Norges Småkraftverk AS
Maridalsveien 91
0461 OSLO

Vår dato: 15.12.2015
Vår ref.: 201301539-21
Arkiv: 312 / 012.CC7A0
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Steinar Pettersen
22959403/stp@nve.no

Norges Småkraftverk AS – Søknad om tillatelse til Todøla kraftverk i
Todøla i Nes kommune i Buskerud – oversendelse av NVEs vedtak
Vi viser til søknad datert 21.01.2015 om tillatelse til bygging av Todøla kraftverk.
Vedlagt oversender vi NVEs tillatelse til Todøla kraftverk med tilhørende vilkår. Tillatelsen er gitt i
medhold av § 8 i vannressursloven.
En nærmere begrunnelse for tillatelsen er gitt i vedlagte KSK-notat nr.: 112/2015 – Bakgrunn for vedtak.
Vi viser til merknadene til vilkårene i dette notatet for krav til utforming av anlegget.
NVE mener at Todøla kraftverk vil ha begrensede konsekvenser for allmenne interesser, og at fordelene
overstiger ulempene ved en utbygging.
Vi understreker at tillatelsen etter vannressursloven gjelder Todøla kraftverk og betydningen dette har
for de allmenne interessene i vassdraget. Tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelse. Tiltakshaver har
selv ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til eventuelle andre rettighetshavere i området.
Før utarbeidelse av tekniske planer for dam og vannvei kan igangsettes, må søknad om
konsekvensklasse for gitt alternativ være sendt NVE og vedtak fattet. Konsekvensklassen er
bestemmende for sikkerhetskravene som stilles til planlegging, bygging og drift og må derfor være
avklart før arbeidet med tekniske planer starter. Regelverk, retningslinjer og veiledere for klassifisering
og tekniske planer for vassdragsanlegg finnes på www.nve.no, under menypunktene Sikkerhet, tilsyn og
beredskap -> Damsikkerhet -> Regelverk.
NVEs miljøtilsyn vil ikke ta planer for landskap og miljø til behandling før anlegget har fått vedtak om
konsekvensklasse. Detaljerte planer skal forelegges NVEs regionkontor i Tønsberg.
Vi viser ellers til NVEs veiledere 2 og 3 fra 2013: «Rettleiar til forskrift om internkontroll etter
vassdragslovgjevinga.» og «Veileder for utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg
med vassdragskonsesjon» som finnes på http://www.nve.no/miljotilsyn. Vi understreker at det ikke må
settes i gang noe anleggsarbeid før planene for arbeidene er godkjent av NVE. Vi minner også om at
tiltakshaver må sørge for at planene er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan.
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO
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Når kraftverket settes i drift, skal skjemaet for melding om idriftsettelse av vannkraftverk fylles ut og
sendes til NVE. Skjemaet er tilgjengelig på NVE sine nettsider.
NVE gjør oppmerksom på at den som ønsker å starte kraftproduksjon minst en måned i forveien skal
registrere virksomheten i det tolldistrikt der virksomheten har sitt forretningssted i henhold til regler fra
Toll- og avgiftsdirektoratet. Registreringsplikten gjelder for kraftproduksjon i aggregat med generator
som har en merkeytelse på 100 kVA eller mer. All kraft produsert i slike anlegg er avgiftspliktig. Mer
informasjon finnes på nettsiden: www.toll.no, eller kan fås ved henvendelse til nærmeste tollsted.
Forholdet til energiloven
I tillegg til denne konsesjonen etter vannressursloven må en ha nødvendige tillatelser etter energiloven
før utbyggingen kan starte. Samtidig med innsending av detaljplaner må det foreligge en endelig
avklaring fra netteier om at det er ledig kapasitet i lokalt og overliggende nett. I tillegg må tilknytning av
høyspenningsanlegg være avklart med områdekonsesjonær. NVE vil ikke godkjenne detaljplanene før
dette foreligger.
Om klage og klagerett
Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet, jamfør forvaltningslovens kapittel
VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med
rettslig klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).
En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE innen
29.01.2016. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Øystein Grundt
seksjonssjef
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