepartementet ved kgl.res. l.juni 1960 og departementets
delegasjon av avgjorelsesmyndighet 2.mai 1972 har Hovedstyret i møte 7.mai
1973 truffet vedtak om at de reguleringer og overføringer i Sørelva som er
omhandlet i Administrasjonsdirektoratets notat av 8.mars 1973 kan settes i verl
før endelig skjønn er holdt.

Vedtaket er tilknyttet folgende vilk&r:
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1. Alminnelig lavvassføring i Skjoma skal ikke underskrides.

2. Sk jomenverkene plikterå betale forskudd på skjønnsvederlaget.
Tvist om forskuddsbelopets st&irrelse avgj9res av Hovedstyret.

3. Ingen rettighetshavere som blir berørt ved forhåndstiltredelsen
skal bli dårligere stillet ved erstatningsutmålingen enn om regu-
leringene først ble tatt i bruk etter avhjemlet skjønn.

Fristen for eventuell klage til Industridepartementet over Hovedstyrets av-
gjørelse er tre uker fra underretningen, jfr. forvaltningslovens5 29.

KLAGE OVER VEDTAK OII FORHANDS-
TILTREDEISE

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

Bryn til Industrideparte-

Ad forhåndstiltredelse vedr. statsreguleringen av Skjomenvassdragene m.v.

IKlage over hovedstyrets vedtak av 7/5 d.8.

Jeg viser til hovedsiyrets vedtak av 7.mai hvoretter IVE er

gitt tillatelse til forh8ndstiltredelse fors@vidt anger reguleringer og

overføringer i Sør-elva før skjønn er holdt og. erstatninger utbetalt

samt tiltak utført.

På vegne av partene som berøres av vedtaket påklages dette herved

til Industridepartementet. Det kan her vises til den redegjorelse og det

syn jeg har gitt uttrykk for overfor hovedstyret i forbindelse med dets

behandling av saken, jfr. mitt brev av 20.mars i år til Vassdrags-

direktoratet, hvor jeg nøye har gått inn på de forskjellige forhold

og påpekt hvilke forhold som bør klargjøres og hvilke betingelser

som bør settesi forbindelse med en forhåndstiltredelse.

Etter å ha hatt en sesjon nylig i Skjomen og konferert med partene

skal jeg forsåvidt angår forholdene for fjellområdet få opplyse at det

er sluttet avtale direkte mellom Edvard Stiberg m.fl. og anlegget

vedrørende hytten som neddemmes, slik at dette forhold er ordnet. Det

samme har jeg fått opplyst også gjelder Narvik og omegns turistforening

og dens hytter.

Jg ble derfor innstendig anmodet om 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 innstendig be om at et slikt vilkår ble satt.

NVE må her pålegges å utføre nødvendige tiltak ford sikre vannforsyningen

av tilstrekkelig og godt nok drikkevann.
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Det er forøvrig fortsatt min oppfatning slik det fremgår av·

brevet av 20.mars at man her bør vente med foregrepat tvangskraft

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

utsettelse vil man få resultatet av underskjonnet og man vil få klarhet

i hvilke tiltak som antas nødvendige for å sikre vannforsyningen.
l n

Til ytterligere orientering kan jeg her neve at skjannet for Sjona

elv nå er ferdig prosedert og at man vel må kunne vente rettens

skjønni løpet av sommeren. Uår det gjelder fjellområdene er det

berammet en sesjon til 25/9 d.3. og flg. dager og det er meningen i

denne sesjon også å få avklart vannforsyningsspørsmålene som er utsatt

slik det fremg&r av min redegjarelse til 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 opplysninger man 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 kompensasjon for skadene.

Klagen sendes gjennom !NE, Hovedstyret.

Brev fra NVE til Industridepartementet, av 28.5.73.

Statsregulering av Skjomenvassdragene m.v.
Klage over vedtak om forhandstiltredelse

Hovedstyret traff 7. mai 1973 vedtak om forhåndstiltredelse før
skjønn er avhjemlet vedrørende visse reguleringer og overføringer
vedr. Skjomen kraftverk, jfr. vedlagte avtrykk.

Høyesterettsadvokat Erik Bryn har 18. mai 1973 klaget over vedtaket.

Likeledes har høyesterettsadvokat Bjørn Dalan 21.s.m. kommet med
innvendinger mot saksbehandlingen. De to brev vedlegges samen med
avtrykk av svarbrev herfra i dag til hoyesterettsadvokat Dalan.

Til Departementets orientering vedlegges videre avtrykk av Vass-
dragsdirektoratets innstilling til Hovedstyret, der de viktigste av
sakens forskjellige dokumenter er tatt inn. Avtrykk av Statskraft-
verkenes notat av 6. mars 1973 følger særskilt.
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Når det gjelder høyesterettsadvokat Bryns anførsel om at det ikke kan
være noe særlig å tape med å vente til neste vår, vises til nevnte
notat der det framgår at produksjonen inntil våren 1974 vil være av
størrelsesorden 300 GWh, det alt overveiende vinterkraft.

Etter NVE's syn skulle det bare i helt spesielle tilfelle vere
behov for særlige tiltak vedrørende vannforsyningen så lenge bare Sørelva
blir berørt. Dersom Departementet likevel skulle komme til et annet
resultat, vil man anbefale at det overlates til det stedlige helseråd
som kontrollinstans avgjore om vannforsyningen blir skadet og i så
fall å pålegge eller godkjenne eventuelle tiltak for å sikre til-
strekkelig og godt nok drikkevann for de enkelte skadelidende.

Til høyesterettsadvokat Dalans krav om registrerings- og granskings-
arbeid er & si at Hovedstyret har lagt til grunn Administrasjonsdi-
rektoratets opplysning om at skriitlige utredninger fra de rettsopp-
nevnte sakkyndige allerede foreligger både for de norske og svenske
reindriftsinteresser, jfr. Vassdragsdirektoratets innstilling s.14.

Ellers sier det seg selv at det ikke kan ha noen særlig hensikt
å foreta ytterligere registreringer m.v. før det er bar mark og
helst sommerforhold i fjellet, vilket igjen vil innebære at vår-
flommen forlengst er passert.

Skulle kravet imøtekommes, ville følgelig tillatelsen til forhånds-
tiltredelse langt pa vei bli illusorisk.

For øvrig viser man til innstillingen og vedtaket og 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 funda-

mental 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 som her synes fore-

ligge 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 Generaldirektøren til 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 ut-
redninger fra hver av de to rettsoppnevnte reindriftssak-
kyndige. 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 sakkyndig-
es 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 reinbeite-
konvensjonen av 1972 er Båtsvatn - Gau tel isvatn - Vannaks-
vatn grense for det svenske beiteområdet, slik at de svenske
reineierne følgelig bare har rettigheter over et areal tils-
varende omtrent halvdelen av neddemmingsområdet ved Båts-
vatnmagas inet. Ved Iptovatn er forholdet noenlunde tilsvar-
ende, dog slik at svensk andel må antas å være mindre enn
halvparten. Alt i alt gar man ut fra at de svenske beite-
områdene som neddemmes, vil utgjøre ca. 3500 da.
Endelig vil man påpeke at de norske reindriftsinteressene
ivaretas av høyesterettsadvokat Erik Bryn som har vært fore-
lagt 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 forbind-
else.
For øvrig tillater man seg vise til brev herfra 28. mai
1973 og til sakens dokumenter.

Brev fra Industridepartementet til  høyeste-
rettsadvokatene Dalan og Bryn, av 23.10.73.

STATSREGULRING AV SKJOMENVASSDRAGENE M.V. KLAGE OVER

VEDTAK OM FORHÅNDSTILTREDELSE

Industridepartementet antar etter de foreliggende opp-
lysninger at fordelene ved forhåndstiltredelsen (inn-
vinning av over 300 Gwh, vesentlig vinterkraft) over-
stiger 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 endelig skjonn foreligger avgjor det stedlige
helseråd om vannforsyningen i området blir skadet ved
inngrepet. Helser&det an i s&fall palegge eller godkjen-
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ne eventuelle tiltak for å sikre tilstrekkelig og godt
nok drikkevann for de enkelte skadelidende.

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 til-
tredelse er ugyldig, jfr. forvaltningsloven§ 41

INORDELUA

FORSLAG OII REGULERING  FR  SKJININ

Notat fra Administrasjonsdirektoratet til
Vassdragsdirektoratet, av 8.7.75.

Skjomen kraftanlegg I forslag om rett til sette i verk
delvise reguleringer og overføringer av Nordelvas felter
før skjønn er avholdt.

Sakens sammenheng er:

I

1)  Ved kgl. res. av 1.  august  1969 ble det fastsatt  regu-

leringsbestemmelser for  statsregulering av Skjomen-

vassdragene  m.v.

Manøvreringsreglementet  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-2l058 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 pa at skjonnet av praktiske hensyn

mtte 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

avhjemlet 15. mai 1975. De saksøkte har begjært over-

skjdnn som skal inkamineres l6. september 1975.

Endelig ble det avhjemlet skjønn 19. desember 1974 i

anledning bygging av tiltaksveg Elvegard - Srskjomen

og for kraftstasjonsområdet-i Lappvik m.v.

4) Eksproprianten har ellers gått sterkt inn for å få

avviklet reguleringsskjønn for Skjema derunder vann-

forsyningsspørsmålet 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 vannforsynings-

sporsm&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 umiddel-

bart 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 tar sikte på å dekke behovet

i Skjomdalen. 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 tilfredsstil-

lende 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, produk-

sjon 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 iverk-

settes, 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. Forslaget om

forhåndstiltredelse 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 mot-
tatt 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 forskjel-
lige 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 vass-
forsyningssporsm&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 vassforsynings-
spørsmålet 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 antag-
elig pa denne bakgrunn hevde at erstatningene samtidig
skal fastsettes på basis av prisnivået ved forfalls-
tidspunktet og altså forhåndstiltredelsen. Med den u-
sedvanlige raske kronesynkning og utgiftsstigning som
finner sted vil en rentefot på 6% ikke holde tritt med
kronesynkningen. Jeg mener derfor det i denne ekstra-
ordinære situasjon må settes som et klart vilkår at
samtlige erstatninger som er gjenstand for overskjønn
skal vurderes på bakgrunn av prisnivået på overskjønns-
tiden 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 over-
skjønnsbegjæringer og vanskeligheter med berammelser.
Jeg forstår godt den utålmodighet som her gjør seg gjeld-
ende 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 Dalan og
Sigmond til NVE-Vassdragsdirektoratet, av
11. 8. 75.

Sk'omen Kraftanle  :  Overfdrin o re lerin av Nordelva

m. • forhandstiltredelse.

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 til NVE-
Vassdragsdirektoratet, av 13.8.75.

Skjomen kraftanlegg. Overføring og regulering av Nord.elva m.v. Forhimla-
tilt ala

Jeg viser til direktoratets brev til meg av 11. juliog mitt brev til direkto-

ratet av 22. juli. Jegher n8 muntlig og akrittlig titt uttalelse frade  tre

hovedtillitsmenn som naturlig nok ikkehar hatt anledning til 4 forelegge

sakentorhver enkel part, menhar kontaktet en del av diaaeunderhlnden.

Samtlige tillitamenng&r sterkt imot at søknaden skal innvilges. Årsaken

til dette er at det alt er gitt tillatelse til overføring av Sørelvaog at

Vasadragaveaenet n8m8 kunne ventemed 4 taresten av reguleringen i bruk
inntil endelig skjønn foreligger. Ved enhver regulering vil utbyggeren

naturlig nokha et sterkt mske om snarest mulig I komme tilverdiene.PA
den annen aidehar saksforberedelserog underaøkelaer i vassdragssaker klart
vist behovettor 4 ta den nødvendige tid forA fl aalatne tilatrelcblig klar-
lagt og forberedtalvel for konsesjonsbehandling son for skjonnsbehandling.

Det gjelder her innvikledeog vanskelige forhold hvor detfre grunneiersiden
m! være et klart krv at man ikke forseer utbyggin& og iverksettelse slik
at dat gir ut over mulighetene forA.få at korrekt og riktig oppgjørror
grunneiernes vedkommende.

N&r grunneierne motaetter seg ytterligere iverksettelse er det i forste rekke

pA grunn av vannforsyningsfarholdene, men ikke bare dette, hva jeg kommer

tilbake til.

For vannfarsyningensvedkomende har jeg fre farste stund gjart det heltklart

s&vel overfor Vassdragevesenets prosesafullmektig som direkte overfar Vass-

dragsvesenet at det fra partenes aide vil bli satt son et abaolutt krav at

vassforsyningen tiltaksmessig er ordnettørytterligere inngrep tillates
iverksatt fre  grunneiernes  side. Til belymning av dette vedleggerjeg lye-

kopi av mitt brev til anleggsleder Kummeneje av17. oktober1974, lyakopi ev

mitt brev av 20. desember s,8. til hr,advolat Fergaardog edelig lyskopisv

mitt brev t±l NVE direkte av 15. februar ir. Jegs tilfoyer et jeg under
hovedforhandlingen for underskjønnet i begynelsenav mai 1973 ga klart
uttrykk for at vassforayningaapøraml.lene mltte vare endelig løst i god tid
før det ble tale om ytterligere iverksettelse,PA danne bakgrunn vil jeg hevde

at den situasjon som nu foreligger er HVE selv&rsak til, idet saken kunne
vært endelig løst pl et langt tidligere tidspunkt via rettenmed mer aktiv
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holdning fra BVE'a aide til dette apøramål. Saken reiser pl denne bakgrunn
et viktig prinaippapørlllDAl som det kan vare allgrunntil 4 ta opp til
offentligog politisk droftelse.

Under skjønnaforhandlingene for underskjønnet vedrrrende vassforsyningenhar

NVE godtatt at reguleringen vil bevirke at det er nødvendig med enny vasa-

forsyning for g&rdene. P8 tross av dettehar NVE ikke villetinnrømmetil-

taksplikt, menhar p&st&tt at grunneierne selvm8 skaffe segny vassfor-

'syning mot en erstetning som fastsettes av skjønnsretten. Dettepå tross
ev at NVE fors&vidt er i full gang med legging av selve hovedvannledningen.

Imidlertidhar NVE ikke villet legge stikkledningerog detteml i tilfelle

gjøres før frosten settes inn. Grunneiernehar imidlertid ikke noen

økonomisk mulighettorå forskuttere eller skaffe seg vannforsyning helt
eller delvis ved egne midler. NVE har videre hevdet at dersom dette for
å få tillatelse til forh&ndstiltredelse legger hoved-ellerstilekledning
til grunneierne vil de kreve dette refundert under den videre behandling
av saken. En løsning i form av et løfte om midlertidig vassforsying er

derfor overhodet ingen løsning i den foreliggende sek.

Foruten vassforsyningen vil iverksettelse medføre en total ødeleggelse av

laks-og sjearretfisket for man har f8tt endelig klarhet i erstetningerog

tiltak i denne forbindelse. Iverksettelse vil også bety at man ikke lenger
får elveisog iallfall usikre forhold for vintertransport når det gjelder

bl.a. skogsvirke og forkjøring. Det er her ved skjonp&lagt NVE for-

skjellige tiltak til avbsting av alike skadevirkninger, man såvidt forstås

er også denneaideav skjønnene påanket f're NVE'sside til overskjønn.

Det må iallfallvare enklar forutsetningat de tiltaksom er nødvendig
for å avbøte skadevirkninger erutført ogiverksattfør reguleringen tas

i bruk.

Som kjenthar man ide senereAr hatt en akslererende inflaajonatendena.

Dette betyr atdersom NVE kan få fastsatt erstatningenefor eksempelpå

prisniv&1975 0g s8 foreta utbetslinger for eksempel i1977, fr kraft-
verket en vesentlig inflasjonsgevinstmed tilavarende tappl grunneiersiden.

Selv om de fastsette erstatninger sisl forrentes med6%slik praksis vanligvis
er idag, vil rentesatsen knapt dekke brukatap, tor eksempeli form av tapt

fiske, gjerdeholdog andre ulemperi perioden inntil beløpene utbetales.
Rentefoten dekker med andre ord ingen del av inflasjonstapet. PA denne bak-
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grunn er det meget omi gjøre for grunneiere i situasjoner aom den foreliggend
at man beholder bruksverdien fullt ut inntil selve erstatningene er fastlagt
og at s&ledes ikke de fysiske inngrep skjer far belopet samtidig utbetales.

Som nevnt har mine parter bestemt motsatt seg at reguleringenog overførin,en
tas i bruk rør alle tiltakaavgjørelser og eratatningaavgjørelaer foreligger
endelig. Skulle statsmyndighetene ikke akseptere dette vil jeg som proaeaa-
fullmektig for partene iallfall forlange at en eventuell tillatelse til for-
h8ndstiltredelsem8 være betinget av følgende:

1. NV godtar med endelig virking 8 legge hovedvassledning og stikkled-
ningef781samtlige de bruk og hus so er p@st@tt for underskjonnet,
herunder oppsetting av vannposter for almen benyttelse og hyttebenyttelse,
slik det er påstått.

2. Ved skjønnet var det tvist om inntakastedet for hovedvassledningen av
hensyn til trykkforholdenepA. Grønvold-Bogholm-omrMet. Skjønnsretten
har gitt en foreløpig avgjørelse hvor NVE'sp8stand om et inntak ved
kote ca. 80 er tatt til følge. Nærmere premisser for avgjørelsen fore-
ligger ikke og man vet heller ikke om skjønnet i den fortsatte behandling
av saken vil tilplikte NVE andre tiltakror å heve trykknivåeti omrr@det.
Detm8 derfor være en forutsetning at NVEpålegges i nødvendig ut-
strelning 8 bedre trykkforholdene i Grønvold-Bogholm-omr4det.

5.  For at detikka akal oppatl inflasjonstap forgrunneierne må forut-
setningen vare at erstatningene fastsettes på basis av prisnivået ved
endelig skjønn. Inntektatapet i perioden frem til utbetaling dekkes ved
at NVE p8legges 8 forrente de endelige fastsstte erstatningermed 6%
rentefra eventuell forhåndstillatelse.

4.  Den enkelte grunneier gis adgang til 4 kaeve utbetalt et forskuddp8

90%av de ved underskjonnetallerede fastsatte erstatninger og uten
betalingsplikt for dan del av et forskudd som måtteoverstige

resultatet ved overskjønn.

5.  Fors&vidtang&r andre tiltakskravenn vassforsyingen m#det p&8legges

NVE 4 utbetale en ulempeserstetning for manglende tiltak i perioden fra
rorh!ndatillatelae gisog inntil tiltak foreligger som følge av
endelig skjønn. Blir partene ikke enige am denne ulempeserstatning

direkte, avgjøres denne av overskjønnet.
6. For reindriftainteresaenea vedkommendem8 det være en forutsetning for

neddemmning at man aksepterer fra NV's side den beitevurdering som er
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foretatt av den sakkyndige ved skjomnnsretten,reindriftskonsulent Loyd

Villmo. Videre  ml  selvfølgelig de øvrige vilkårsom jeg  har  nevnt her

ogs& gjares gjeldende overfor reindriftaningen. Som kjent har jeg

bedt YVE forelegge soknad om midlertidies tillatelse direlte for reindrifts-

samene selv og jeg gir ut tra diaae kommenterer søknaden ytterligere i

den utstrekning de anser det nadvendig·

Notat fra Administrasjonsdirektoratet til
Vassdragsdirektoratet, av 8.9.75.

SKJOMEN KRAFTANLEGG. DELVISE OVERFØRINGER AV NORDELVA.
FORHÅNDSTILTREDELSE.

En viser til notat herfra 8. juli 1975 og høyesteretts-

advokat 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. Hovedforhand-

lingen 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 imøtekomme det 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.påtar seg midlertidig a sorge
for en tilfredsstillende vannforsyning 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
·' · ': · - -s .' : • ' .·-· .inntatti grunnenefor .skjnnet og i dets slutning.
, . .!- ..••.. \.- •. ·.·-· ··,:-, •. : -· ·:  ··--· .· •• · -···

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 hovedvannledningen lengre opp i Nordelva,
;

en løsning som ble funnet uakseptabel da den ville bli ufor-
holdsmessig 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 til-

tredelsestidspunktet skal legges til grunn. Rettspraksis

er senere blitt lovfestet, jfr. lov av 26. januar 1973 om

erstatning ved ekspropriasjon,9 ll. I samme paragraf er

videre bestemt: "Ved erstatningsfastsettingen tas hensyn

til tap som følger av at erstatningsutbetalingen helt 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 sammenheng mellom kravene under

punkt 3 og 4.

Et forskott på "90% av de ved underskjønnet allerede fast-

satte 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.en for 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.

I forbindelse med et vedtak om forhandstiltredelse kan det
ikke være noe grunnlag for å stille vilkår om ulempeserstat-

ning slik det er krevet.

Det ville matte oppfattes som et supplement til det som ellers

ville være det rettslige grunnlag for tilkjennelse av ulempes-

erstatning for tap. Både grunnlaget for eventuell ulempeserstat-
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., 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 forhåndstiltreding når det er holdt
skjnn og skjnnet enn& ikke er rettskraftig..
Dette m gjelde enten erstatningen er fastsatved
underskjinn eller overskjdnn. Saka bor i disse til-
felle ikke forinkes ved tidkrevende og omfattende
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undersokelser fra administrasjonensside. Utvalget
foreslår derfor som nytt annet ledd .i oreignings-
lovens § 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 i samsvar med forslaget,

jfr. oreigningslovens 9 25, 1. ledd, siste punktum.
I foreliggende sak kan ikke sees at det foreligger sar-

lige grunner som taler i mot, jfr. ekspropriantens tilbud
nevnt under punkt 1,'

Brev fra høyesterettsadvokat Nergaard til
NVE-Vassdragsdirektoratet, av 10.9.75.

Skjomen kraftanlegg. Overføring og regulering av Nordelva m.v.
Forhåndstiltredelse.

Fra Administrasjonsdirektoratet har jeg fått tilsendt kopi av
h.r.advokat Erik Bryns skrivelse til Vassdragsdirektoratet av
15. f .mnd.

Når det gjelder fremdriften av reguleringsskjønnet i Skjomen,
skal jeg få uttale:

Skjønn ble begjært ved stevning av 11. februar 1970 til Narvik
herredsrett.

Forste sesjon ble holdtfor herredsretten i juli 1970. Forste
dag gikk på vanlig måte med til prosessfullmektigenes innlednings-
foredrag og til uttalelse fra prosessfullmektigenes side om hvilke
sakkyndige som burde oppnevnes. Da retten var klar til befaring,
foreslo grunneiernes prosessfullmektig, h.r.advokat Erik Bryn at
man.i denne sesjon begrenset seg til en oversiktsbefaring av
Skjoma og at befaring av de enkel te takstnumer ble utsatt til
året efter. Retten tok dette forslag til følge.

Ved rettens kjennelse av 10. juli 1970 ble sak.kyndige på følgende

138



områder oppnevnt: Hydrologiske spørsmål, fiskerispørsmål, spørsmål
vedrorende torkeskader og grunnvann, isproblemer, reinbeitesporsml
og skogdriftspørsmål. De rettsoppnevnte sakkyndige var samlet til
mote p& Elveg&rd 19.10.1970 og ble herunder enige om fremdrifts-
planen for de forskjellige utredninger.

Ny sesjon for Narvik herredsrett ble hosten 1970 berammet ti1 17.

august 1971. I skrivelse til retten av 15. februar1971 slo
h.r.advokat Erik Bryn, som rett og riktig er, til lyd for at de
sakkyndige naturligvis måtte få den nødvendige tid til kunne
utrede de forelagte spørsmål på en forsvarlig måte. Han konkluderte
med at man ikke kunne vente å få samtlige sakkyndige erklæringer
innen sesjonen17. august 1971.

Fotokopi av Bryns brev datert15. februar1971 vedlegges.

Under august-sesjonen1971 ble man klar over at for enkelte avsnitt
av Skjomdalen ville reguleringen sannsynligvis medføre skader og
ulemper for vannforsyningen og at den sakkyndige for tørke- og
grunnvannskader som var oppnevnt10. juli 1970 ikke hadde de nød-
vendige forutsetninger forå uttale seg nærmere om disse vann-
forsyningsspørsmål. Efter forslag fra Vassdragsvesenet og med til-
slutning fra grunneiernes prosessfullmektig h.r.advokat Bryn opp-
nevnte herredsretten den 15.10.1971 statsgeolog Lars A. Kirkhusmo
som sakkyndig i geologiske spørsmål med særlig henblikk påå uttale
seg om reguleringens virkninger på vannforsyningsforholdene.
Kirkhusmo ga en foreløbig redegjørelse datert25. juni 1972 og
møtte også i den sesjonen for herredsretten som ble holdt i juni
1972 og redegjorde muntlig for saken. Han uttalte at det var nød-
vendig med ytterligere observasjoner vedrørende grunnvannsfor-
holdene og den 10. juli 1972 ga han en skriftlig oppgave over hvilke
observasjoner og undersøkelser som måtte settesi gang. Jeg inn-
skyter her at bortsett fra at vassforsyningsspørsmålene ikke var
klar til endelig behandling i sesjonen juni1972 var det ikke
mulig åta skjønnet opp til avhjemling i denne sesjon idet
Industridepartementet på det tidspunkt ennu ikke hadde truffet
beslutning om hvilke terskler eller grunndammer Vassdragsvesenet
efter reguleringsbestemmelsenes§10 skulle pålegges å bygge og ved-
likeholde. Neste sesjon for skjønnsretten ble holdt i tiden 2. - 5.
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mai 1973. Til tross for at vassforsyningsspørsmålene på grunn av de
pågående observasjoner ennu ikke var klar til endelig behandling,
fant herredsretten å kunne oppta saken til skjønn. Skjønnet ble
først avhjemlet 5. mars 1974 bl.a. som følge av at rettens
administrator på ettersommeren 1975 ble utsatt for en trafikk-
ulykke og vinteren 1973/74 2 ganger ble rammet av sykdom.

I sesjonen for herredsretteni JWli 1974 fortsatte behandlingen av
vannforsyningsspørsmålet. Det forelåda en skriftlig tilleggs-
redegjørelse fra den geologisk sakkyndige som også var tilstede i
retten og ga en muntlig utredning. P& bakgrunn av denne og under
de befaringer som ble foretatt kom det frem at det ville være
nødvendig å få utredet spørsmålet om prosjektering av et vann-
forsyningsanlegg for øvre del av Skjomdalen. Retten oppnevnte
19. juli 1974 sivilingeniorJ.P. Barlindhaug, Tromsa, som sakkydig
i denne forbindelse. Sivilingenior Gunnar Iversen hos Barlindhaug
fremla i slutten av desember 197l en skriftlig utredning datert
16.12.1974 og den 28.2.1975 fremla han planer for et vannverk med
en del justeringer og reviderte tegninger i forhold til prosjektet
av 16. desember 197l4.

Vassdragsvesenet tok vinteren 1975 0pp forhandlinger med grunn-
eierne for å widersøke om det var mulig å komme til en minnelig
ordning angående vannforsyningsproblemene. Under disse for-
handlinger var en representant for Narvik kommune tilstede. I denne
sammenheng minner 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 vedkommende kommune inn i forhandlinger med sikte
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 vedkommende kommune, Vassdragsvesenet
og grunneierne har tatt hver sin del av utgiftene med et vass-
forsyningsanlegg. I det foreliggende tilfelle er det ikke for
meget sagt at Narvik kommune inntok en nærmest negativ holdning,
og det viste seg i det hele ikke mulig å nå frem til en utenrettslig
løsning. Spørsmålet ble derfor gjenstand for behandling i en sesjon
for Narvik herredsrett som tok til 14. juli 1975.
Som det går frem av den redegjørelse jeg foran har gitt, har
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skader og ulemper som følge av Skjomenreguleringen vrt gjenstand
for en meget langvarig og omhyggelig behandling. Ikke minst gjelder
dette vannf'orsyningsspørsmålene som for bruke terminologien fra
h.r.advokat Brys brev av 15. februar 1971, har vert utredet p& en
forsvarlig mate. Jegm bestemt tilbakevise h.r.advokat Brys
påstand i forannevnte skrivelse av 15. august 1975 om at saken
kunne vært endelig løst på et langt tidligere tidspunktvia retten
med mer aktiv holdning fra NVE's side til dette spørsmål. Vann-
forsyningsproblemene ble opptatt til skjønn av retten ved juli-
sesjonen 1975 og vi venter nu rettens avgjørelse. Det sier seg selv
at Vassdragsvesenet under disse omstendigheter ikke kan la seg
presse til de tiltak h.r.advokat Bryn stiller som vilkår for
tillatelse til forhåndstiltredelse og som er oppsummerti punktene
1 - 2 i forannevnte skrivelse side5. Rettens avgjørelse må avventes
og når Vassdragsvesenet har 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 observasjoner som er foretatt og de fyldige sakkyndige ut-
redninger og opplysninger som foreligger på alle de områder hvor
vassdragsreguleringen vil kunne medføre skader og ulemper, er
mulighetene for å få et korrekt og riktig oppgjør overfor grunn-
eierne fullt ut tilstede selv om reguleringen av Nordelven settes

i verk.

Sakspapirer fra Vassdragsdirektoratet til
Hovedstyrets medlemmer, møte 22.9.75.

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 sdirektoratet vil bemerke:

S&knaden gjelder forh@ndstiltredelse i henhold til oreigningslovens $ 25

av grunn og rettigheter som er nødvendige for å iverksette overføring av

Nordelva og Stasjonselva til Iptovatn for videre utnyttelse i Skjomen

kraftverk. Nordelva utgjor sammen med Sorelva hovedtill@opene til Skj0ma.

Ved overforingen tilfores kraftverket avlop fra i alt 295,% km2 nedb@rfelt
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som på årsbasistilsvarer458 GWh. Det er avhjemlet underskjønnfor hele

den berørte elvestrekningmed unntakav vassforsyningssprsmaletl bvre

del av Sk jomdalen. Dette ble utsatt til etterfølgende særskilt behandling.

Det er blitt gjort forsok 0 0 o minnelige ordninger, uten resultat,pa a oppna men

slik at skjønn også for dette spørsmål nå er inkaminert. For øvrig er det

begjært overskjønn, og det er derfor skapt en uvisshet med hensyn til når

full overføring kan settes i verk på ordinær måte - muligens om etta to år.

Teknisk sett kan den gjennomføres i meget nær framtid,og det vil således

oppstå et meget betydelig produksjonstap uten adgang til forhåndstiltredelse.

Som det går fram av dokumentene, har representanten for svenske reindrifts-

interesser samtykket i overføring nå, mens grunneierne - representert ved

h.r.advokat Erik Bryn - har nektet samtykke av flere grunner, dog med hoved-

vekten lagt pa vassforsyningsspwrsmalet.

Vassdragsdirektoratet kan ikke se at det på noe punkt er reist innvendinger

som kan forstås slik at en overføring nå vil vanskeliggjøre en erstatnings-

fastsettelse på vanlig måte av skjønnsrettene senere. Vassdragsdirektoratet

vil således anbefale at tillatelse til forhåndstiltredelse blir gitt. Visse

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

Hovedstyret vedtak om å tillate forhåndstiltredelse for å sette i verk regu

leringer og overf@ringer i Sorelva - det andre av Skjomas hovedtill@op. Da

Skjoma umiddelbart nedenfor Sorelvas utl@p ville ha igjen ca. 607 av vass-

føringen, ble ikke vassforsyningsspørsrnålet antattå representere noe vesent

lig problem, men en betinget bl.a. at alminnelig lavvassforing i hovedelva

ikke skulle underskrides.

Situasjonen etter at Nordelva er overført vil være at bare ca. 22% av vass-

føringen på det sted som er nevnt ovenfor vil være igjen. Det må derfor

være en nødvendig, men også i denne forbindelse en tilstrekkelig betingelse

at Skjomenverkene ved midlertidige tiltak opprettholder vassforsyningen full

ut for de husstander og gårdsbruk som blir skadelig berørt. Hvilken form til

taket skal få, mener en kan stå Skjomenverkene fritt. Løsningen av dette

spørsmål på permanent basis er kommet langt 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.advokat Bryns brev.

For øvrig er det kommet fram flere krav som tilsvarer dem som var oppe til
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behandling i forbindelse med forhåndstiltredelsen for Sørelva m.v. Det

gjelder forskudd på skjønnsvederlaget og inflasjonstap der en bør ha samme

vilkår nå, jfr. post 1 og 2 i vedliggende forslag til vedtak.

For øvrig vil Vassdragsdirektoratet til h.r.advokat Bryns krav bemerke at

eventuelle ulemper som følge av forhåndstiltredelsenmå bli å bedømme av

skjønnet på vanlig måte. Man kan heller ikke anbefale at skjønnsretten

bindes i sin vurdering av de sakkyndiges utredninger.

Tillatelse til forhåndstiltredelse vedr. Nordelva vil ha innskrenkende

virkning på foran nevnte vilkår vedr. Sørelva om at alminnelig lavvassforing

i Skjoma.ikke skal underskrides. Tiltaksposten angaende vassforsynings

sp&rsm@letmada p? den annen side f% full virkning for alle ber@rte.

H. Sperstad

VEDTAK OM FORHÅNDST[LTREDELSE

Brev fra NVE til hoyesterettsadvokat Bryn,
Dalan, advokat Malm og Administrasjonsdirekto-
ratet, av 25.9.75.

Vedtak om forhåndstiltredelse vedr. statsre ulerin av Sk 'omenvassdra ene

I medhold av lov om oreigning av fast eigedom av 23.0ktober 1959§ 25,
bemyndigelse gitt til Industridepartementet ved kgl.res. l.juni 1960 og
departementets delegasjon av avgjørelsesmyndighet 2.mai 1972, har Hoved-
styret i mote 22.september 1975 truffet vedtak om at overf&ring av Nord-
elva og Stasjonselva som omhandlet i Administrasjonsdirektoratets notat
av 8.juli s.a. kan sette?i verk for endelig skj@nn er holdt.

Vedtaket er tilknyttet følgende vilkår:

1. Skjomenverkene plikterå betale forskudd på skjønnsvederlaget.

2. Ingen rettighetshaver som blir berørt ved forhåndstiltredelsen skal bli
dårligere stillet ved erstatningsutmålingen enn om overføringen først
ble tatt i bruk etter avhjemlet skjønn.

3. Sk jomenverkene plikter å treffe tiltak for å opprettholde nåværende vass
forsyning til skadelig berørte husstander og gårdsbruk langs Skjema.

• Tvist om omfanget av disse vilkåravgjøres av Hovedstyret.

Fristen for eventuell klage til Industridepartementet over Hovedstyrets
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avgjrelse er tre uker fra underretning, jfr. forvaltningslovens§ 29.

Brev fra høyesterettsadvokat Bryn til NVE,
av 16.10.75.

SKJOMENREGULERINGEN - FORHNDST ILTREDELSE NORDELVA

Jeg har forelagt tillatelsen til forhåndstiltredelse for tillitsmennene.

Disse finner å kunne akseptere forhåndstillatelsen og 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 erstatningene fastsettes på basis av prisnivået ved tidspunktet

for endelig skjønn og forrentes fra direktoratets forhåndstillatelse

inntil betaling skjer med 6%rente.

Renteklausulen er ikke nevnt i direktoratets vilkår for forh&ndstiltred-

elsen, men må vel være selvsagt.

Dersom Vassdragsdirektoratet ikke er enig i nerverende  forst&else av be-

tingelsene, p8klages herved avgjørelsen til Justisdepartementet.

KLAGE OUER UEDTAK OVI FORHAINDS-
TILTREDELSE

Brev fra Industridepartementet til NVE-
hovedstyret, av 24.3.76.

STATSREGULERING AV SKJOMENVASSDRAGENE M.V. ANKE OVER TIL-
LATELSE TIL FORHÅNDSTILTREDELSE VEDROURENDE NORDELVA MEDDELT
22.9.75

NVE's brev av 24.10.75, jnr. 4675/75 Y.

Departementet har vurdert de av h.r.adv. Erik Bryn i brev
av 16.10.75 fremsatte anførsler vedrørende forståelsen av
de av Hovedstyret fastsatte vilkår for ovennevnte tillatelse.

På grunnlag av det foreliggende finner departementet at til-
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latelsen er i samsvar med oreigningslovens bestemmelser. Man
har således ikke funnet grunnlag for i forbindelse med vil-
kårenes pkt.2 å kunne gåinn på skjønnagrunn.laget for rettens
vurdering av full erstatning for den enkelte rettighetshaver.
Heller ikke finner man at det skulle være behov fornærmere
fortolkning av pkt.5 om vannforsyning.

Konklusjon: Departementet stadfester tillatelse til forhånds-
tiltredelse vedrørende Nordelva på de vilkår som er fastsatt
ved Hovedstyrets vedtak av 22.9.75.
Brev fra h.r.adv. Trampe K indt. Bryn. Bjerknes
og Eggen. av 29.3.73.

Ad: Statsre lerin av Sk'omenvassdra ene m.V, - forhåndstiltredelse.

NVE har uten 8 g8 via meg oppsøkt mine parter og bedt disse skrive under

på en erklæring om forhåndstiltredelse fordi NVE onsker& sette regu-

leringen i verk før erstatningene er fastsatt og tiltakene bestemt, slik

at erstatningene kan utbetales og tiltakene utføres. 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 departe-

mentet om tillatelse til forhåndstiltredelse og denne søknad er så sendt

meg til uttalelse pa vegne av partene. P8 grunn av den korte frist som

var satt for uttalelse, fant jeg det nodvendig& sende en uttalelse med

en gang etter at jeg hadde tenkt nærmere over de forskjellige problemer

som en slik foregrepet regulering kunne innebere for partene. Jeg ved-

legger til orientering for samtlige parter, både de som har undertegnet

samtykke-erklæring og de øvrige et eksemplar av mitt brev av 20. mars

hvorav partene vil se de forhold jeg har fremholdt overfor departementet

i forbindelse med 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 dess-

uten sterkt og stirt st&r p8 sineruliga rettigheter etter lovbestemmelser

for å sikre seg et så lavt oppgjør som mulig. Jeg synes imidlertid det

er så mange usikkerhetsmomenteri det foreliggende tilfelle at man ikke

bør gå med på forhåndstillatelse iallfall uten å ha fått de garantier

som jeg har fremholdt i mitt brev til Vassdragsdirektoratet. Jeg synes

man her står overfor et særtilfelle fordi det dreier seg om regulering

av en elv hvor vannforing og vannkvaliteter er helt avgjørende for

befolkningens helse, trivsel og økonomi.

Jeg ber partene vurdereNVE's soknad og de anførsler jeg har kommet med

__,.,,2,$ ta et selvstendig standpunkt til saken for sitt eget vedkommende.
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drag fra sakspapirer Hovedsyrets oe.
av 22.9.75.

H.r.advokat Erik Bryn, brev av 13.august 1975:

Som nevnt har mine parter bestemt motsatt seg at reguleringen og overføringen

tas i bruk før alle tiltaksavgjørelser og erstatningsavgjørelser foreligger

endelig. Skulle statsmyndighetene ikke akseptere dette vil jeg som prosess-

fullmektig for partene iallfall forlange at en eventuell tillatelse til for-

håndstiltredelse ml være betinget av følgende:

1. NVIE godtar med endelig virkning8 legge hovedvassledning og etikkled-

nineef7$1 samtlige de bruk og hus so er pst&tt for underskjonnet,

herunder oppsetting av vannposter for almen benyttelse og hytteobenyttelse,

slik det er påetdtt.

2. Ved skjønnet var det tvist om inntakastedet for hovedvassledningen av

hensyn til trykkforholdene på Grønvold-Bogholm-omrMet. Skjønnsretten

har gitt en foreløpig avgjørelse hvor NVE's påstand om et inntak ved

kote ca. 80 er tatt til felge. Nærmere premisser for avgjørelsen fore-

ligger ikke og man vat heller ikke om skjønnet i den fortsatte behandling

av saken vil tilplikte NVE andre tiltak for 8 heve trykknivåeti området.A

Det mderfor vre en forutsetning at NVE pålegges i nødvendig ut-

strekning 8 bedre trykkforholdenei Granvold-Bogholm-omr&dot.

5. For at det ikke skal oppstå inflasjonstap for grunneierne må forut-

setningen vaare at erstatningene fastsettesp6 basis av prisniv&et ved

endelig skjønn. Inntektstapeti perioden frem til utbetaling dekkes ved

at NVE påleggeså forrente de endelige fastsatte erstatninger med65
rente fra eventuell forhåndstillatelse.

4. Den enkelte grunneier gis adgang tilå_laeve utbetalt et forskudd på

905 av de ved underskjonnet allerede fastsette erstatninger og uton

betalingsplikt for den del av at forskudd som måtte overstige

resultatet ved overskjønn.

5. Fors&vidt ang&r andre tiltakslrav enn vassforsyingenm8 dot p&legges

PVE å utbetale en ulempeserstatning for manglende tiltaki perioden fra

forhåndstillatelse gis og inntil tiltak foreligger som følge av

endelig skjønn. Blir partene ikke enige om denne ulempeaerstatning

direkte, avgjores denne av overskjønnet.

6. For reindrifteinteressenes vedkommende må dot være en forutsetning for

146



neddemningat man akseptererfr NV's side don beitevu.rderinesom er

foretatt av den sakkyndige ved skjonnsretten,reindriftskonsulent Loyd

Villmo. Videre må selvfølgelig de øvrige vilkår som jeg harnevnt her
også gjøres gjeldende overfor reindriftsneringen. Som kjent har jeg

bedt NVE forelegge saknad om midlertidig tillatelse direkte  for  reindrifts-

samene selv og jeg går ut fra disse kommenterer soladen ytterligere i

den utstrekning de anser det nødvendig.

H.r.advokat Bjørn Dalan har i brev av ll.august meddelt at de svenske

reindriftsinteresser ikke har innvendinger DX>t søknaden.

Administrasjonsdirektoratet har gitt følgende merknader til h.r.advokat

Erik Bryns brev av 13.august 1975 i notat av 8.september 1975:

"En viser til notat herfra 8. juli 1975 og høyesteretts-
advokat Erik Bryns brev 13. august 1975.

Saken behandles punktvis i samme rekkefølge som i ovennevnte

brev.

TL1 unkt 1.

Sorn nevnt i notatet 8. juli 1975 ble vannforsyningsspørsmålet

brakt inn for skjønnsretten til avgjørelse. Hovedforhand-

lingen 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 imøtekomme det fremsatte krav og
derved gripe inn 1 skjønnsrettens behandlingog 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-anleggene ptar seg midlertidig a sdrge
for en tilfredsstillende vannforsyning for partene i øvre

Skjomdalen inntil endelig skjønn foreligger.

T11 unkt 2.

Det er ikke riktig - som anf6rt - at "skjinnsretten har gitt
en foreløpig av_gj¢relse hvor NVE' s påstand om et inntak ved
kote ca. 80 er tatt til fØlge".

Sorn det 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 ufor-

holdsmessig 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 til-

tredelsestidspunktet skal legges til grunn. Rettspraksis

er senere blitt lovfestet, jfr. lov av 26. januar 1973 om

erstatning ved ekspropriasjon, 9 ll. I samme paragraf er

videre bestemt: "Ved _erstatningsfastsettingen tas hensyn

til tap som følger av at erstatningsutbetalingen helt eller

delvis skjer på et seinere tidspunkt enn tiltredingen".

Det er derfor ingen grunn til åta dette spørsmål opp i

forbindelse med en forhåndstiltrGelse da det har fått en

klar løsning i loven.

Til punkt 4.

Det synes å være dårlig sammenheng mellom kravene under

punkt 3 og 4.

Et forskott på "90% av de ved underskjønnet allerede fast-

satte 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 ulempeserstat-

ning slik det er krevet.
Det ville måtte oppfattes som et suplement til det som ellers

ville være-det rettslige grunnlag for tilkjennelse av ulempes-

erstatning 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 til-
felle ikke forlnkes ved tidkrevende og omfattende
undersokelser fra administrasjonens side. Utvalget



foreslår derfor som nytt annet ledd i .oreignings-
lovens§ 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 ser-

lige grunner som taler i mot, jfr. ekspropriantens tilbud,,
nevnt under punkt 1.

H.r.advokat Olav Ner aard, brev av 10.september 1975:

"Fra Administrasjonsdirektoratet har jeg fått tilsendt kopi av
h.r.advokat Erik Bryns skrivelse til Vassdragsdirektoratet av
15. f.mnd.

Når det gjelder fremdriften av reguleringsskjønneti Skjomen,
skal jeg få uttale:

Skjønn ble begjært ved stevning av 11. februar 1970 til Narvik
herredsrett.

Første sesjon ble holdt for herredsretten i juli 1970. Første
dag gikk på vanlig måte med.til.prosessfullmektigenes innlednings-
foredrag og til uttalelse fra prosessfullmektigenes side om hvilke
sakkyndige som burde oppnevnes. Da retten var klar til befaring.
foreslo grunneiernes prosessfullmektig, h.r.advokat Erik Bryn at
man.i denne sesjon begrenset seg til en aversiktsbefaring av
Skjoma og at befaring av de enkelte takstnummer ble 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 tørkeskader og grunnvann, isproblemer, reinbeitespørsmål

og skogdriftspørsmål. De rettsoppnevnte sakkyndige var samlet til
møte på Elvegård 19.10.1970 og ble herunder enige om fremdrifts-
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planen for de forskjellige utredninger.

Ny sesjon for Narvik herredsrett ble høsten 1970 berammet til 17.
august 1971. I skrivelse til retten av 15. februar 1971 slo
h.r.advokat Erik Bryn, som rett og riktig er, til lyd for at de
sakkyndige naturligvis måtte få den nødvendige tid tilå kunne
utrede de forelagte spørsmål på en forsvarlig måte. Han konkluderte
med at man ikke kunne vente å få samtlige sakkyndige erklæringer
innen sesjonen 17. august 1971.

Fotokopi av Bryns brev datert 15. februar 1971 vedlegges.

Under august-sesjonen 1971 ble man klar over at for enkelte avsnitt
av Skjomdalen ville reguleringen sannsynligvis medføre skader og
ulemper for vannforsyningen og at den sakkyndige for tørke- og
grunnvannskader som var oppnevnt 10. juli 1970 ikke hadde de nød-
vendige forutsetninger forå uttale seg nærmere om disse vann-
forsyningssporsm&l. Efter forslag fra Vassdragsvesenet og med til-
slutning fra grunneiernes prosessfullmektig h.r.advokat Bryn opp-
nevnte herredsretten den 15.10.1971 statsgeolog Lars A. Kirkhusmo
som sakkyndig i geologiske spørsmål med særlig henblikk på å uttale
seg om reguleringens virkninger på v&nnforsyningsforholdene.
Kirkhusmo ga en foreløbig redegjørelse datert25. juni 1972 og
matte ogs& i den sesjonen for herredsretten som ble holdt i juni
1972 og redegjorde muntlig for saken. Han uttalte at det var nød-
vendig med ytterligere observasJoner vedrørende grunnvannsfor-
holdene og den 10. juli 1972 ga han en skriftlig oppgave over hvilke

observasjoner og undersøkelser som måtte settes i gang. Jeg inn-
skyter her at bortsett fra at vassforsyningssporsmlene ikke var
klar til endelig behandling i sesjonen juni 1972 var det ikke
mulig & ta skjonnet opp til avhemling i denne sesjon idet
Industridepartementet på det tidspunkt ennu ikke hadde truffet
beslutning om hvilke terskler eller grunndammer Vassdragsvesenet
efter reguleringsbestemmelsenes$ 10 skulle palegges& bygge og ved-
likeholde. Neste sesjon for skjønnsretten ble holdt i tiden 2. - 5.
mai 1973. Til tross for at vassforsyningsspørsmålene på grunn_av de
pAg&ende observasjoner ennu 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
administrator på ettersommeren 1975 ble utsatt for en trafikk-
ulykke og vinteren 1973/74 2 ganger ble rammet av sykdom.

I sesjonen for herredsretteni juni 197l fortsatte behandlingen av
vannforsyningsspørsmålet. Det forelå da en skriftlig tilleggs-
redegjørelse· fra den geologisk sakkyndige som også var tilstede i

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 spørsmålet om prosjektering av et vann-

forsyningsanlegg for øvre del av Skjomdalen. Retten oppnevnte
19. juli  197  sivilingenior J.P. Barlindhaug, Tromso, som sakkyndig

i denne forbindelse. Sivilingeniør Gunnar Iversen hos Barlindhaug

fremla i slutten av desember 197l en skriftlig utredning datert

16.12.1974 og den 28.2.1975 fremla han planer for et vannverk med
en del justeringer og reviderte tegninger i forhold til prosjektet

av 16. desember 197l.

Vassdragsvesenet tok vinteren 1975 0pp forhandlinger med grunn-
eierne for å undersøke om det var mulig å komme til en minnelig

ordning angående vannforsyningsproblemene. Under disse for-
handlinger var en representant for Narvik kommune tilstede. I denne

sammenheng minner 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 vedkommende_ kommune inn i forhandlinger med sikte
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 vedkommende kommune, Vassdragsvesenet

og grunneierne har tatt hver sin del av utgiftene med et vass-

forsyningsanlegg. I det foreliggende tilfelle er det ikke for

meget sagt at Narvik kommune inntok en nærmest negativ holdning,

og det viste seg i det hele ikke mulig å nå frem til en utenrettslig

løsning. Spørsmålet ble derfor gjenstand for behandling i en sesjon

for Narvik herredsrett som tok til 1l6. juli 1975.

Som det går frem av den redegjørelse jeg foran har gitt, har
skader og ulemper som følge av Skjomenreguleringen vært gjenstand

for en meget langvarig og omhyggelig behandling. Ikke minst gjelder
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dette vannforsyningsspørsmålene som for bruke terminologien fra
h.r.advokat Bryns brev av 15. februar  1971,  har vært utredet på en
forsvarlig mate. Jeg m& bestemt tilbakevise h.r.advokat Bryns
p&stand i forannevnte skrivelse av  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. Vann-
forsyningsproblemene ble opptatt til skjønn av retten ved juli-
sesjonen  1975 0g vi venter nu rettens avgjørelse. Det sier seg selv
at Vassdragsvesenet under disse omstendigheter ikke kan la seg
presse til de tiltak h.r.advokat Bryn stiller som vilkår for
tillatelse til forhåndstiltredelse og somer opp summerti punktene
1 - 2 i forannevnte skrivelse side3. Rettens avgjørelse må avventes
og når Vassdragsvesenet har erklært seg villig til midlertidigå
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 observasjoner som er foretatt og de fyldige sakkyndige ut-
redninger og opplysninger som foreligger på alle de områder hvor
vassdragsreguleringen vil kunne medføre skader og ulemper, er
mulighetene for å få et korrekt og riktig oppgjør overfor grunn-
eierne fullt ut tilstede selv om reguleringen av Nordelven settes
i verk."
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NORDDALEN KRAFTVERK

UTTALELSER OG BEFARINGSRAPPORTER
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Rapport fra befaring, Norddalen kraftverk,
utbyggingsplan, NVE, desember 1978.

RAPPORT

fra befaring Norddalen Kraftverk, Skjomen 19. oktober  1977.

Hensikten med befaringen var a foreta en natur- og landskaps-
messig vurdering av de 3 foreliggende hovedalternativer.

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 frem-
stå 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. Landskapsmessig lite gunstig. Videre mot påhugget kan r5ret
graves ned i tippen.

Alternativ 2.

Stasjonen er foreslått plassert på luftsiden av eksisterende side-
dam i et trangt v-formet skar. Bygget vil bli godt synlig fra veien
og fra turistloypene i 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 fremstikkende fjellparti.

Alternativ2' anser jeg som uaktuelt på bakgrunn av veiens virkelige
trase. Fordelene ved & gaover tippen m@ forvrig vre ipnlysende.

Alternatiy3.

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 imidlertid komme 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 landskapsmessig den
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
umiddelbartå være betydelig dårligere landskapsmessig sett.

Jeg vil imidlertid peke på en fjerde mulighet, en variant av alt. 3.
Trykkrcret fores i tunnel med minimumsprofil gjennom knausen syd-vest
for stasjon alt. 3. Stas jonen kan da plasseres nede ved magasinet
delvis innsorengti fjell. En slik losning vil etter min menig
landskapsmessig ligge nært opn til elt. 3 uten senking.

Brev fra VN til SBV. av 5.6.78.

Slik vi virderer 1aken,er alternativene2 og 7 tlllltreat liknerdia•
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.aada tro at de same pro'
blaaena vil vere vesentlig indre ved stasjonsplassering sou i alt.
7. Dereomdiaøe forhold f.eks.betillgar illindrehaldi&d koustruk-
sjonsessige detaljer so» "tirn" o.1. for i sikre tilgjengelighet
til stasjonen v .. alt. 2, mener vi datte ar noe som indikererat
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. lad-
skapmessige 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 underretning
at S fuakarl velge altarutiv III.

Vi har ingen komentarertil detteutover dee ri tidliaere har
••at, ..n forutsetter at vi blir trukket iu pl••nliaalte, dar-
so anlegget koer til utf6relse,
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GENERELT

NVE - Statskraftverkene fremlegger nærværende utbyggings-
plan for Norddalen Kraftverk, et småkraftverk inne på
reguleringsområdet til 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-verkenes magasin Losivatn og Nord-
dalen.
Se bilag 1 og bilag 2.

Kraftverket får en installasjon på ca. 10 MW, og års-
produksjonen blir ca. 25 GWh.

Magasin Losivatn fylles opp i sommerhalvåret ved eget til-
sig og ved overført vann fra Saelka javrre-omradet.
Det tappes ned vinterstid til Norddalen, hvorfra tilløpet
overføres videre til Iptovatn som er inntaksmagasin for
Skjomen Kraftstasjon.

Tappingen ned til Norddalen skjer i dag gjennom en tappe-
ventil i tunneltverrslag Losi og via en utgravd kanal ned
til Norddalen.

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.

Tappestrategien blir omtrent som tidligere.

Utbyggingen medfører ingen nye reguleringer.

1.2 Beskrivelse av området

Nedbørsfeltet for kraftverk Norddalen ligger i et kupert
høyfjellsområde. Her finnes en større isbre, Storsteins-
breen, og topper helt opp til over 1 800 m.

Kraftverksområdet, mellom tunneltverrslag Losi og Nord-
dalen, omkring 700 m over havet, er et åpent område, opp-
rinnelig med lynghei og dels myr mellom bekkefar og fjell-
knauser.

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 fyllingsdam tvers over elven,
litt til sides er også en mindre sperredam.

Forøvrig  er det  ført anleggsveg  frem til området,  likeså
en kraft linje.

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.

En har fastlagt trase for rørledningen, plassering av
kraftstasjonen samt nivå av undervannet.
Dette etter en del vurderinger.

Befaringer er foretatt, dessuten diverse nødvendige mark-
undersøkelser som nivellementer, opptak av profiler, seis-
miske grunnundersokelser.

1.4 Alternative losnin er

Mulighetene for alternative løsninger er svært  mange.

Kraftstasjonen kunne plasseres like inntil  tverrslags-
ventilen (45 m brutto fallhøyde fra Los i), eller sukses-
sivt nedover nesten hvor som helst over et stort  område
ned til Norddalen magasin (~80 m  brutto fallhøyde fra
Losi).
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De mest interessante mulighetene har  vært
teknisk-økonomisk og landskapsessig  vurdert.

Det alternativ som fremlegges er funnetå være det riktig-
ste 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.



2 SØKNADEN GJELDER

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

Denne utbyggingsplanen er grunnlaget for søknaden om å få
prosjektet med på Statsbudsjettet for 1980, iht. til ved-
lagte terminplan og investeringsprogram.

Det blir ingen nye reguleringer, heller ingen nye over-
føringer.
Søknaden gjelder derfor ikke slike forhold.

Noen ekspropriasjon av grunn eller rettigheter blir ikke
påkrevet. Kraftverksområdet ligger i sin helhet i Statens
hoyfje 11.

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 end-
ringer i den tekniske utførelse samt mindre endringer av
planen forøvrig.

3 KRAFTVERKET - DETALJERT BESKRIVELSE

Norddalen Kraftverk beskrives detaljert i det følgende.

En viser også til tegningsbilagene.

3.1 Hydrologi

De hydrologiske oppgavene er tatt fra konsesjonssøknaden
for Skjomen-verkene, hovedutbyggingen.

Ved målested vannmerke741 - Nordelvkors, forelå det den-
gang (1968) regelmessige observasjoner over 32 ar.

Norddalen Kraftverks nedslagsfelt sammensettes av følgende
delfelter, gjengitt nedenunder:

Areal
km?

Spes.avlop
1/sek/km2

Gjennomsnittlig avlop
%3ise« ai%Sn%

Losivatns magasinstorrelse er 155 mill.m3.

Brutto midlere tillø er iflg. ovenstående 189,8
mill.m3/år.

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

Derfor - etter simuleringer - midlere nyttbart tilløp:
181 mill.m3/gr.

Man ønsker å kjøre hele hele dette nyttbare tilløp gjennom
turbinen på Nordalen Kraftverk.

3.2 Ta e eriode. Driftsvannforin

Strategien for Skjomen-verkene, etter en samvurdering av
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.

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

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

Litt vann, resten av tilløpet, må kjøres gjennom kraft-
verket utenom den karakteristiske tappeperiode, på et hen-
siktsmessig tidspunkt.

3.3 Fallhøyder

Losivatn's reguleringsgrenser:

HRV
LRV
Normal V. st

k. 732-
k. 700
k. 720, under tappeperioden.

Norddalen Krattverk:

Jd er vann
Lcsivatn
Smna1Iler1eppe
lkajavrre I

II
Breelva

35,0
11 ,5
67,5
19,2
I'), 7

Ge
(X). ---

148,9

41, 2
41,0
41, 4
35,2
40,0

(40,4)

1, 442
0,472
2,795
0,685
,635

45,4
14,8

88,0\ 1o9,6
21 ,o)
20,0

Normalt bruttof'all
NormaIt nettor'a ll

74 m

58 , kalkulert

-- 6, 029 J_189, 8

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



Norddalen magasin har reguleringsgrenser HRV - k.  641,
LRV k.  637,  Norm. V. - k.  640.·
Ved valg av stasjonsplassering og undervannsnivirenonseres på noe
fallhøyde, etter en optimalisering.

3.4  Trykkroret

Trykkrøret tilkoples tappested Losi, forsynes med egen
avstengingsventil, føres ut gjennom tverrslagstunnel,
videre over steintippen og nedenfor gjennom en bekkedal
hen til kraftstasjonen.
Sml. bilagene3 - 6.

Naturvernhensyn betinger at røret skal nedgraves fra
tunnelpahugget og nedover, i bekkedalen eventuelt over-
fylles hvis det er hendigere.
Nedgraving er dessuten gunstig med tanke på å unngå is-
problemer ved driftsstans vintertid.

Rørmateriale blir sannsynligvis duktilt stopejern, det
nyttes ett rør med diameter omkring 2,3 m.
Alternativt kan glassfiberarmert plastrør komme på tale.

Trykkrøret svarer for omtrent halvparten av kalkulert
falltap .

3.5 Kraftstas jonen

Kraftstasjonen plasseres i dagen ved en elveslette et
stykke opp fra Norddalen magasin.

Den blir å fundamentere på fjell.

Stasjonen utlegges med vertikal Francis-turbin, med
428 o/in.
Installasjonen blir i overkant av 10 MW.

Sml. bilagene  6  og 7.

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

Turbinenmå dykkes noe, turbinsenter legges derfor på
k. b43,5.

Mas1nsal#ulv bl1r da lggende pa ca. k. 50.

'% gs3 stasjonspl assen utenfor som dermed {aller pa en
3vAk fyLI 1ng.

orun tavbnen anordnes en spjeldventil, etter sugerret
tl Ir det en enukel stenugeluke.

Generatoretasjen innehar også en tilstøtende kabelgang.

Transformatorrom og tavlerom legges i maskinsalnivå.

Turbinen forsynes med en svak reguleringsmulighet.
Det blir  ingen frekvensregulering.
Det kan  bli  behov  for å installere et hjelpestrorsanlegg,
f .eks. en  diesel.

Stasjonen forutsettes ubetjent, fjernstyrt.

Foruten permanentutstyret skal stasjonen også romme et
mindre verksted, et lager, en henstandsplass for bandvogn,
samt litt av personalbekvemmeligheter.

Ved utlegging av stasjonen er tatt hensyn til forventede
problemer med snø.

Konstruksjonsmateriale blir hovedsakelig armert betong,
muligens dels stålkonstruksjoner.

Bygningsmessig tilstrebes en enkel utførelse.

3.6  Ut lopskanal

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

Nede i elven er en  viss  utdypning nødvendig. Her blir det
noen plastring med større steinblokk i elvesidene.

Undervann holdes i riktig nivå ved en terskel et stykke
nede i elven.

3.7  Re ulerin sanle . Overforin er

Det blir ingen nye reguleringsanlegg, heller ingennye
overføringstunneler i forbindelse med Norddalen Kraftverk.

3.8 Anleggsveger

En eks1sterende anleg&svegde 17 km fra Fjellbu vil bli
vegforbindelse for Norddalen Kraft verk.

Der.er nodvendigmned en kortere ny tilknytningsveg til
·51as )onen.
'ml. bi lagene 2 og 3.



3. )  Perm.anent 1nnkvarter ingsbrakke

Innkvartering av vedlikeholdspersonell skal skje i egen
br Kk, et stykke fra stasjonen.
nl. bl4 •

:·r t«k··n benyttes ogsa under bygget iden.

i-'r·,i,! t,1-.: :; jonen beregnes ut fra nyttbart tilløp og energi-
·kvvalent.

'.J.•.1 Kraftstasjon Vegg:
4 fl»re ir sproduks jon 25,0  GWn.. -
riften over fores videre de 17 km ned til Fjellbu under-
·st23 j0n.
Over for ingstapet er relativt betydelig.

Ved Fjellbu understasjon:
M1dlere rsproduksjon 23,7 GWh.

Hele produksjonen kan betraktes som fastkraft.

6 BEREGNET INNTEKT OG RENTABILITET

Inntekten beregnes ut fra produksjonsverdierrorrastkraft og
effekt.

Retningsgivende er grensekostnadenfor ny varmekraft i
region 4.

Fastkraft verdisettes til 19  ore/kWh.
Effekt verdisettes til 50 kr/kW-ir

Fastkraft verdi: 25,0 X 0,19 = 4,75 mill.kr/Ar
Effekt verdi: 10,0 x 0,050 z 0,50 "
Brutto prod.verdi z 5,25 mill. kr/Ar

Drift og vedlikehold, i fradrag = o,0 mill .kr/år

Netto inntekt = 4,85 mill.kr/år , pr. okt. -71

Anleggskostnaden ved stasjonsvegg finnes som kostnaden under
kap. 5 redusert med andel for kraftlinje.
Anslagsvis sum "" 49,S mill.kr.

5 KOSTNADSOVERSLAG

Den totale kostnad, 53,3 mill.ler. , fordeler seg  på  de
enke] te poster som anført neden for.

Pr1sn1v% okt. 1978.

Kostnad i 1 000 kr
Gruppe 0 Finanskonti 10 850

1-1 Adm. og planlegging t 200
1-2 Eiendomsag skjønnsaker 1 00
1-3 Sentrale hjelpeanlegg 400
1-4 Permanente hjelpeanJ.egg 2 700
1-8 Norddalen Kraftverk:

Transportanlegg 250
Telefon og el-kraft 100
Brakker m.m. 650
Hjelpeanlegg bygging- 500
Tilrigginger, drift 2 480
Til løpsområdet 370
Stasjonsområdet 3 550
Kanal på ut lopssiden 750

1.- 9 Permanentutstyr (inkl.rr) 24 000

.Sum 8 900
Avrunding %- 00
Total sum 53 300

H,·r,t •·r· I buy«¥et i den (med r lOS) inngår l gruppe 0 med
,-....

t,,· J .Op 6,6 mi 11. kr.
o,
o ··e•·r OH, sA ink ludert arbeidene med kraft linje ned til

Rentabilitet, ved stasjonsvegg:

Rs = Arlig netto inntekt x 100 $ = 9.a  •/.
Anleggskostnad ------

Grensen for lonnsomhet er Rs> 10,2 forutsatt 10 $ rente og
40 år amortiseringstid.

Prosjektet, som beregnet over, er knapt lonnsont.

Ugunstigere stiller dette seg ved Fjellbu understasjon.

Her er netto inntekten redusert til 4,55 mill.kr/år.

Rentabilitet, ved Fjellbu:

t«.55
13,]

Altså langt dårligere rentabilitet.

x 100 $ = 8, s  .,.

NVE har en viss interesse av å fre11111e et prosjekt som dette,
sml. kap. 1 pkt .  1 .5•

7 EIENDOMSFORHOLD

Hele kraftverksområde ligger 1 statens høyfjell.

Noen ekspropriasJon av grunne således ikke nødvendig, heller
1kke kJenner en til at private rettigheter ellers blir berort.



9

8 SKADER OG ULEMPER

En kan ikke se at prosjektet medfører noe tillegg i skader og
ulemper.

Dette at tappetilløpet da vinterstid taes i rør i stedet for
gå 1 åpen kanal, er knapt noen ulempe.

9 KRAFTLINJER OG UNDERSTASJONER

Kraften føres de  17 kan ned til Fjellbu understasJon.

En benytter nåværende 22 kV anleggskraftlinje som dog ombygges
og forsterkes.

10 TERMINPLAN OG INVESTERINGSPROGRAM

Det foreligger utarbeidet en terminplan for byggearbeidene.
En forenklet utgave av denne vedlegges som bilag8.
Byggearbeidene beregnes å strekke seg over2 ir,eller 3
sesonger.

En har beregnet de nødvendige bevilgninger som følger:

'  ;  E

Ta v83N3

33- N 3WAS
3A N

i
0

0

0

i
0

Ar

1
2
3

Nødv. bevilgning i mill.kr.

1 5 • 8

18,5
19,0

I byggeperioden 53,3

11 HOVEDDATA FOR NORDDALEN KRAFTVERK

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.

Vi tonitaette.-:.at det blir planel't *ikkelfg der NNt er nfl(irant
og at man brer tilstrekkelig masse f overfyllingen frajel 20
til pel 38 alik at tilalutninglll til de svrige terreng b@ir akse
tabel. D .. · bør altal ikke bare b1i en umotivert roll-ldende affere.

-1 _;

NAr detgjelder selre utfuels av stasjonen, sd viri anbefale
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. opp-
lyses 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 generel le naturvern og tilsynsvilkar antar vi. å få
anledning til å fremme gjennom F.'s kunsesjunsbehandling.

ANLEGGSBESKRIVELSE AV NORDDALEN
KRAFTVERK

Anleggsbeskrivelse av Norddalen
fra ark. m.n.a.. C.Stengård, 1980.
Brev fra Elektrisi tetskontoret
av 14.7.80.

kraftverk,

til NVE-VN,

BESKRIVELSE

Det skal 1 forbindelse med anlegg av NurddalL'n kr..1trverk med

c ilhorend c 1 n leg g to r I! tas en del inngrep i nat u ren p å s t t' Jet .

l) isse inngrep sk J l s bkes g j o r t s d s må s om mu 1 i b o g L' v e n t u t' l le

skader skal utbedres s% langt dette gar, og etterflgende be-

skrivelse skal fblges tor anleggsarbeidene.
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1. ANLEGGSVEIER.

De t s ka l by g g e s ny a n leggsvei f ra eks i s ter L' n d L' v l' l og fr em t i l

kraftverk og driftshytte samt vei til tipp og påhugg fur utløps-

t un n e 1 . Nødven d i ge t i1sk udd s m asser f or d isse a r be i der skal hen-

tes fra eksisterende tipp som angitt pl planen. Veiene ska l plas-

seres siledes, at ferrest mulige sar i terrenget unngas.

2. SNUPLASSER.

Ved såvel kraftverk som driftshytte og påhugg for utlopstunnel

skal det opparbeides snuplasser for anleggsmaskinr/biler. Det

gjelder samme krav her som for veier.

3. TIPP.

Tipp opprettes som angitt på plan. Det påregnes utlagt

masse som planeres og arronderes.

ca.3000m3

4. PÅHUGG FOR UTLØPSTUNNEL.

Dette arbeid skal utføres således at det bilde som man i dag har

av dette fjellparti etter arbeidets utførelse skal være det sam-

me som 1 dag. Profiles skal være uendret.

5. BESKYTTEt.SESVOI.L.

De t ska l ne l l um k rat tstasj on s pl an e t og t i 1 ., t t/1tende mvvro m r å d t:

oppfbres en beskyttelsesvoll som angitt pa tegnin'en. Vol len

utføres etter spesif ikasjoner fra N. V. E.

6. 8RAKKELE1R.

Ved <le n n y a n l a g t e v 1 t il k r aft v erk g d r i f t sh '/t te skal det u pp-

rettes en brakkeleir forbindelse med anleggsarbeidene. Endelig

plassering

slutt skal

og st ø r r '--' 1 s , . .- l' t t e r kotera n ::;l' r pi st L' J , · t . Etter

leires slyfes og omridet fpres ti lbake til sin

,.__iIl l L' 6 gs -

oppr1n-

nelige tilstand.

7 • OPP S AM L I NGS K UM F OR KL AK K •
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I f o rb i  nJ e 1 Se me d oppa rt., l' i d e lse a v an legg s vL' ier m . m . s k a l det ned -

settes oppsamlingskum for kloakk med nødvenJig2 tillopsrr. Dimen-

sj o n e r in g g endel j g p lasseri ng a v a n legget f a :::;t legges a v VVS - k o n -

s u 1 e n t . E Ven tue l 1 forb i n de l s e t i l b r a k k el e ir b p r overv e ies.

8.TRYKKRØR.

Trykkrør føres fra eksisterende påhugg og frem til kraftverk som

angitt på tegning. Rørene føres dels nedgravd gjennom eksisterende

tipp og myrparti og dels over terreng- se tegn. Hvor rørene ligger

over terreng skal de overdekkes som angitt på tegn. fra N. V. E.

9. KRAFTVERK.

Kraftverket plasseres som angitt på planen og etter N. V. E.s spe-

sifikasjoner. Anlegget presses mest mulig i terrenget og utformes

så det glir best mulig 1n i dette.

10.DRIFTSHYTTE.

For anlegget skal oppføres driftshytte på et lite platå ovenfor

kraftverket som angitt p planen. Utføres som permanent bygning

av god boligstandard.

11 TERRENGBEHANDLINC.

A lle 1n ngrep eks i set l.' 11 t c t 1.: r r l' n g s ka I ::, l -.'>r S t 1 l lJ l l g u ni t d n b

unngås , m,. 11 Il'  c, r J '-. l t l' ikke kan hindr t> .- • sh. .1 I · k .1 J ,_.11 ,· søk L's be-

grenset s l r/J rst 111li l ig ofang. De t f o r u tset te> a t .1 I l L g r ø t t l' r

tilrylles og planres, alle oppfyllinger og >rininger jevnes og

pirres et ynnt jordlag g inns3s med gress. Det skal videre

ryddes o p p L · t t l' r ,1 11 l t! g g s ,1 r b l' idet o g s p L' r r i ng e l ler l · \ t . s I ,J)y f ing

a v a n leggsv L' ier ut t' Ø res et l L' r p i l e g g f r a N. \' . E.

1 2 . KRAFTLDNINGER.

Kraftledninger trekkes pa trestolper som vis

delig t r a L. l • v 1 s L' s t i l .\ . \' . E.

Med  hensvn til en-
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Brev fra WE-UN ti! EKK. av 25.7.80.

NORDALEN KRAFTVERK. 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 synspunkter på 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 natur-
vern- og tilsynsvilkår slik det nå er vanlig.

Brev fra \ordland natun:ernforening til VE-
Elektrisitetsdiretoratet, av 9.12.80.

Anmodnin om vedtak om b in o 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

Ftter tegningen er fasadeii .«oiN- ca. 8 m hoy. Dersom det ikke er

mulig å senke denne fasaden, må det stilles store krav til fasade-

utforming (farge, veggkledningsmaterialer, vindusflater og skjem-

mende utelys.)

Vi forutsetter at trykkrør og avløpsrør tildekkes.

UTT'ALELSER, BEFARINGSRAPPORTER G
INTERNE MELDINGER

Intern 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 landskapsmessig betydning 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 landskapsmessig bedre 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-kjøring må gås over for
hand, gjødsles og ti:sås.

Kabelen skal angi ve:ig ser.ere videreføres fra Norddals-dammen til
Norddalen kraftverk. Bruk av maskin til grøftegraving må av samme
grunn unngås.

Jostein Jensen

Brev fFra VN til SB av 28.1. og 16.3.82.

NORDDALENKRAFTVERK..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 distrikts-
kontor i Narvik  uten følgeskriv.

De laadskapsmessige momenter i tilknytning til valg av alternativ
representerer ikke 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 de-
taljene for gjore det hele sl lite skjemmende som mulig.

NORDDALEN KRAFTVERK. 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 luke-
hus plassert som antydet i alt. 5 anser vi lite ønskelig rent
landskapsmessig.

Skisse fra VN-NN.

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

;;'
I •. - ; '--..,
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VEDTAK OM BYGGING OG DRIFT AV
NORDDALEN KRAFTVERK

Vedtak om bygging og dritt av Norddalen kraft-
verk, av 8.5.81.

VEDTAK OM BYGGING OG DRIFT AV NORDDALEN KRAFTVERK M.V.

I medhold av bemyndigelse gitt av Industridepartementet 20. 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 måles tokk 1: 10 000, jnr. 58658,merket: "Bi lag ti 1
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 trans for-
matorstasjon 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 "Standardvilkår for bygging og drift
av statens anlegg" godkjent av Industridepartementet 20.august l975.
ilsyn i henhold til standardvilk&renes post 2 om landskaps-
messige fornold er ved byggingen av Norddalen kraftverk tillagt
NVE-Vassdragsdiretoratet.

BEARINGSRAPPORT

Intern melding fra VN-NN, av 14.6.83.

Befaring 7/6-83.

Deltakere:

Anleggsleder Nilsen
Arki=kt Stengaard
T1lsynsmann Jensen

Statskraftverkene
Konsulent
NVE-VII
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Tippen var oppr1nnel1 planlagt til ca. 3000? , en har nu et
volum pl ca. io.ooo m •• Overmassene er absorbert ved at man hRr
latt tippen ekspandere nedover 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 tipp-
flaten p 6-7 da. blitt dekket av3et lag blokkmasser fra stasjons-
gropen, blokker pAjevnt 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 tverrslaget hvor det 1kke har vart forutsatt noen tip·
Dette for ± spare kj&ring. Avstanden til hovedtioen e ?-100 m
lenger. En del av disse massene er tenkt brukt som dekkmasserpl
tillpsrdret.

¥.assene fra forskjæringentil utldpstunnelen- er heller ikke kjort
p& p& tipp, men er lagt ut 1 magasinet rett utenfor forskjer1ngen·

Blokkmassene på hovedtipen må dozes/lastes utfor tippkanten og
planeres ned med normale tip·masser. PA et part1 midt p@ tippen
og langs adkomstveien til tverrslaget kan det tenkes at en delav
blokkene kan ligge mot at de dekkes av tunnelmasser som planeres
mest mulig som naturligehauger. 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 restmassene kan planeres der de ' e

ligger eller om tippen skal fjernes i sin he1het.

Massene foran utlstunnelen kan planeres ut som plastring foran
og pl sidene ev utlpsterskelen n&r denne er etablert.

Tverrslaget onskes beholdtsom adkomst til avlopstunnelen. For-
skjæringen vil tidvisstA full av vann. ftdko111Sten til tunnelenmA
selvfolgelig stenges pl en eller annen mAte, oguforskjæringenml
sikres med gjerde. Det vil imidlertid bli meget vanskelig l fl et
gjerde til å stl rorsnotrykket 1 dette snorike omrldet.Lendskaps-
messig vil det hele bli lite tiltalende.Det bor derfor vurderes
om det kan være en losning A stenge tunnelloningenmed en enkel
st4l- eller plankelem og deretter fylle 1gjen forskjaringen med
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 ve en relativt rask og kurant onerasjonA
laste ut de 150-200 masser for A komme inn.

Behovet for gjerde pl skrentenovenfor utljpstunnelen ble diskutert.
Det er ikke danne noen ny, kunstig skrent 1 forbindelse med tunnel-
utlet. Tunnelen g!r praktisktalt rett inn 1 den fra far loddrette
fjellveggen,sAetter min mening skulle det derfor ikke være n!krevet
med gjerde.

I •

Stasjonsområdet planeres som forutsatt 1 situasjonslanene for
stasjonsbygget.
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Kanalsidene ordnes og planeres sl langt nedover mot magasinet som
det er foretatt graving.Plostsidenml det sarges ror god til-
slutning mellom ordnet steinplastring01 naturlig torvkant. Maskin-
kjoringpl torvkantenml skje sA sklnsomt som mulig.

P4 vestsiden planeres massevollen.p& kanalkantenav pg tooen, og
pl overste artiet noe innover terrenget. Restene av det gamle
bekkelet danner begrensning mot den uberdrte sletten 1nenfor.
Etter at massenepå kanalkanten er ferdiglanert ordnes og planeres
vestre kanalside.

d / Lo

Oppover dalforet fra stasjonen laneres massene som liggerpl begge
sider av traseen ned i dalbunnen og ordnes slik det faller naturl1g·
Opp mot "vinkelklossen" ml det tilfores en del masser.

PlLositippen er det tatt ut store mengder stein for knusing og
tilfylling rundt rorgaten. GravegropenemAselvfolgelig laneres
ned og gis minst samme standard som tinpen hadde fr graving.
Masseryggen som st@r 1gjen& jstsidenav r5rgaten laneres ned not
vest og syd inn over rorgaten.

Det er tippet ut endel blokkmasseri nord-fronten av tipnen.P§
vestsiden av rorgaten må blokkmassene dozes nedover og dekkes med
ti9pmasser.PAostsidenml blokkmassene graves tilbake inn 1 grave-
gravegropen innenfor og dozes ned 1 forbindelse med planeringav
gravegropen.

Ellers,
Ellers er det en rekke sm&ting rundt 1 anleggsomrAdet av konvensjo-
nel landskapsmessig art som man f&r komme tilbake til etter hvert
(ordning og planering av veikanter og skrlninger, opplastingog
fjerning av midlertidige oppfyllingeri tilknytningtil brakkeriggene
osv.).
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