From:
Sent:
To:
Subject:

Ole K <s1352890@combitel.no>
27. mai 2013 10:10
Sørensen Jan
Re: Foresp. om dok

Hei igjen,
jeg vil forsøke å få tak i dok. fra Statsråd.
Men, du kan kanskje hjelpe meg med hjemmelen for statsreguleringene?
1. Statsreguleringene framstår som hjemlet i vassdragsreguleringsloven, men jeg finner
ikke dokumentert hvilke paragrafer som er benyttet som hjemmel. Hvilke paragrafer
ble benyttet som hjemmel til statsregulering i Tokke/Vinjevassdraget? Hva var teksten
i disse paragrafene i 1957?
2. I de statsrådsvedtakene jeg har sett om reg.best./man.reg. ifbm. statsregulering i
Tokke/Vinjevassdraget ble de gitt med 60 års variget, regnet fra 1957. Noen av
vedtaka ble søkt omgjort til tidsubegrensede etter år 2000 - revisjonssaken som nå
foreligger omhandler også vedtak som ikke ble søkt omgjort til tidsubegrensede. Hvor
er hjemmelen for at NVE har åpnet revisjonssak på disse?
Jeg har forstått at det er en grunnleggende forutsetning for ekspropriering at det er nødvendig
- ekspropriering ble akseptert som nødvendig i Tokke/Vinje og Staten fikk overført retter til
seg mot å betale pålagte erstatninger.
Staten v/NVE eksproprierte og fikk fravikelseskjennelse bl.a. ifbm. Podden(i Tokke) og
vassdraget ned til Botnedalsvatn. Da Statkraft ønsket å påbegynne byggearbeider viste det seg
at det ville bli tidkrevende å få lov da området var blitt regulert som LNF. Forventet
saksbehandlingstid før endelig vedtak om evt. unntak i/omregulering av LNF-område kunne
foreligge, ville være lenger enn tiden en hadde før "byggetillatelsen" gikk ut, jf. Statsråd
26.04.96.
3. Har Staten fortsatt rettighetene en fikk ved ekspropriasjon/fravikelseskjennelse eller
falt alt bort og ble tilbakeført til opprinnelige eiere da Statkraft unnlot å bygge?
Hvordan er konklusjonen hjemlet? Hvordan gjennomføres en formell oppheving av
Statens eksproprieringer når den er iverksatt og utbetalinger av erstatninger pågår/er
foretatt?
Jeg er kjent med at det skal ha blitt gitt utsettelse(r) på høringsfristen. Vil høringsfristen
offisielt bli forlenget, for denne saken som omhandler et av landets største anlegg, eller vil
dere gi utsettelser kun etter direkte henv.?
Som du nå er kjent med trenger jeg tid til innhenting av dokumenter m.m. og ber derfor om
anledning til evt. å komme med merknader til høringsdokumentet etter 31.05. då.
mvh
Ole Kr. Langås
----- Original Message ----From: Sørensen Jan
To: 'Ole K'
Sent: Friday, May 24, 2013 10:05 AM
Subject: SV: Foresp. om dok

Hei,
Jeg har kun kgl.res. vedtaket og reguleringsbestemmelsene for 1964-konsesjonen, dvs. det som står
i meddelte vassdragskonsesjoner.
Har også sjekket med NVEs arkiv, men de har ikke dokumentene fra Statsråd.
Du må derfor ta kontakt med departementet (OED). Tlf. til dokumentasjonssenteret er 22246149.
Mvh
Jan Sørensen
Fra: Ole K [mailto:s1352890@combitel.no]
Sendt: 23. mai 2013 15:45
Til: Sørensen Jan
Emne: Re: Foresp. om dok

Hei igjen,
du overså at jeg ba om dokumentet fra Statsråd. Det som er inntatt i vedlegg 1 er fra
dokumentet "Meddelte vassdragskonsesjoner 1964".
mvh
Ole Kr. Langås
----- Original Message ----From: Sørensen Jan
To: 'Ole K'
Sent: Thursday, May 23, 2013 12:43 PM
Subject: SV: Foresp. om dok

Hei,
Kgl.res. av 26.06.1964 inkl reguleringsbestemmelser finner du i vedlegg 1 i revisjonsdokumentet
som er tilgjengelig på vår nettside:
http://www.nve.no/no/Konsesjoner/Konsesjonssaker/Vannkraft/?soknad=4740&type=11
Hvis du er interessert i bakgrunn m.v. må du lese St.prp. 124 (1963-64). Jeg har ikke den tilgjengelig,
men regner med at du kan få den ved henvendelse til Stortingsarkivet, se
http://www.stortinget.no/stortingsarkivet

Mvh
Jan Sørensen
Sjefingeniør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959211
E-post: nve@nve.no eller direkte: jaso@nve.no
Web: www.nve.no

Fra: Ole K [mailto:s1352890@combitel.no]
Sendt: 23. mai 2013 09:46
Til: Sørensen Jan
Emne: Foresp. om dok

Hei,
i forb. høringen om rev. av reg.best/man.reg. for Tokke/Vinjevassdraget, som har
høringsfrist 31.05, skulle jeg gjerne ha lest kgl.res. av 26.06.64. Jeg antar at du som NVEs
saksbehandler på saken har lett tilgang på dette dokumentet fra Statsråd og vil be om å få
oversendt en PDF av dokumentet.
mvh
Ole Kr. Langås

