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Svar på spørsmål vedr. Tokke-Vinje revisjonen

Til Ole Kr. Langås
Vår ref. 200703195
Viser til dine merknader og spørsmål i e-post av 29.10.2013 angående høringsuttalelse datert
30.9.2013 og NVEs merknader til den av 8.10 samme år. Merknadene gjelder forhold knyttet til
Tokke-Vinje revisjonen.
Vi beklager nok en gang at det har tatt lang tid for å få svar på spørsmålene.
Ad merknad vedr. hjemmel for fastsettelse av vilkår inkl. manøvreringsreglement for
statsreguleringen av Tokke-Vinje vassdraget.
Statsreguleringer er underlagt de fleste av reglene i vassdragsreguleringsloven, jf. § 22. Hjemmelen
for manøvreringsreglementet er vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 12, som også gjelder for
statsreguleringer. NVE kan ikke se at Statkraft mangler noen offentlige konsesjoner eller tillatelser til
dagens regulering.
Ad ønske om en samlet katalog over alle dokumenter som er styrende for reguleringen.
Det vises til vedlegg 1 i revisjonsdokumentet utarbeidet av Statkraft hvor det er en oversikt over alle
konsesjonstekster. I tillegg er alle konsesjonstekster, samt planendringen i 2004 som fastsatte
minstevannføringskrav for Kjelaåi, lagt ut på Statkrafts hjemmeside. I forbindelse med revisjonen vil
det bli utformet et nytt samlet vilkårssett for de aktuelle reguleringene/konsesjonene som også vil
inkludere vilkår som ikke blir endret.
Ad spørsmål vedr. hjemmel for innføring av såkalte «standardvilkår» i forbindelse med
statsreguleringer.
De fleste av reglene i vassdragsreguleringsloven gjelder også for statsreguleringer jf. § 22:
«Bestemmelsene i § 2 annet ledd, §§ 3-8, § 10 nr. 3, §§ 11, 12 med unntak av nr. 21 tredje og fjerde
ledd, §§ 13 og 14 nr. 1, § 16 med unntak av nr. 5 niende ledd, samt §§ 19 og 20 gjelder tilsvarende for
vassdragsregulering som utføres for statens regning.»
Revisjonsadgangen er lovfestet i vassdragsreguleringsloven § 10 nr. 3 (hvor 30 års revisjonssyklus
fastsettes), og etter overgangsbestemmelsen gitt i 1992.
Hjemmelen for å innføre «standardvilkår» er den samme hjemmelen som brukes til å sette vilkår til
alle konsesjoner etter vassdragsreguleringsloven; § 12.
Ad spørsmål om staten fortsatt har rettighetene en fikk ved ekspropriasjon/fravikelseskjennelse mv.
Alle rettigheter staten hadde i området ble overført til Statkraft ved utskillelsen av selskapet som
selvstendig forvaltningsbedrift i 1986. Når det gjelder spørsmål om hvilke rettigheter selskapet har i
dag i det aktuelle området, så må dette besvares av Statkraft.
Ad spørsmål om hjemmelsdokumenter for tinglysninger.
Det er Kartverket som kontrollerer at det foreligger tilstrekkelig hjemmelsdokumenter for alle
tinglysninger i Norge. Eventuelle spørsmål om tinglysninger må derfor rettes dit.
Ad merknad om at NVE har et ansvar for å påse at Grunnloven og EMK etterleves.
Energimyndighetene følger Grunnloven og EMK i alle sine oppgaver og gjøremål.
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