Norges
vassdrags- og
energidirektorat

13 NOV2012

VOKKS AS
Postboks 160
2882 DOKKA

Vår dato:
2012
Vår ref.: NVE 201205829-2 ksk/stp
Arkiv: 315
Deres dato:
Deres ref.:

08 NOV

Saksbehandler:
Steinar Pettersen

Konsesjonsvilkår for kraftverk i Hunnselva
Fylkesmannen i Oppland har sendt oss et brev datert 04.07.2012 vedr. konsesjonsvilkårene for
kraftverkene Breiskallen, Amot og Brufoss —alle i Hunnselva. VOKKS har mottatt kopi av brevet.
Det er til konsesjonene for de tre kraftverkene gitt to sett av vilkår, og hvor det ene ble gjort gjeldende
samtidig med konsesjonen. Det andre settet 'forutsettes først å komme til anvendelse etter atforholdene
i vassdraget generelt er blitt bedre". Bakgrunnen for dette forutsettes kjent for VOKKS, og er også gjort
rede for av fylkesmannen i nevnte brev.
Fylkesmannen gjør følgende vurdering av forholdene:

"Industrien langs Hunnselva har nå redusert sine utslipp betydelig og vannkvaliteten i elva er
kraftig forbedret. Elva har i dag en vannkvalitet som gir leveforholdfor fisk og bunndyr i hele
elva helt ned til utløpet i Mjcsa. Det er aure på hele strekningen og storaure fra Mjosa går igjen
opp i Hunnselvafor å gyte".
Vilkårene som kan gjøres gjeldende, består av 4 punkt. I tillegg til at det kan gis pålegg om slipp av
minstevannføring, kan det gis pålegg om:
tiltak for å redusere forurensning som står i forbindelse med utbyggingen
tiltak for å avverge eller redusere skader på vilt- og fiskebestanden
terskler og lignende
I konsesjonene som gjelder for Breiskallen kraftverk og Amot kraftverk, gjelder følgende ordlyd: "De

følgende vilkårforutsettes etter Olje- og energidepartementets bestemmelseførst å komme til anvendelse
etter atforholdene i vassdraget generelt er blitt bedre". Dette innebærer at saken må forelegges
departementet for avgjørelse om ikraftsettelse av vilkårssettet.
Ordlyden er noe annerledes for konsesjonen som gjelder for Brufoss kraftverk, men det framgår av Oljeog energidepartementets foredrag at det er departementet som "gis myndighet til om nødvendig å

avgjøre når vilkårene i såfall skal tre i kraft".
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Før vi går videre med saken, ber vi i første omgang om VOKKS' kommentarer til fylkesmannen sitt
brev, og spesielt når det gjelder vurderingen av forholdene i Hunnselva.
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