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FORORD

Vassdragsdirektoratetstidligererundskrivnr. 36, datert 15.01.74,
om retningslinjerfor innholdi søknaderetter
vassdragsreguleringslovenav 14. des. 1917 med senere endringer,
foreliggernå 1.revidertform. Under arbeidetmed revideringenhar
det vicertkonsultasjonermed følgendedepartementerog institusjoner
gjennomnotaterog møter:

	

1. Miljøverndepartementetrepresentertved:

2. naturvernkontor
Samlet Planfor forvaltningav vannressursene(SP)
Kulturminnekontoret
Direktoratetfor naturforvaltning(DN)
Statens forurensningstilsyn(SFT)

	

2. Det nasjonalekontaktutvalgfor vassdragsreguleringer
(DNK)/Fagligutvalgfornaturforvaltning(FUN)

	

3. Riksantikvaren

	

4. Den arkeologiskeinterimskommisjon

	

5. Landbruksdepartementetrepresentertved:

Arealkontoret
Tilskott-og kredittkontoret

6. VassdragsregulantenesCorening

Det har i denne forbindelseframkommetforslagsom
Vassdragsdirektoratethar tatt hensyn til i den grad man har funnet
det rimelig.

Rundskrivetble oversendtOlje- og energidepartementetden 30. des.
1985.Saken ble behandletav Hovedstyreti møte 16. des. 1985.

De gamle retningslinjenefra 1974 utgår hervedog de nye tas
midlertidigi bruk i den form de foreliggerfra Hovedstyretsside.
Samtidiger innarbeidetdet tidligererundskriv38 som dermed utgår.

Pål Mellquf

9

#1,



RETNINGSLINJER FOR INNNHOLD I SØKNADER ETTER VASSDRAGSREGULERINGS-

LOVEN AV 14. DESEMBER 1917 MED SENERE ENDRINGER

Vassdragsreguleringslovens S 5 am krav til opplysninger i en konse-

sjonssøknad har denne ordlyd :

"Ansøkning am koncession til at utføre et reguleringsforetagende i

henhold til denne lov skal sendes til vedkommende regjeringsdeparte-

ment og i almindelighet være ledsaget av :

en fuldstændig plan tillike med fornødne maalinger, grundunder-

søkelser, forklaringer, tegninger, beregninger og omkostnings-

overslag;

opgave over de fordele, som foretagendet antages at ville med-

føre og over størrelsen av den vandkraft, som derved vil kunne

tilveiebringes eller utnyttes;

oplysninger om, hvorvidt og i tilfælde hvilken utstrækning fore-

tagendet kan antages at medføre skade eller ulempe for almene

interesser, saasom færdsel, fløting eller fiske, forandring av

naturforholdene eller lignende.

opgave (i tilfelle med arealberegning) over den skade eller

ulempe, som foretagendet antas å ville volde på jord, skog,

beite, eller annen eiendom eller eiendomsherlighet eller på

driftsforhold uansett om denne skade eller ulempe voldes på egen

eller andres eiendom eller eiendomsherlighet;

for reguleringsdammer forslag til reglement for manøvreringen;

fuldstændig opgave over de nytbare faldhøider i vedkommende

vasdrag tillikemed opgave over vanføringsforholdene;
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9) oplysningom, at der har været git alle eiere av nedenforligg-

ende bruk og vandfaldanledningtil at ta del i foretagendet

(jfr.S 9);

h) vurdringav de uttalelsersøkerenmåtte ha fått i henholdtil

S 4 a.

Tilsvarendeopplysningerskal foreliggefør det kan beslutteså ut-

føre vassdragsreguleringfor statensregning".

fl

Hovedprinsippfor fagutredningeneskal være at det gis en beskrivelse

av berørteinteresserut fra dagens forholdog en vurderingav hvilke

konsekvenserde planlagteinngrepvil få for vedkommendeinteresse.

Det må være en gjennomgåendeforutsetningat det er vesentlige 

forholdog endringersom skal beskrives.

Retningslinjenefor undersøkelseneer spesifisertså langt det er

funnetpraktisk.De er satt opp for å dekke et tenktprosjekthvor

nærmestalle typer interessekonflikterforekommerog hvor det må

ventesat forberedelsenav selve søknadenvil ta mye tid. Det er ikke

forutsetningenat alle søknaderskal skjæresover samme kam.

I det følgendegis retningslinjerfor opplysningersom kan kreves

framlagtfor å klarleggeforholdav betydningfor avgjørelseav

konsesjonssøknaden:
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1 Teknisk plan

Den tekniske plan skal beskrives med nødvendige oversiktskarter, teg-

ninger og beregninger. Så langt det er mulig skal alle inngrep som

dammer, tunnelltraseer, anleggsveger, tipper, massetak, steinbrudd,

tverrslag m.v., riggområder, taubaner, anleggskraft- og telefonlinjer

tegnes inn på oversiktskart sammen med de stedsnavn som forekommer i

søknaden og de tilhørende fagrapporter. Regulerimger og andre vesent-

lige inngrep som veger, kraftledninger etc. skal også inntegnes slik at

det går klart fram hva som finnes av inngrep fra før. Det skal opplyses

om nødvendige arealer som må eksproprieres for gjennomføring av anlegget

og om det har vært gitt alle eiere av nedenforliggende bruk og vannfall

anledning til å ta del i foretagendet (jfr. S 9 i reguleringsloven).

Det skal redegjøres for nyttbare fallhøyder og aktuelle regulerings/

utbyggingsmåter i det (de) omsøkte vassdrag. For alternativene oppgis

kraftmengder, kostnader, fordeler og skader/ulemper. Det endelige valg

av alternativ skal begrunnes. Det skal gis en vurdering av de uttalelser

som søkeren måtte ha fått i henhold til reguleringslovens S 4 a.

Alternativer som omfattes av søknaden f.eks. mulige andre plasseringer

av kraftstasjoner og magasiner, andre reguleringsgrenser/måter og over-

føringsmåter, sannsynlige flyttinger av tverrslag, tipper, rigg, masse-

tak o.l. utredes i samsvar med reguleringslovens krav.

Alternativer som ikke omfattes av søknaden, men som er ønskelig ved vur-

deringen av denne utredes så langt at de kan grovvurderes mot dem søkna-

den omfatter. Det gis herunder faglig baserte grovvurderinger av :

neddemmet/blottlagt grunn's bonitet med arealanslag og omtale av

materielle og andre skadevirkninger

skade på fisket

skade på frilufts- og kulturverninteresser

vannføringsendringer med virkninger for forurensningssituasjonen

vurdering av arbeidskraftbehovet



Dersom det finnes realistiske alternative adkomstmuligheter til de enk-

elte arbeidssteder skal disse amtales. Det skal angis hvilke anleggs-

veger og kraftledninger som planlegges opprettholdt etter at kraftverket

er satt i

Forholdet til Samlet Plan skal gjøres rede for, Det er særlig viktig at

skader/ulemper ved alternative utbyggings/reguleringsmåter er vurdert

opp mot det prosjekt som inngår i Samlet Plan.

2 Hydrologi

Søknaden skal inneholde opplysninger om hydrologiske data og beregn-

inger, innbefattet oppgave over avløpet fra de enkelte delfelt, restfelt

og tilsig til magasiner i mill. m3, amgivelse i km2 og opptegning på

kart av de enkelte delfelt og restfelt. Vedrørende måling av vannfør-

ingskurver for de urørte vassdrag, vises til Vassdragsdirektoratets

Rundskriv nr. 35 av 05.06.1987., som følger vedlagt.

I tilfeller hvor det er særlige interesser tilstede, f.eks. betydelige

fiskeinteresser, jordbruksinteresser 0.1., skal man på så tidlig tids-

punkt som mulig sikre seg at viktige områder blir inkludert i måleopp-

legget og med tilstrekkelig oppløselighet i tids- og måleparametrene.

Ut fra det driftsopplegg som ligger til grunn for reguleringen(e) skal

det på representative eller spesielt viktige steder i vassdraget

framlegges data for :

vannstands- og vannføringsvariasjoner uttrykt i kotehøyder og i

m3/s;

ekstremverdier i vannstand og vannføring og hyppighet og varighet

av disse;

vanndekket areal ved neddemming, tørrlegging av arealer og viktige

elvestrekninger i normale og ekstreme år;
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analyseav restvannføringog vanndekketareal for berørteelve-

strekningeri normaleog ekstremeår;

påregneligefeilmargineri det benyttedehydrologiskematerialet;

Søkerensforslagtil minstevannføringerskal framgåav kurveneog

krafttap/kostnaderved forskjelligeminstevannføringerangis.

Der det ventes temperaturendringersom kan få betydningskal det legges

fram vanntemperaturdataog foretasvurderingav de antatteframtidige

forhold.Det forsøkesklarlagt :

forventetendring i vanntemperaturtil forskjelligeårstider;

mulighetfor mer/mindrefrostrøyklangs elver og vann, jfr. pkt.

17a;

elvestrekningerder isproblemervil bli større/mindreenn før;

områderbåde i ferskvannog fjordområdersom tidligerevar islagt,

men som nå vil liggeåpne/fåsvakere isdekkeeller omvendt;

Dersom det ventesvesentligeendringeri ferskvannstilførseltil sjeom-

råder (saltvann)kan det kreves framlagt:

Månedligeverdierfor den midlere ferskvannstilførseltil det

aktuellesjøområdetfør regulering.

Data om den naturligevariasjonfra år til år i den midlere

ferskvannstilførsel.

Månedligeverdierfor den midlere ferskvannstilførseletter

reguleringen.



4. Oversikt over eventuelle korttidsvariasjoner i ferskvannstil-

førselen etter reguleringen, f.eks. variasjoner gjennom

døgnet.

En viser forøvrig til pkt. 17 f.

3 Ma asinkart f llin sbere ninger

For vann som søkes regulert ved senkning skal det utarbeides magasinkart

(dybdekart). I tillegg til magasinkart skal det lages kurver som viser

magasinvolum og neddemmet/tørrlagt areal ved forskjellige kotehøyder.

For kartets koter gjelder :

ved målestokk

1t fl

1

1

1

:

:

:

2.000,

5.000,

10.000,

ekvidistanse 1,00 m

2,00 m

5,00 m

Ut fra det driftsopplegg som ligger til grunn for søknaden skal det

framlegges fyllingsberegninger for magasinene. Opplysninger framstilles

også i kurveform for gunstigste, ugunstigste og midlere fyllingsår.

4 Flommer

•

Det skal redegjøres utførlig for hvor og hvordan flommer er planlagt

avledet. Dersom det ikke søkes spesielt om andre ordninger, skal det

legges til grunn for vurderingene at naturlig flomvannføring i hver

enkelt vassdragsdel så vidt mulig ikke økes. Behovet og mulighetene

for å bruke reguleringene til flomdemping skal vurderes.
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5 Grunnundersøkelser

Det framlegges resultater av nødvendige grunnundersøkelser av dam-

steder, tunneltraseer og andre større anleggssteder.

Faren foc utilsiktet drenering av arealer som følge av tunneltraseer

m.v. skal vurderes.

6 Eros on•

Faglig utredning legges fram om mulige erosjonsskader langs strendene

ved reguleringsmagasinene, langs berørte elvestrekninger og nedenfor

utløpet av evt. overføringstunneller, overløp og kanaler. Søknaden skal

også inneholde opplysninger am eventuelle virkninger av den planlagte

utbygging på utførte og planlagte forbyggings- og senkningstiltak i

vassdraget. Vurdering av behovet for ny forbygging i vassdraget på grunn

av erosjon som følge av endrede vannføringsforhold skal foretas.

Opplysning gis om jordbunnens beskaffenhet i områder som tørrlegges ved

senking og om faren for sandflukt.

Sannsynligheten for tilslamming av vassdraget under og etter anleggs-

perioden amtales.

7 Skred

Faglig utredning legges fram om sannsynligheten for skred 0.1. som kan

bevirke flombølger i magasiner med ødeleggende virkning på strender, dam

og andre anleggsdeler, hus, annenmanns eiendom m.v. Likeledes gis en

faglig vurdering am eventuelle skredfarer for anleggsvirksamheten. Det

forutsettes nødvendig kontakt med Statens Arbeidstilsyn.
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8 Overførinsledniner

Det skal redegjøresfor elektriskeoverføringsanleggsom kreves for den

søkte utbyggingog hvilketraser som er aktuellefor overføringsled-

ningene.Det skal også kort redegjøresfor mulige forsterkningeri

hovednettetsom aktualiseresav den søkte utbygging.

Slike anlegg behandlesav Energidirektorateti henholdtil lov av 19.

juni 1969 am byggingog drift av elektriskeanleggpå grunnlagav egen

søknad.

9 Installasjon


Installasjonen(aggregatstørrelseog turbintype)i kraftstasjonenog

eventuellepumpekraftstasjoneroppgis.Det skal redegjøresfor installa-

sjonensmaksimale,minimaleog optimaledriftsvannføringer,kfr. for-

øvrig pkt. 2). Dersom det ved utbyggingentreffestiltakmed sikte på å

øke installasjonensenere,skal dette opplysesi søknaden.

Det forutsettesforhåndskontaktmed Energidirektorateti NVE om dette

punkt.

10 Kostnadsoversla

En datert kostnadsoversikti hovedposterog antatteårlige invester-

inger i byggeperiodenutarbeides.Investeringsavgifttas med og renter

beregnesetter Finansdepartementetsbestemmelser.

• / • For mer spesifisertoverslag,se vedlegg.
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11 Framdriftsplan

Det skal utarbeidesen framdriftsplanmed antattbyggetidfor utbygg-

ingen.

Det gis en vurderingav antatt arbeidskraftbehov.

12 Kraftbehov

Det skal opplysesom kraftbehovetog om søkerenhar andre muligheterfor

dekningav kraftbehoveti sitt forsyningsområde,dvs, ved eventuellut-

nyttelseav andre kraftkildereller ved kjøp av kraft.Det skal også gis

en vurderingav aktuelleENØK-tiltaki forsyningsområdet.

13 Produks'onsberenin er

Produksjonsberegninger(GWh)angis for hele prosjektetog for de enkelte

deler for et midlereår. Dessutenangis den totale fastkraftøkning.

økningenangis som fastkraftog tilfeldigkraft henholdsvissommerog

vinter.Vinterperiodenregnesnormaltå vare fra 01.10. til 30.04.

Det skal vedleggesberegningav kraftøkningeni nat.hk. i h.t. vass-

dragsreguleringslovensS 3.

14 Andre fordeler


Andre fordelerangis, som f.eks: flomdempendevirkningi vassdraget,

veiforbindelser,og andre nyttevirkningerav samfunnsmessigbetydning.

15 Ferdsel

Opplysninggis om berørtetrafikk-og ferdselsårer,inkl. stier, turløy-

per, drifteveier,isveierpå elv og vann.Opplysninggis om trafikk og

annen ferdselpå elv, vann og fjorderog som blir berørtved at anlegget

bevirkerendringeri vannstand,vannføringeller isforhold.
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16 Fløting

Opplysning gis om eksisterende fløting og fløtingsinnretninger med opp-

gave over berørte fløtingsberettigede. Opplysning gis om eventuelle

endringer i fløtingsvirksomheten pga. anlegget ved endring i vannstand

og vannføring i vassdraget, stenging av vassdraget ved dambygging o.l.

amuliggjøring eller endring av bruk av velte- og opphalingsplasser m.v.

17 Naturfa li e forhold

For de naturfaglige interesser, og dels kulturfaglige og friluftsinter-

esser, vil det være behov for informasjon som det er en offentlig opp-

gave å fremskaffe via generelt kartleggingsarbeid over større arealer.

Det som faller inn under søkers ansvarsområde er de arealer som direkte

berøres, eksempelvis arealer som neddemmes, riggområder, anleggsveger,

elver med endret vannføring etc.

En sone utenfor det areal som direkte berøres vil også i varierende grad

påvirkes. Denne influenssone gis en avgrensning i størrelsesorden 100 m

fra hver elvebredd i vassdrag der vannføringen endres, eller et i

størrelsesorden 100 m bredt belte rundt direkte berørte områder. For

vegetasjonskartlegging rundt innsjøer kan influenssonen settes til et

areal av størrelsesorden 50% i tillegg til neddemmet areal. For fauna-

undersøkelser beregnes området til i størrelsesorden 2 ganger vann-

arealet ved HRV i planlagte magasinområder.

Undersøkelser bekostet av det offentlige og av søker må sees i

sammenheng.

a) Lokalklima


Innenfor avgrensede lokaliteter i bebygde strøk og sterkt beferdede

områder skal det gjøres rede for hvor frostrøyk/tåkedannelse ventes å

bli endret. Der endringene ventes å få betydning skal dette kartfestes

med standardisert symbolbruk. Det gis en vurdering av temperaturendr-

inger i nærsonen til berørte vassdragsavsnitt der større reguleringer

planlegges, kfr. også pkt. 2.
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b) Vannkvalitet

I de berørtedeler av vassdragetskal det etter behov foretasen regi-

streringav vannkvalitetenog det innhentesopplysningeram vannforsyn-

ingsanlegg,vannbehandlingsanlegg,kjenteforurensningskilderog areal-

bruk kfr. også pkt. 17 d. Med berørtdel av vassdragetforståsher også

områdenenedstrømskraftstasjonsutløpetdersomvannkvalitetsendringer

kan forventesher. Vannkvalitetsvurderingeneskal konsentreresom felt-

ene hygiene,eutrofiering/saprobiering,forsuringog giftvirkninger.

Det forutsettesundersøkt:

pH

Alkalinitet

Elektrolyttiskledningsevne

Næringssalter

Oksygen

Turbiditet

Der det ventes at de hygieniskeforholdvil påvirkesskal undersøk-

elseneomfattebakteriologiskeparametre.

I de tilfellerhvor det er berettigetmistankeam forekomstav

tungmetallereller andre miljøgifterinkluderesundersøkelseav

disse i opplegget.

I de tilfellerhvor forsurningkan være en vesentligfaktorfor

f.eks.fiskebestanden,inkluderesundersøkelseav innholdav

aluminiumskomponenterog humus.

Ved eutrofi-undersøkelserforetasvurderingav planteplanktonets

primærproduksjon,biomasseog artssammensetning.

Vurderingav begroingsforholdenei elvene tas med der det er

overveiendesannsynligat disse forholdvil endresvesentlig.

c) Geofag
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Berggrunnsgeologi

Ut fra tilgjengelig materiale gis en generell beskrivelse med kart over

de berggrunnsgeologiske forhold. Spesielle forekomster som vil bli

berørt registreresog kartlegges.

Kvartærgeologi

Ut fra tilgjengeligmaterialegis en generellbeskrivelsemed kart over

de kvartærgeologiskeforhold.Spesielleforekomstersom vil bli berørt

registreresog kartlegges.

Geomorfologi

Det gis en oversiktover de viktigstelandformer.Deres utbredelseog

mønster,representativitetog variasjonomtales.Spesieltviktig er om-

rådermed aktiveprosesserså som skredog andre skråningsprosesser,

glasialeprosesser,frost og kjemiskforvitring.For områdersam vil bli

direkteberørt kan det kreveså få utredetdisse forholdut fra

intensitetog kvantitet.

Det leggesvekt på at framstillingenbyggesopp med fotoseller annet

egnet illustrasjonsmaterialeog koordineresmed krav etter pkt. 17g.

Fluvialgeomorfologi

Det utarbeidesen oversiktover de løpsstrekningerog områder (spesielt

deltaområder)som får endret vassføring.Hovedvektenleggespå omtale av

erosjons-og sedimentasjonsstederog løpetsutforming.Undersøkelsen

koordineresmed krav etter pkt. 2 og 6.

Materialtransportenbeskriveskvalitativt.I enkelte tilfeller kan det

også være aktueltmed kvantitativedata.
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d) Ferskvannsbiologi

Vannvegetasjon

Vannvegetasjon omfatter i denne sammenheng planteplankton og høyere

planter i stillestående og rennende vann. I visse tilfeller inkluderes

moser og påvekstlager, kfr. pkt. 17b. Det bør gis en oversikt over

artssammmensetning, dominansforhold, anslag over mengde og fordeling.

Undersøkelsene konsentreres am gruntområder i magasinene og berørte

elvestrekninger med angivelse av sansynlige endringer i arts- og

mengdeforhold.

Bunndyr

Bunnfaunaens mengdeforhold sammensetning og dominansforhold kartlegges i

et representativt utvalg av berørte innsjøer og elvestrekninger.

Sentrale dyregruppper artsbestemmes i den grad dette er mulig med

angivelse av fordeling og samfunnsstruktur.

I rennende vann bør undersøkelsene også inkludere organisk driv.

de fleste tilfeller er det tilstrekkelig med kvalitative prøver, mens

det i sentrale lokaliteter kan være behov for kvantitative prøveserier

Det foretas en vurdering av størrelsen på de produktive arealer som

ventes å gå tapt, hvor mye som eventuelt forblir intakt eller mindre

påvirket og eventuelt vurderes nye produksjonsområder sam kommer til.
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Dyreplankton

Artssammensetning, dominansforhold og relative mengdeforhold beskrives i

et representativt utvalg berørte innsjøer. Undersøkelsene skal pri- mart

baseres på kvalitative prøver. I lokaliteter hvor det kan ventes

vesentlige endringer for fiskens naringsdyr kan det bli behov for

kvantitative data.

Fisk

Undersøkelsene skal gi en oversikt over hvilke arter som finnes. For

arter av betydning for yrkes- og rekreasjonsfiske gis en beskrivelse av

bestandsstrukturen.

Disse forhold belyses gjennom registrering som beskrevet under :

Innsjøer og elver med innlandsfisk :

Bestandsdynamiske parametre som alder, vekst, tetthet og rekrutt-

ering analyseres. Viktige gyte- og oppvekstområder kartlegges.

Fiskens ernaring og parasittangrep beskrives. I tilfeller hvor inn-

grepene ventes å hindre vandringen skal det vurderes avbøtende

tiltak. Det gis også opplysninger am mulig spredning av uønskede

fiskearter og parasitter til nye områder.

Vassdrag med anadrome laksefiske (laks, sjøaure og sjørøye) :

Viktige gyte- og oppvekstområder kartlegges og tetthet og vekst av

fiskeunger beregnes i forhold til tilgjengelig naring og

temperatur. Muligheter for yngelproduksjon i vassdragets øvre deler

undersøkes.
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e) Terrestriskbiol i

Flora

Det skal gis en enkel beskrivelseav vegetasjonensartssammensetningog

dominansforholdmed vekt på karplantefloraen.

Der det ansees nødvendigfor vurderingav botaniskeog zoologiske

interesseri en størresammenheng,kan det krevesarealtypekarti

målestokk1:50 000. Det skal framskaffesvegetasjonskartover berørte

områder. Spesiellebotaniskeforekomsteri det berørteområdetskal

kartfestes.

I spesielleamrådersom blir direkte berørtkan det bli aktueltmed

vegetasjonshistoriskeundersøkelser(pollenanalyser)kfr. pkt. 18.

Fauna

Det skal gis en oversiktover arter og samfunnknyttettil ulike natur-

typer.Det leggessærligvekt på å beskriveforholdenefor jaktbare,

sårbareog truedearter av fugl og pattedyr.

i) Pattedyr

Undersøkelseneskal i hovedtrekkbeskriveartenesutnyttelseav - og

forekomsti - neddemmingsområdetog øvrige sterktberørteområder.

Undersøkelsenekonsentreresom de arter som disse amrådenehar spesiell

betydningfor. De neddemmedeog ødelagteområdersrelativebetydningi

en størrearealmessigsammenhengforutsettesbedømt bl.a. ved hjelp av

arealtype-og vegetasjonskartetog undersøkelserbekostetav det

offentlige.
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Det bør framskaffesdata over bestandstetthet,forplantning,ernæringog

vandringer.Endringerav områdenesproduksjonspotensialevurderesut fra

de planlagteinngrep.

ii) Fugl

Bestandenes tetthet og mangfold skal beskrives. Det legges særlig vekt

på å kartlegge fuglebestander som er sårbare for vassdragsreguleringer

og arter som har en sårbar eller truet bestandsstatus.

Undersøkelsene skal i hovedtrekk beskrive fuglelivets utnyttelse av - og

forekomst i - neddemmingsområdet og øvrige sterkt berørte amråder.

Undersøkelsene konsentreres am de arter som disse områdene har spesiell

betydning for. De neddemmede og ødelagte områders relative betydning i

en større arealmessig sammenheng forutsettes bedømt bl.a. ved hjelp av

arealtype- og vegetasjonskartet og undersøkelser bekostet av det

offentlige.

Marin biol i/s.øfiske

Ved bygging av kraftverk med maksimal vassføring over 10 m3/s sam har

direkte eller naTt utløp i sjøen og/eller hvor det søkes om overføringer

som vesentlig berører avløp til fjordområder, skal virkningene på sjø-

fisket søkes klarlagt. Det kan forlanges nærmere opplysninger om fersk-

vanntilførselen til det aktuelle sjøområde og endringer i denne. (Kfr.

pkt. 2).

Særlig produktive deltaområder kan forlanges vurdert med hensyn til

produksjonsendringer for marine arter, fugl og pattedyr.

Landska sbeskrivelse

Landskapsbeskrivelsen bør i det alt vesentlige koordineres med utarbeid-

elsen av de andre naturfaglige utredninger, særlig den geemorfologiske

beskrivelse, kfr. pkt. 17 c og kulturminnebeskrivelsen pkt. 18. Det

vises også til pkt. 1 og 15.
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Det skal gis en beskrivelse av landskapskomponentene, særlig de som er

knyttet til vannstrengen. Ut fra tilgjengelige data skal det gis en

bedømmelse av landskapet i forhold til andre landskapstyper i regionen.

Framstillingen av viktige landskapskomponenter som må antas å ha betyd-

ning for landskapsopplevelsen illustreres ved fotos e.l. hvor de plan-

lagte inngrep er inntegnet. Eventuelle avbøtende tiltak og/eller endr-

inger av utbyggingsplanene som vil være av betydning for landskapet,

skal drøftes.

18 Kulturminner


denne sammenheng er kulturminneinteressene knyttet til fornminner,

nyere tids kulturminner og samiske kulturminner.

Det skal gjennomføres undersøkelser for å klargjøre am, og på hvilken

måte, de planlagte tiltakene (neddemminger, massetak, tipper, rigg-

plasser, anleggsveier, kraftledningsframføringer, mastepunkter o.l.) vil

virke inn på verneverdige eller fredete kulturminner og kulturlandskap.

Undersøkelsene skal konsentreres til amråder hvor det kan oppstå fare

for at slike kulturminner kan bli berørt eller på annen måte utilbørlig

skjemmet. Det vises forøvrig til lov om kulturminner av 9. juni 1978 nr.

50.

19 Fiske, *akt friluftsliv

Fiske

Det gis opplysninger om :

Viktige fiskeplasser, fisketrapper (bygde og planlagte), andre biotop-

justerende-og kultiverende tiltak av noe omfang og hvorvidt det er

etablerte fiskeoppdrettsanlegg i/ved vassdraget osv.
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Opplysninger om organiseringen av fisket, bruken av fiskeressursene,

herunder avkastning av fisket og utøvelsen av det, innhentes ved

brukerundersøkelser, fra offentlig statistikk og andre statistikker der

slike er tilgjengelige.

Jakt

Brukerundersøkelse vedrørende utnyttelse av viltforekomstene og rekre-

asjonsverdien forbundet med dette forutsettes utredet i de tilfeller

hvor jakt spiller en betydningsfull rolle i hushold eller rekreasjons-

øyemed.

Friluftsliv, turisme

Det skal gis opplysninger om følgende forhold og en vurdering av hvordan

disse antas berørt av de planlagte inngrep :

Trafikk og ferdselsårer, kfr. pkt. 15

Frilufts-, rekreasjons- og sportsaktiviteter av ulike slag så som

fotturisme, skiløping, vannsport, padling, fiske og jakt.

Turistanlegg, eksisterende og planlagte, så sam hotell og hytteom-

råder, campingplasser, skitrekk, lysløyper, badeplasser, båthavner

osv.

Fredede eller planlagt fredede områder så som nasjonalparker,

landskapsvernområder, naturreservater 0.1.

Tilgjengelighet og avstand til befolkningskonsentrasjoner og

alternative aktivitetsområder.

Foruten å bygge på offentlige plandokumenter skal det vises til opplys-

ninger i andre utredninger om landskap, naturvitenskap, kulturminner,

fisk og vilt. Det kreves imidlertid at dataene sammenstilles på en slik

måte at de som skal ta stilling til søknaden lett kan finne det de

søker. Eventuelle avbøtene tiltak og/eller endringer av utbyggings-

planene skal drøftes.
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20 Skader/ule er å 'ord, skog m.v.

Det forutsettes at søkeren så vidt mulig har vært i kontakt med grunn-

eiere og rettighetshavere som vil bli berørt av anlegget (med en rimelig

avgrensing i forhold til graden av påvirkning) og at disse er

gjort kjent med planene for inngrepene, kfr. vedlagte rundskriv 45.

Følgende framlegges :

Oppgave over bonitet med arealberegning av de deler av eiendommer

sam i vesentlig grad blir berørt av inngrepene.

Opplysninger am de skader og ulemper for eiendommenes drift som

anlegget antas å ville volde.

Oppgaveover hus, hytter,naust, seterhusog andre bygninger som

vil bli berørt av anlegget.

Ved oppdemming av vann beregnes arealet mellom HRV og (HRV 1,00

m). Boniteten av dette areal angis.

I områder som antas å bli berørt foretas faglige utredninger om

endring i grunnvannstanden og det gis overslag over områder med

nedsatt dreneringsevne.

Opplysninger am eventuelle eksisterende kraftverk som får endret

driftsvassføring eller må legges ned. Likeledes gis opplysning om

andre tekniske anlegg som vil bli berørt av prosjektet i og langs

vassdraget.

Vurdering av risiko for luftovermetning i vassdrag eller fjord,

krf. vedlagte rundskriv nr. 47.

Næringsgrunnlaget. Opplysninger om befolkningens yrkesmessige

tilknytning til natur og ressurser og skader/ulemper som påføres.
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21 Tamrein

Det innsendesoppgaveover beiteforhold,flyttvegeretc. og over rein-

eiereog reinbeitedistrikter.

22 Tiltak

Det skal så vidt mulig utredesforslagtil tiltak som normaltbør kunne

komme på tale for å avhjelpeskaderog ulemperfor almeneinteresser.Av

slike tiltakkan nevnesamlegging/ombyggingav :

turiststier,turisthytter,båtopptrekk,veger, fergesteder,vannfor-

synings-og kloakkforhold,tersklerog andre biotopjusterendetiltak.

Det gjøres rede for eventuelleforhandlingeram minneligoverenskomst

med berørtegrunneiere,rettighetshavereog andre interessenter.



VEDLEGG I

SPESIFISERTKOSTNADSOVERSLAGFOR ANLEGGET

ANBEFALTREDIGERINGAV KONSESJONSSØKNADER

RETNINGSLINJERFOR UNDERSØKELSEROG UTARBEIDELSEAV
FAGRAPPORTERVED UTBYGGING/REGULERINGAV VASSDRAG



NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIVERK

vASSDRAGSDIREKTORATET

SPESIFISERT ROSTNADSOVERSLAG FOR ANLEGGET

Se post nr 10.

Rostnadsoverslag fordelt på hovedposter skal følge søknaden.

Skal imidlertid Vassdragsdirektoratet kunne foreta den nødvendige

kontroll av den økonomiske begrunnelse for de omsøkte reguleringer

og utbygginger, må det dessuten utarbeides et mer spesifisert over-

slag som innsendes i to eksemplarer.

Rostnadene må her minst spesifiseres som følger:

A. Entre renør- o leverandørarbeider

1. Hver dam for seg, oppdelt

dam

omløpstunnel m/fangdam eventuelt tappetunnel m/luke-

arrangement

magasinkostnadskurve som viser midlere og marginale

kostnader i øre/m3 magasin.

2. Hver overføring (tunnel/kanal) for seg.

sum, innbefattet alle med overføringen forbunde ar-



beider, foruten tunnel således tverrslag, alt. synk,

sjakter, lukearrangement etc.

Det bør gis en økonomisk begrunnelse for overføringen.

Antatt verdi av vatnet og den totale kostnad ved å ut-

nytte det (total kostnad = overføring + andel i felles-

funksjoner nedstrøms overføringen).

1
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3. Tilløpstunnel inkl. tverrslag, fordelingsbasseng, sandfang,

luker og varegrindsarrangement etc.

4. Trykksjakt alt. rørgate

bygningstekniske arbeider

rør inkl. montasje

5. Kraftstasjon inkl. transporttunneler (hjelpetunneler) også

fram til trykksjakt, ventilkammer, trafonisjer etc.

bygningstekniske arbeider

permanent utstyr inkl. el.anlegg utendørs

6. U-tunnel inkl, eventuelt tverrslag/synk.

7. Marginale effektkostnader. Med effektkostnader forståes her

kostnadene for post 3-6 angitt i kr/kW.

8. A-tunnel inkl, eventuell innkomstportal.

9. Kabeltunnel m/kabler. Hvor disse legges i A-tunnel, taes de

med der.

10. Bygningstekniske arbeider utendørsanlegg (el.anlegg taes med

under 5b).

11. Veger og transportinnretninger, bygging og drift. Lengde av

veg og omfang av evnt. taubane oppgis.

12. Anleggskraftlinjer og telefon, bygging og drift inkl. anleggs-

kraft. Lengde av linjer og forbruk av kraft angis.

I kostnadene for forannevnte poster er inkalkulert samtlige kost-

nader på arbeidsstedet, dvs, foruten direkte kostnader også felles-

kostnader på stedet. Ved entreprenørdrift tilsvarer dette det beløp

byggherren betaler entreprenøren, eks. investeringsavgit. I over-

slag må medtaes et tillegg for uforutsett.
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Sentrale felleskostnader

ved entreprenørdrift vil byggherrens felleskostnader vesentlig be-

stå av utgifter til administrasjon, honorarer, undersøkelser,

karter, kontroll og i noen utstrekning også til messer, maskinist-

boliger, kontorer for byggeledelse og kontroll.

Diverse kostnader

Investeringsavgift

Finansieringskostnader (byggetid angis) *

Erstatninger

Planleggingskostnader inkl, undersøkelser og eventuelle

kompensasjonstiltak.

I tillegg til søkerens planlagte faktiske finansieringskost-

nader, skal det her også oppgis tall som gir grunnlag for en

samfunnsøkonomiskvurdering av kraftverksinvesteringen. Det

vil si at man beregner den samfunnsøkonomiske kostnad etter

regler og med kalkulasjonsrente som fastsettes av Finansde-

partementet.

5582pGB
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ANBEFALTREDIGERINGAV KONSESJONSSØKNADER

Søknaderetter vassdragsreguleringslovenhar lett for-å bli amfangsrike

dersom alt materialeleggesved. Det dreier seg i større saker om en

mengde rapporterutarbeidetpå ulike måter av forskjelligefagfolk.Mye

av dette stoffeter ofte så detaljriktog/eller faglig spesieltat det

er lite egnet for behandlethos konsesjonsmyndigheteneog i de poli-

tiske organer.For å lette saksbehandlingenpå alle plan har Vassdrags-

direktoratetfunnetdet nødvendigå sette opp retningslinjerogså for

søknadersform og redigering.Dette er mulig uten å legge begrensninger

eller tilbakeholdeopplysninger.

Som hovedprinsippbør en komplettsøknadmed alle nødvendigeopp-

lysningerforeliggei ett hefte med nødvendigeoversiktskartog

tegningerbakerst.Dette heftet vil som regel måtte utarbeidespå

grunnlagav en rekke fagrapporterav tekniskog annen art som da kan

være bilag til søknaden.Slike bilag skal normalt ikke følge søknaden,

men skal ligge tilgjengeligi NVE, hos søkerenog ute i vedkommende

kommune(r).

En forutsetningfor at et slikt opplegg skal virke tilfredsstillendeer

at de fagligekonsekvensutredningergjengis som sammendragpå 1-2 sider

skrevetav utredendeorgan selv. (kfr.kravet til fagrapportene).

Nedenforer satt opp en relativtgrov disposisjonfor redigeringav

konsesjonssøknader.Meningen er ikke å stille krav ned til de små

detaljer,men å få et ensartetpreg over søknadeneslik at f.eks.

kapittel3 i alle søknaderdreier seg om beskrivelsenav selve planen

tekniskog økonomisk,i kapittel4 finnerman virkningsutredningeneosv.

Ved utformingav søknadenbør følgenderedigeringbrukes :



2

Kapittel 1

Kapittel 2

Selve den formellesøknadmed kort angivelse av hva det

søkes om og etter hvilke lover (reguleringsloven,vass-

dragsloven,ervervsloven).Opplysningeram brukseier-

foreninger,tidligerereguleringsinngrep,forholdettil

Samlet Plan. Det gis opplysningam kraftbehoveti søk-

erens forsyningsområde.Videre opplysesom andre mulig-

heter for dekning av kraftbehovetog det gis en vurder-

ing av aktuelleENØK-tiltaki forsyningsområdet.En

kort vurderinggis av uttalelsersøkerenhar fått i

henhold til vassdragsreguleringslovens5 4 a.

Det gis generellgeografiskbeskrivelseav utbyggings-

amrådet inklusivelandskap,naturgrunnlagog samfunn.

Videre bør det gis en oversiktover viktigeoffentlige

planer av betydningfor søknadsbehandlingen.

Til slutt bør det her finnesen oversiktover utbygde

og vernedevassdrag i regionen.

Kapittel3 Utbyggingsplanenmed tekniskog økonomiskplangrunnlag

bygget opp slik at det er lett å vurdere reduksjoneri

omfang.Beskrivelseav prosjektet,avrenningsforhold,

magasinfylling,energiproduksjon,kostnader,byggetid,

fordelerav teknisk/økonomiskkaraktersom prosjektet

vil medførem.v.

Forslag til manøvreringsreglement.

Alternativeutbyggings/reguleringsplanerutover det

søknadenomfatter.

Aktuelle tegninger:

Oversiktskartmed nødvendignavnsettingog markeringav fylkes-og

kommunegrenser.Minst ett oversiktskartskal vere i A-4 format for
bruk under behandlingenhos de sentralemyndigheter.
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Plan og snitt i passendemålestokkav dammer, tunneltraséerog

kraftstasjoner.Rarakteristiskekotehøyderangis-som: HRV, LRV,

topp terskelkronerog damkroner,topp faste flomløp,luketerskler,

tunnel-(kanal)såler ved innløpog utløp, største/minsteog

normalevannstandi over- og undervatn,o.l.

Veger, kraftledninger,hjelpeanlegg,tippområder,massetako.l.

Magasinkart,magasinkurverog fyllingskurverfor magasinene.

Rurver for naturligevannføringerog restvannføringerpå utvalgte

og/eller representativesteder.

Rapittel4 Positive-og negativevirkningerav reguleringen(e)på

forskjelligebrukerinteresseri vassdrageneog forslag

til avbøtendetiltak.

Her gjengis konklusjonenefra fagrapporteneeventueltsupplertmed

ytterligereopplysningerfra planlegger/søker,men da slik at det klart

fremgårhva som er utredersog søkers produkt.

Pagrapporteneskonklusjonergjengis i den rekkefølgesom er ført opp

nedenfor.Dersom et fagtemaikke er aktuelt i en sak, skal likevel

overskriftenbeholdesog det skal gis en kort begrunnelsefor hvorfor

man har sett bort fra dette fagfelt i denne sammenheng.Det presiseres

også at konklusjoneneskal være korte og fri for oppramsingav de

tekniskeplaner, større beskrivelserav hvorledesforholdeneer idag

osv. Der temakarter utarbeidet,skal disse gjengis i egnet målestokk

og på standarisertmåte under vedkommendeoverskrift.



Is, vanntemperatur

Flomforhold

Erosjon

Grunnvann

Jordbrukog skogbruk

Reindrift

Transport,herunderfløting

Vannkvalitet,vannforsyning

Naturfag

10 Jakt og fiske

Kulturminner

Friluftsliv,turisme

Eventueltandre

Kapittel5 Rettigheterog eierforhold.Berørte eiendommerog

fallrettigheter.

Kapittel 6 Fullstendigfortegnelseover alle bilag og utredninger

som liggertil grunn for søknaden.

4

8416o/shl
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RETNINGSLINJER FOR UNDERSØKELSER OG UTARBEIDELSE AV FAGRAPPORTER VED

UTBYGGING/REGULERING AV VASSDRAG

Koo dinerin o omfan v un er ke er

Hovedprinsipp for fagutredningene skal være at det gis en beskrivelse

av berørte interesser ut fra dagens forhold og en vurdering av hvilke

konsekvenser de planlagte inngrep vil få for vedkommende interesse. Det

må være en gjennomgående forutsetning at det er vesentliqeforhold og

endringer som skal beskrives. De utarbeidede retningslinjer for krav

til opplysninger i konsesjonssøknader angir derfor ofte bare temaene

uten gradering.

Vassdragsdirektoratet ser det som meget viktig at undersøkelser som

blir besluttet utført blir koordinert fagene imellom der dette er

nødvendig eller rasjonelt.

Det ansees også spesielt viktig at de undersøkelser som er grunnlag for

andre fagområders vurderinger blir igangsatt så tidlig at resultatene

kan nyttiggjøres. Dette gjelder særlig hydrologiske undersøkelser, for-

skjellige former for topografisk og annen kartlegging osv. Brukerunder-

søkelse over fisket koordineres f.eks. med andre aktuelle brukerunder-

søkelser av interesse for friluftslivssiden (viltforekomster, rekrea-

sjonsverdi osv.).

Det vises til Rundskriv nr 39 om opprettelse av rådgivende grupper til

å behandle spørsmålet om art og omfang av utredninger som skal utarbei-

des i forbindelse med konsesjonssøknader - R-grupper - og til pkt. 2 i

mandatet for disse.

Retningslinjer for undersøkelser er spesifisert så langt det er funnet

praktisk. De er satt opp for å dekke et tenkt prosjekt hvor nærmest

alle typer interessekonflikter forekommer og hvor det må forventes at

forberedelsen av selve søknaden vil ta mye t d.

Fagrapporter
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Det er ikke forutsetningenat alle søknaderskal skjaresover samme kam,

og det vil ligge et spesieltstort ansvar på nevnte R-grupperfor at om-

fangetav undersøkelser,og derved tidsforbruket-,er tilpassetstørrel-

sen av den enkelte sak og konsekvenseneav de planlagteinngrepene.Ves-

entlighetsprinsippetmå vare en rettesnori dette arbeidetuten at man

selvsagtskal gå på akkord med prinsippenefor forsvarligsaksbehandling.

Når det gjelderomfangetav undersøkelsenei forhold til prosjektenes

størrelsemener Vassdragsdirektoratetat dette må vurderesut fra de

inngrepprosjektenekan ventes å få. Det vil med andre ord ikke vare

prosjektetsstørrelsei GWh som vil avgjøreomfanget,men hvilke konse-

kvenserprosjektetkan ventes å få på de ulike brukerinteresser.

Vesentligemomentersom vi mener bør legges til grunn ved vurderingene

er hvor sterkt-vassdragetfra før er påvirketav tekniskeinngrep/

forurensningeretc.

Det understrekesat tekniskedata, hydrologiskeog andre basisdataav

betydningfor tolkningeni hovedsakforutsetteshentet fra søkerenog de

øvrige rapportersom utarbeides.

Det hydrologiskegrunnlagetog de hydrologiskeutredningersom er

nødvendigefor den tekniskeplan og for de forskjelligekonsekvens-

vurderingerpresenteressamlet,eventuelti form av en egen rapport.Det

tenkesher spesieltpå overflatehydrologiskeforholdda vanntemperatur

- is - oq grunnvannsforholdvanligvisutredes i konsekvensrapporter.

Spørsmåletom prøvetakingsfrekvensetc. forutsettesinngåendedrøftet i

rådgivningsruppefor forurensning(RGF)og i rådgivningsgruppefor

naturfagene (RGN).

Det må vere et krav at de undersøkelsersom gjøres blir utførtved bruk

av standarisertemetoder i så stor grad som mulig. Dette er en vesentlig

forutsetningfor å kunne dra større nytte av tidligereutførteundersøk-

elser innen samme område.Undersøkelsehmetodikkvil normaltendresog

utviklesover tid, men dette forhindrerikke at man stillersom krav til

oppdragsinstitusjoneneat den metodikksom ledendefagmyndighetbenytter

skal følges.Med ledendefagmyndighetmenes så som DN, SFT, SIFF, osv.



Når det gjelder de enkelte fagrapporters utforming må det være

ufravikelige krav at de:

holder seg til vurderinger av virkninger for eget fagområde ut fra

de foreliggende planer,

gir en vurdering av vedkommende fagfelt slik situasjonen er for

inngrep,

foretar vurdering av konseskvensene for vedkommende interesse dersom

de foreslåtte inngrep blir foretatt,

foretar verdivurderinger der spesifikke vernehensyn gjør seg

gjeldende,

kommer med eventuelle forslag som kan begrense skader og ulemper

for vedkommende interesse,

gir rapporten en form og en språkdrakt som gjør den egnet for bruk

i forvaltningsapparatet og politiske fora,

inneholder en kortfattet konklusjon (maksimalt 2 A-4 sider) som er

egnet for direkte gjengivelse i søknaden. Vesentlige virkninger kan

illustreres på kart (temakart med standardisert symbolbruk, jfr.

vassdragsrapportene i Samlet Plan).

Det presiseres at det ikke er nødvendig å gjenta hele tiden den tek-

niske plan eller andre basisopplysninger i rapporten, da disse etter

forutsetningene skal være tilgjengelige i søknaden.

Tids unkt for ferdi stillelse av fa ra orter

Det blir krevd fra flere hold at alle vesentlige interesser skal være

utredet før søknaden sendes til høring. I prinsipp har den praksis

blitt fulgt også tidligere, men synet på hva som har vært vesentlige

utredninger har divergert noe. Dette krav er nå foreslått lovfestet og

Vassdragsdirektoratet tar dette til underretning. Lovendringen behøver

ikke medføre hverken forsinkelser eller problemer dersom søkeren plan-

legger sitt utredningsarbeid skikkelig.

Vassdragsdirektoratet finner derimot ikke å kunne gå inn for at kom-

muner og fylker skal ha alle fagetaters reaksjoner fra høringsrunden

før de selv avgir sin uttalelse. Det henvises her til OED's remissrunde

etter at NVE's uttalelse foreligger.
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VASSDRAGSDIREKTORATET
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Rundskriv nr. 11 05.06.87

RUNDSKRIVTILKONSESJONSSOKEREOGINTERESSERTEKONNUNER

Gjelder søknad av 	 19 . om 	

Forsamlin slokale for anle m.v.

estemmel er re ulerin slovens 12 ost 4 o i er e vsl vens 2 ost 6

Det er i følge disse lovbestemmelser åpnet adgang til å pålegge konse-
sjonæren å delta i oppføring eller utbedring av permanent forsamlings-
lokale, f.eks. samfunnshus, hvis det måtte være hensiktsmessig og ikke
vesentlig dyrere enn å ordne midlertidig forsamlingslokale.

Loven forutsetter at spørsmålet om forsamlingslokale skal være løst
"ved arbeidets påbegynnelse". Det har vist seg at man nesten uten -
unntak kommer i tidsnød hvis saken først tas opp etter at konsesjonen
er gitt. Det er derfor besluttet at dette spørsmålet skal tas opp
allerede under den forberedende behandling av konsesjonssaker og så
vidt mulig foreligge ferdig utredet før konsesjonssaken avgjøres.

Under henvisning til ovenstående ber vi kon es'on s ke n om snarest
mulig å ta opp til drøftelse med vedkommende kommune(r) spørsmålet om
hvorledes saken om forsamlingslokaler best kan løses. Det er viktig at
søkeren i tilfelle der det kan passe med tilskudd til permanent for-
samlingslokale, under disse drøftelser angir hvilke beløp han kan
tilby.

Hvis en løsning med bidrag til varig lokale er aktuell, ber vi om at
kommunens forsla blir sendt inn så snart råd er og senest sammen med
kommunestyrets uttalelse i konsesjonssaken.
Med forslaget må følge:

Situasjonsplan som viser lokalets beliggenhet i forhold til anlegget.
Foreløpig tegning av lokalet.
Finansieringsplan.

Pål Mellquist
Vassdragsdir ktør

Revidert fra tidligere rundskriv av 10.01.63

Åg/ Hém-
Avdt.dirktør

en



Rundskriv nr. 18 05.06.87 WEE

1

VASSDRAGSDIREKTORATET

VASSDRAGSUTBYGGINGER
BRUKAV OVERFLØDIGESTEINNASSER

Gjelder melding av 	 om 	

Planleggeren skal allerede under planleggingsfasen kontakte fylkets
vegsjef og ordførerne i vedkommende kommuner for i felleskap å under-
søke om det lar seg gjøre å samordne interesser slik at mest mulig av
overflødige steinmasser fra det eventuelle anlegget kan bli brukt til
vegbygging og andre nyttige formål.

Dette rundskriv sendes:
planlegger 	

vegsjefen i 	

ordføreren i.

Pål Mellquis
Vassdragsdirektør

Revidert fra tidligere rundskriv av 10.05.78
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Rundskriv nr. 35 05.06.87 WIE

VASSDRAGSDIREKTORATET

RUNDSKRIVVEDRØRENDEPLANLEGGINGAVVASSDRAGSREGULERINGER

Målin av vannf rin skurver

Ved reguleringsinngrep ødelegges vanligvis muligheten for senere å
bedømme de naturlige vannføringsforhold i vassdraget nedenfor regu-
leringsobjektet. Det er av betydning å kunne rekonstruere naturlige
vannføringer i et regulert vassdrag av hensyn til alle de interesser
som er knyttet til vassdragene og sjøene, f.eks. i tilfelle av et
erstatningsspørsmål ved flomskader som ikke er behandlet ved det
ordinære skjønn. Dessuten er det nødvendig å ha foretatt vannførings-
målinger i det urørte vassdrag for å ha grunnlag for dimensjonering av
flomløpene i reguleringsanleggene. Søknaden må derfor vedlegges en
vannføringskurve (kurve som viser vannføring som funksjon av vann-
standen for vannets naturlige avløpsprofil), jfr. vassdragsregulerings
lovens § 5, a.

Kravet omfatter alle vann som skal reguleres ved oppdemming med mindre
Vassdragsdirektoratet har dispensert i det aktuelle tilfellet.

Dersom det viser seg svært vanskelig å få utført en tilfredstillende
direkte måling av kurven, godtas at det skaffes tilveie tilstrekkelige
grunnlagsdata slik at utbyggeren kan la Norsk hydroteknisk labora-
torium (NHL) i Trondheim lage modell over det bestemmende utløpsprofil
i de vann som søkes oppdemmet og utføre målingene i modell. Vi ved-

,/, legger generelle retningslinjer for nødvendige oppmålingsarbeider i
den forbindelse, utarbeidet ved VHL (det tidligere NHL). I tillegg til
disse arbeider forlanger vi også utført et par godt atskilte vann-
føringsmålinger for å kalibrere modellen.

Alle høyder må gis i forhold til godkjent reguleringsplan og/eller i
forhold til et fastmerke som ikke vil bli ødelagt av regulerings-
arbeidene og som ligger over høyeste reguleringsgrense.

Dersom flomavløpsforholdene har særlig stor betydning, må avløpskurve
framlegges før konsesjonssøknaden sluttbehandles i NVE. Der slike
hensyn ikke er avgjørende, er det tilstrekkelig å sende en bekreftelse
fra NHL på at det er skaffet tilveie nok data for at modellen kan
lages.

.11147:4

Pål Mellqui
Vassdragsdirektør

Revidert fra tidligere rundskriv av 25.11.76

m.-Hanen
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VASSDRAGS- OG HAVNELABORATORIET (VHL)

NTH, TRONDHEIM

Vedlegg til Vassdragsdirektoratets

rundskrivnr. 35

OPPMALING FOR MODELLKALIBRERING AV VASSMERKER

GENERELLE RETNINGSLINJER

I. Oppmålingen må omfatte hele det område som har innflytelse på

vasstanden ved vassmerket for alle vassføringer.

Nedenfor vassmerket må oppmålingen nå noe forbi første tverr-

snitt med kritisk strømning (stryk) for alle vassføringer.

Dersom kritisk tverrsnitt dannes av en markert endring i hel-

ningen, som ved foss, markert stryk, demningsoverløp el. lign.

kan oppmålingen avsluttes umiddelbart nedenfor. Er endringen i

helning bare såvidt nok til å gi strykene strømning, må opp-

målingen som regel fortsette en strekning minst 30 ganger

største vanndybde i stryket ved flom forbi det sted stryket

begynner. Samme regel, målt fra vassmerket kan benyttes når.

selve vassmerket ligger i en strykstrekning.

Kravene til hvor detaljert oppmålingen skal utføres, avhenger

av hvilken målestokk som skal benyttes. Denne igjen avhenger

mest av de krav til nøyaktighet som stilles, men også av hen-

synet til modellens størrelse. Vanlig målestokkområde for

slike modeller vil vare 1/40 - 1/100. I stille vann eller i

brønn kan en registrere vasstander med en nøyaktighet av 0,1 -

0,2 mm på modell, tilsvarende 4- 8 mm i naturen for 1/40 mo-

deller og 10 - 20 mm for 1/100 modeller.



Stort sett vil det være naturlig å bruke 1/40 - 1/50 som

modellmålestokk for vassmerker i mindre elver og bekker med

vanskelig topografi, mens brede, vassrike elver med jevn bunn-

topografi kan undersøkes i noe mindre målestokk.

Et pålitelig kart i målestokk 1:1000 med ekvidistanse 1 m vil

i de fleste tilfeller være et godt grunnlag for modell. Spe-

sielle detaljer krever noe tettere koter. Er det klart at

modellmålestokken blir så liten som ca. 1/100, kan 2 m ekvi-

distanse være nøyaktig nok om ikke elvebunn og terreng er sær-

lig flate eller detaljrike.

En særskilt fordel er det am kartet er basert på oppmålte

tverrprofiler, med eventuell særlig innmåling av spesielle de-

taljer mellom profilene. 10 - 15 m profilavstand er som regel

passe, ved særlig jevn bunn og regelmessig elveleie kan av-

standen økes til 20 - 30 m. Ved noenlunde enkel topografi kan

profilene legges med jevn avstand, ellers plasseres de slik at

de gir et best mulig bilde av elveløpets variasjon. Profilene

oppmåles så detaljert at bunnens karakter kan vurderes (blokk-

størrelse, etc.).

Detaljene omkring selve vassmerket må kartlegges særlig om-

hyggelig, spesielt dersom vasshastigheten er stor og strømfor-

holdene uoversiktlige.

Viktige detaljer fotograferes fra forskjellige synsvinkler.

Spesielt gjelder dette partiet omkring vassmerket samt vege-

tasjon etc. på områder som bare blir oversvømmet under store

flommer.

I den grad det er mulig nivelleres vasstanden inn på en del

punkter (4-6) med god spredning både ovenfor og nedenfor vass-

merket, samtidig som vassmerket avleses. Punktene velges i

mest mulig rolige eller jevnt strømmende partier sam har god

kontakt med hovedstrømmen. Punkter hvor vasstanden tydelig er

influert av detaljer som vanskelig kan bli nøyaktig gjengitt i

modell, bør unngås. Punktene avmerkes på kartet.



8. Vassmerker i brede, rolige elvestrekninger med lang avstand

til kritisk tverrsnitt egner seg oftest dårlig for modellkali-

brering. I alle tilfeller bør slike tilfeller diskuteres sær-

skilt med Vassdrags- og havnelaboratoriet på forhånd.
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Rundskriv nr. 37 05.06.87

VASSDRAGSDIREKTORATET

BENANDLINGSGANGENVEDSØKNADONKONSESJONPA REGULERINGAV VASSDRAG

På grunn av en mer omfattende saksbehandling enn tidligere og økt
offentlig interesse for reguleringssøknader har Vassdragsdirektoratet
i NVE følt at det er behov for en kort redegjørelse for hovedlinjene i
behandlingsgangen ved slike saker.

Søknadene behandles i henhold til lov av 14.12.1917 med senere
endringer: vassdragsreguleringsloven, (eventuelt også ervervsloven).
Hva en søknad skal inneholde er generelt fastlagt i § 5 og utdypet
nærmere i Vassdragsdirektoratets retningslinjer.

Distriktsbehandlingen av denne søknad forutsettes likeledes å dekke
lov om vern mot forurensninger av 13.03.1981 samt lov av 19.06.1969 om
bygging og drift av elektriske anlegg (elektrisitetsloven). Statens
forurensningstilsyn (SFT) utreder de forurensningsmessige sider og
foreslår eventuelle vilkår etter forurensningsloven. For så vidt angår
elektrisitetsloven vil kravene til opplysninger etter denne vanligvis
være oppfylt i søknaden etter ervervs- og/eller reguleringsloven. Vi
går derfor ut fra at distriktsuttalelsene også gjelder i henhold til
elektrisitetsloven. Bare under helt spesielle forhold vil derfor egen
søknad bli forelagt distriktet.

Konsesjonssøknadene sendes til Vassdragsdirektoratet i NVE der hele
den forberedende behandling foregår med godkjennelse av søknaden, ut-
sendelse til distriktet m.v.

Når søknaden er godkjent, sender Vassdragsdirektoratet den til fylkes-
mannen, idet en ber om uttalelse fra fylkeskommunen, fylkesfrilufts-
nemnda og mulig andre interesserte slik § 6 i reguleringsloven for-
langer. Søknaden sendes videre de berørte kommuner, og det bes om at
kommunestyret innhenter uttalelse fra eventuelle lokale organer for
jakt og fiske og for jord- og skogbruk. Kommunens uttalelse bes sendt
fylkesmannen for videresendelse til Vassdragsdirektoratet. Vi sender
iblant søknaden ut selv om visse utredninger ennå ikke måtte være
ferdige, jfr. § 6, pkt. 2. Hvis noen utredninger blir ettersendt, vil
dette da klart framgå av utsendelsen. Videre blir saken sendt Miljø-
verndepartementet som innhenter uttalelse fra Direktoratet for natur-
forvaltning, fra Statens forurensningstilsyn (jfr. ovenstående), fra
Riksantikvaren og vedkommende museum (kultur- og fornminner). Vass-
dragsdirektoratet sørger også for uttalelse fra fylkeslandbruksstyret
og Landbruksdepartementet og gir videre Fiskeridepartementet anledning
til å komme med uttalelse. Søknaden sendes også spesielle faglige
instanser for uttalelse om bl.a. naturvitenskapelige forhold o.a.



Søknaden blir kunngjort 1 Norsk lysingsblad og i lokalpressen og det
blir satt frist for uttalelser. Søknadsdokumentene legges dessuten ut
t11 gjennomsyn for 1nteresserte ved ett eller flere offentlige kon-
torer som ligger sentralt til. Følgende organisasjoner og etater
orlenteres direkte ved bl.a. kopi av kunngjøringen:

Norges Naturvernforbund
Norske Turlstforeningers Forbund
Norges Jeger- og Flskerforbund
Vegdirektoratet
Landssamanslutninga av vasskraftkommunar
Eventuelle sameorganisasjoner

Pr1vatpersoner, ovennevnte organisasjoner o.l. skal uttale seg direkte
til Vassdragsdlrektoratet, mens kommunens uttalelse - som før nevnt -
sendes om fylkesmannen. Uttalelser som innhentes via fylkesmannen,
sendes Vassdragsdirektoratet fra fylkesmannen som da gir sin uttal-
else. Denne vil sammenfatte de 1nnhentede opplysninger fra kommuner
inkl. evt. uttalelser fra fylkesmannens miljøvernavdeling. Under hele
denne høringsfase er Vassdra sdirektoratet det sentrale behandlende
organ som interesserte henvender seg til med eventuelle spørsmål og
mullge krav vedrørende søknaden.

Samtlige uttalelser som anses for å være av betydning, blir så fore-
lagt søkeren til bemerkninger. Når disse er mottatt, begynner slutt-
behandlingen i Vassdragsdirektoratet. Denne resulterer i en inn-
stilling som består av en gjengivelse av søknaden i større eller
mindre grad og av samtlige uttalelser av betydning for avgjørelsen.
Vassdragsdirektoratet gir så en samlet vurdering av søknaden og ut-
talelsene i henhold til § 8 i vassdragsreguleringsloven. I denne for-
bindelse baserer direktoratet seg også på sine enkelte fagkontorer for
isproblemer, hydrologl, forbygging, naturvern og undersøkelse av
landets vannkraft. Energidirektoratet 1 NVE foretar en vurdering av
prosjektets innpassing i elektrisitetsforsyningssystemet. Når saken er
ferdigbehandlet i NVE, blir den etter å ha vært forelagt NVE's råd,
sendt som NVE's innstilling til Olje- og energidepartementet.

Praksis er så at Olje- og energidepartementet sender saken t1l de
berørte kommuner til ny uttalelse innen en kort frist, og forøvrig til
Miljøverndepartementet, bl.a. for en koordinering med saksbehandlingen
etter forurensningsloven på departementsplanet samt til eventuelle
andre berørte departementer. Dersom de nye merknader gir grunn til
det, vil Olje- og energidepartementet innhente tilleggsuttalelser fra
NVE før det fremmer saken t11.Regjeringen. Dersom kraftøkningen er
over 20 000 nat.hk. eller betydelige interesser står mot hverandre,
skal saken forelegges Stortinget. Den behandles i tilfelle først av
Industrikomiteen.

Det understrekes at det som regel først er når saken tas opp til
sluttbehandling i NVE, at materialet er så fyldig at en helhetsvur-
dering kan foretas. De uttalelser som innhentes før den tid forut-
settes i første rekke å inneholde faktiske opplysninger om de virk-
ninger som reguleringen etter vedkommendes eget skjønn ut fra fore-
liggende opplysninger v1l føre med seg for hans interessefelt.
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Konsesjonsmyndighetene står ved en slik helhetsvurdering fritt, men
den tillatelse som gis, kan ikke være mer vidtgående enn søknaden.
Derimot står myndighetene fritt når det gjelder å redusere omfanget. I
denne forbindelse er en interessert i.at de enkelte berørte beskriver
best mulig skadene trinnvis innen den søkte reguleringshøyde, og sær-
skilt for hvert reguleringsobjekt.

NVE's råd foretar i alle større saker før sluttbehandlingen befaring
av de berørte deler av vassdraget og avholder åpne møter i distriktet.
Vi gjør oppmerksom på at nytt materiale som måtte komme til under
søknadens behandling - f.eks. spesialundersøkelser over skadevirk-
ninger - vil bli sendt ut til orientering i den grad vi finner det
nødvendig. Det er forøvrig anledning til å uttale seg i saken på alle
trinn under sluttbehandlingen.

Pål Mellquist
Vassdragsdir ktør

Av .dir ktør
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Revidert fra tidligere rundskriv av juni 84



Rundskriv nr. 39 05.06.87

ute,
VASSDRAGSDIREKTORATET

1

RADGIVENDEGRUPPERVEDVASSDRAGSKONSESJONSSAKER

Vassdragsdirektoratet har november 1986 utgitt nytt Rundskriv nr. 36

med reviderte retningslinjer for utarbeidelse av søknader etter vass-
dragsreguleringsloven. I forbindelse med de nye retningslinjer er det
opprettet 3 rådgivende grupper til hjelp under behandlingen av spørs-
mål om utredningsplikt ved fremleggelse av konsesjonssøknaden.

De 3 gruppene er følgende:

I Rådgivende gruppe for forurensning (RGF)
Denne avløser den tidligere "KKV-gruppen" (i h.t. tidl.
Rundskriv nr. 39)

II Rådgivende gruppe for naturfagene (RGN)

III Rådgivende gruppe for kulturminner (RGK)

Gruppene er nå oppnevnt og gitt følgende mandat i h.t. NVE's brev av
21.01.87 til Miljøverndepartementet:

R-gruppene er rådgivende organer for planleggerne, konsesjons- og
forvaltningsmyndighetene i spørsmål om undersøkelser innen foru-
rensning, kulturminner og naturfagene ved konsesjonssøknader om
vassdragsreguleringer.

R-gruppene skal gi faglig råd om utredningers nødvendighet,
omfang, innhold og koordinering innbyrdes i henhold til inten-
sjonene i NVE-Vassdragsdirektoratets reviderte retningslinjer
(rundskriv nr. 36).

R-gruppene kan også gi nødvendige råd med hensyn til utførte
undersøkelsers relevans og kvalitet og ellers i spørsmål som
naturlig melder seg innenfor gruppenes mandatområde.

Et overordnet mål for gruppene er at undersøkelsene i størst mulig
grad skal tilpasses størrelsen/betydningen av den enkelte sak og
de forventede konsekvenser av de planlagte inngrep. Det er en
forutsetning at det er vesentlige forhold og endringer som skal
beskrives og analyseres på en faglig tilfredstillende måte.

R-gruppene skal i den grad det er mulig medvirke til at resul-
tatene av undersøkelsene i form og innhold blir egnet for den
videre behandling av søknaden og i samsvar med retningslinjene for
utarbeidelse av fagrapporter.

R-gruppenes sektretær sørger for referat fra møtene. Gruppenes
konklusjoner oversendes Vassdragsdirektoratet med kopi til Miljø-
verndepartementet etter hvert møte.
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Sammensetning av gruppene er foretatt og er pr. dato følgende:

I Råd ivende ru e for forurensnin RGF

Faste re resentanter:
Viggo Kismul, SFT, Lørenvegen 57, 0580 Oslo 5
Truls Krogh, SIFF, Geitemyrsvn. 75, 0462 Oslo 4
Jon Arne Eie, Vassdragsdirektoratet

Skiftende re resentanter
Utbyger m/representant for Vassdragsregulantenes forening (VR)
(evt. også teknisk konsulent)
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Vassdragsdirektoratets saksbehandler (sekretær)

Møteleder: SFT

II Råd ivende ru e for naturfa ene RGN

Faste re resentanter
Noralf Rye, FUN, Universitetet i Bergen, Postboks 25,

5014 Bergen-universitetet
Wim Vader, FUN, Tromsø Museum, Folkeparken, 9000 Tromse
Svein Aage Mehli, DN, Tungasletta 2, 7000 Trondheim
Toril Hage, DN, vararepresentant
Kontorsjefen for vassdragskontoret, DN
Vararepresentant fra samme kontor
Per Einar Faugli, Vassdragsdirektoratet

Skiftende re resentan er:
Utbygger m/representant for VR. (Evt. også m/teknisk konsulent)
Fylkesmannen miljøvernavdeling
Vassdragsdirektoratets saksbehandler (sekretær)

Møteleder: DN

III Råd ivende ru e for kulturminner RGK

Faste re resentanter
Einar Holtane, Miljøverndepartementet
Even Gaukstad, Riksantikvaren, Akershus festning, Bygning 18, Oslo
Oddvar Fossheim, Vassdragsdirektoratet

Skiftende re resentanter:
Utbyggern m/representant for VR (evt. også m/teknisk konsulent)
Landsdelsmuseene, en representant
Samiske kulturminneinteresser, en representant
Fylkeskonservator
Fylkesmannens miljøvernavdeling
Vassdragsdirektoratets saksbehandler (sekretær)

Møteleder: MD

Pål Mellquis
Vassdragsdi ektør

Å je r4L4L1
Avd dir 'tør



Runskriv nr. 45 05.06.87

1

VASSDRAGSDIREKTORATET offiem  N

RETNINGSLINJERFORUTARBEIDELSEAV INFORHASJONI FORBINDELSEHED
VASSORAGSUTBYGGING

Olje- og energidepartementet har i brev av 17.09.1981 med bakgrunn i
et utvalgsforslag fastsatt følgende retningslinjer for informasjon i
forbindelse med vassdragsutbygging:

Ved tillatelser gitt etter bestemmelsene i lov av 14. desember
1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer og ved større utbygginger
etter lov av 15. mars 1940 om vassdragene (begrenset nedad til
50 GWh) skal det utarbeides informasjonsopplegg etter bestemm-
elsene nedenfor. Det samme gjelder dersom det skal foretas
vesentlige planendringer.

NVE-Vassdragsdirektoratet kan samtykke i at retningslinjene helt
eller delvis fravikes såfremt utbyggingens art og omfang er så
begrenset at informasjonsopplegget åpenbart er unødvendig eller
for omfattende.

Informasjon etter disse bestemmelser er ment å suppleres av
annen informasjon.

Det skal utarbeides en brosjyre i "§ 4 a-fasen" og en i søknads-
fasen når utbyggingen foregår etter vassdragsreguleringsloven
14. desember 1917 nr. 17. Ved utbygginger som følger bestemm-
elsene i vassdragsloven av 15. mars 1940 nr. 3, skal det bare
utgis en brosjyre i søknadsfasen. Utbygger forestår utgivelsen
av brosjyrene, men NVE-Vassdragsdirektoratet skal på forhånd
kontrollere at innholdet er i samsvar med nærværende retnings-
linjer.

Ved utbygginger etter begge lover bør det i tillegg utgis en
brosjyre når konsesjonen er gitt. Denne kan utgis av utbygger
uten å være forelagt Vassdragsdirektoratet.

Brosjyrene skal gi en sakli o mest muli ob'ektiv informasjon
om faktiske forhold vedrørende en vannkraftutbygging. Brosjyrene
skal distribueres i lokaldistriktet med sikte på å nå ut til den
enkelte husstand.

2.1 •• I.a-fasen"


Hensikten med å utgi en informasjonsbrosjyre på dette stadium er
behovet for å sette igang en dialog og skape et tillitsforhold
mellom utbygger og andre brukergrupper i vassdraget.



Følgende opplysninger bør inntas i brosjyren:

Presisering av hensikten med § 4 a-fasen; foreta under-
søkelser, kartlegge interessene, klarlegge ønsker og krav,
søke å forene interessemotsetninger hvis det er mulig.

Oversikt over nedbørsfelt samt en beskrivelse av utbyggings-
prosjektet slik utk#yggeri hovedtrekk tenker seg det.

Kort redegjørelse for antatte inngrep, hvilke interesser som
antageligvis vil bli berørt og på hvilken måte dette vil skje.

Angivelse av kraftpotensial og kostnader.

Kort oversikt over videre saksgang, med særlig vekt på hvor-
ledes interesserte skal gå frem for å ivareta sine interesser,
hvilke frister de har osv. Det bør oppgis navn, adresse,
tlf.nr. på sentrale kontaktpersoner hos utbygger og eventuelt
i NVE.

2.2 Søknadsfasen


Samtidig med at søknaden legges ut i distriktet, skal det utgis
en brosjyre som presenterer denne i kortfattet form.

Følgende opplysninger bør inntas i brosjyren:

Kortfattet teknisk beskrivelse av planene; hvilke vassdrag og
vann som berøres, reguleringshøyder, veitraser, kurver over
vannføringer før/etter inngrepet, kraftpotensial og kostnader
m.m.

Primært skal omsøkte utbyggingsalternativ beskrives, men
dersom det foreligger flere mulige utbyggingsplaner, bør det
redegjøres for disse på en enkel måte.

- Det skal utarbeides en kartskisse hvor reguleringer, over-
føringer, tunneler, veier m.m. er inntegnet. Det bør også ut-
arbeides en tegning over nedbørfeltet.

Beskrivelse av hvorledes man har oppnådd å forene interesse-
motsetninger mellom forskjellige brukergrupper.

Det skal opplyses om hvilke faglige undersøkelser som er fore-
tatt og hvem som har utført disse. For de mest sentrale inte-
resser kan det inntas en meget kortfattet konklusjon, utar-
beidet av den ansvarlige fagkyndige spesielt med tanke på
informasjonsbrosjyren. Kravet om saklighet og størst mulig
grad av objektivitet gjelder også for disse utredninger.

Kort beskrivelse av den videre gang i konsesjonsbehandlingen,
navn på kontaktpersoner m.m., (jfr. pkt. 2.1).

Det skal opplyses at myndighetene vil pålegge utbygger ulike
generelle og spesielle vilkår i forbindelse med konsesjonen.
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2.3 Etter at konses onen er ltt

Hensikten med en brosjyre på dette stadium er å gjøre distriktet
fortrolig med hva som vil komme av inngrep og aktiviteter i
kommunen.

Følgende opplysninger bør inntas i brosjyren:

Kort oppsummering av hvilke planer som endelig er vedtatt og
hvilke konsesjonsvilkår myndighetene har fastsatt.

Fremdriftsplan for utbyggingen. Det skal særlig legges vekt på
å fremheve faser som distriktet kan ha særlig interesse av å
være kjent med for best mulig å kunne tilpasse lokale planer
til utbyggingsplanene.

	

3. Kostnader forbundet med utgivelsen av informasjonsmaterialet
skal dekkes av utbygger.

Pål Mellquist
Vassdragsdirektør

Av .di ektør

Det henstilles t 1 konsesjonssøkere og utbyggere å følge foranstående
retningslinjer.

Revidert fra tidligere rundskriv av 29.09.81
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OVERMETNINGAVOPPLØSTLUFTI VANNFRAKRAFTVERK

Vassdragsdirektoratet ønsker med dette rundskriv å rette oppmerksom-
heten mot et relativt nytt problem i forbindelse med planlegging,
bygging og drift av vannkraftverk; nemlig overmetning av oppløst luft
i vann fra kraftverk. Problemet benevnes iblant med kortformene gass-
overmetning, luftovermetning eller nitrogenovermetning.

Gassovermetning i en vaske vil si at væsken inneholder mer oppløst
gass enn det som tilsvarer oppløseligheten ved herskende trykk og
temperatur.

Hovedkilder til luftovermetningen ved vannkraftverk under norske
forhold er bekkeinntakene.Her rives store mengder luft med vann-
massene og utsettes for høyt trykk i tunnelsystemet. Luften går derved
i løsning i vannet det vil si omtrent den samme prosess som i en
mineralvannfabrikk.

I en tilløpstunnel med bekkeinntak vil kraftstasjonens driftsvann
kunne være overmettet i større eller mindre grad. Idet vannet passerer
turbinen begynner luften å boble ut av vannet, omtrent som når korken
tas av en mineralvannflaske. Avgassingen er rask til å begynne med,
men det kan ta døgn og mer før all overmetning er borte. Særlig tar
det lang tid hvis det er lite omrøring av vannet, slik som i en
stilleflytende elv eller i en fjord.

Luftovermetning i avløpet fra kraftverket opptrer gjerne i flomsitua-
s'oner. Da rives det med og oppløses mye luft fordi en stor del (eller
kanskje hele) driftsvannføringen kommer fra bekkeinntakene. Når den
naturlige avrenningen er liten, dvs. størstedelen av året, fortynnes
vannet fra bekkeinntakene i de fleste tilfeller med så mye normalt
mettet vann fra hovedmagasinet at resulterende overmetning blir ube-
tydelig.

Betydelige mengder overmettet vann kan også dannes utenom flomsitua-



sjoner ved tapping i overføringssystemer hvor det inngår bekkeinntak
eller ved overløp på dammen med nedenforliggende kulp eller basseng.

Overmettet flom- eller tappevann som føres ut i magasin eller sjø kan,
under visse betingelser, lagres der i svært lang tid.

De skadelige virkningene av luftovermetning er først og fremst virk-
ningen på fisk. Når fisk puster i overmettet vann, vil også fiskenes
blod bli overmettet. Da vil det kunne skje avgassing - altså boble-
dannelse - inne i fiskens blodkarsystem. Særlig N2 (nitrogen) som ikke
forbrukes av fisken, vil ha tendens til å avgasse i form av bobler.
Fisken får da "blodpropp", som er like farlig for fisk som for menne-
sker. Hos fisk kalles denne tilstanden for classblæresvke.



Dødelig gassblæresyke hos fisk ser ut til inntreffe ved metnings-
verdier 5-15 1 over det normale avhengig av tiden fisken blir utsatt
for overmettet vann, hvilke fiskearter det er tale om, og fiskens
kondisjon.

Fiskedød som følge av gassovermetning har vært registrert helt fra år-
hundreskiftet, men det er snakk om et fåtall tilfeller og som oftest
forbindelse med klekkerier eller oppdrettsanlegg. Fisk i vill tilstand
som har unnvikelsesmuligheter ser ikke ut til å være særlig truet. I
elver er unnvikelsesmulighetene begrenset og virkningene blir derfor
ofte større her enn i sjøen.

For tiden synes det svært vanskelig for en kraftutbygger å kunne
forutsi skader på grunn av luftovermetning ved et prosjekt og det
synes heller ikke å være lett for myndighetene å sette rammebetingels-
er med hensyn til utslipp av overmettet vann i vassdrag eller i sjøen.
Vassdragsdirektoratet vil likevel henstille til alle som deltar i
planlegging og prosjektering av nye kraftverk om å ha som målsetting
at utslipp av overmettet vann søkes minimalisert så langt det er prak-
tisk og wkonomisk gjennomførbart. Det kan være både enklere og billig-
ere å løse problemet på prosjekteringsstadiet enn etter at kraftverket
er satt i drift.

Ved prosjektering av bekkeinntak er følgende hensyn viktige å ta:

Vertikale sjakter bør helst unngås. De gir ketydelig større luft-
medrivning enn sjakter med helning rundt 45 .

Tverrsnittet bør være så stort som det er teknisk/økonomisk mulig.

Sjaktens innløpsgeometri er svært viktig. Innløpet må være romme-
lig utformet, og vannet må gis en definert aksellerasjon i sjakt-
aksens retning.

Vannføringsbegrensning, ved at inntaket utformes slik at ekstreme
flomtopper går i overløp, kan være et effektiv middel til både å
hindre høye overmetningsverdier og redusere mengden av overmettet
vann fra inntaket.

I spesielle tilfeller kan det være mulig å tilpasse høydefor-
holdene i systemet slik at sjakten er helt eller nesten helt fylt
til enhver tid. Luftmedrivningen blir da liten eller ingen. Dette
bør gjøres i de relativt få tilfellene hvor det er mulig.

Forøvrig viser vi til en rapport om problemet, årsaksforhold, skade-
virkninger og mottiltak, utgitt av Vassdrags- og havnelaboratoriet.
Ovenstående er utdrag fra rapporten som har nr. NHL 2 83005 datert
31.01.83 og som kan fås ved henvendelse til Norsk hydroteknisk labora-
torium, Klæbuveien 153, 1000 Trondheim, tlf. (02) 59 23 00.
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Vassdragsdirektoratet henstiller til alle som påvirker planlegging og
avgjørelser vedrørende kraftverksutforming om å sette seg inn i pro-
blemet luftovermetning og så langt som mulig ta hensyn til det i plan-
leggingen.

Pål Mellquis
VassdragsdIrektør ar

Avd dir ktør
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Denneserienutgisav Vassdragsdirektoratetved NorgesVassdrags-og
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