From:
Sent:
To:
Subject:

Johnsen Rita Berthelsen <RitaBerthelsen.Johnsen@statkraft.com>
søndag 8. november 2020 21.10
Jan Arthur Sørensen
SV: Bilder av Tokkeåi nedstrøms Lio kraftverk på vannføring 6,8 m3/s

Hei Jan,
Så bra at dere allerede har fått de bildene.
Og så til post 3 i 1957-konsesjonen. Jeg ser at tilsvarende post er foreslått fjernet i Røssågainnstillingen. I tillegg har jeg hørt med juridisk avdeling i Statkraft og fått følgende svar:
Dette er nok ikke en betaling som nødvendigvis ble ytet i sin helhet når Tokkereguleringen tas i bruk.
Det er en bestemmelse om at alle falleiere nedstrøms reguleringen skal betale en avgift til staten
etter hvert som de nyttiggjør seg reguleringen. Ettersom staten i 1957 både var eieren av
reguleringen og avgiftskreditor er det ut fra sitatet ikke så lett å se om det er i kraft av sin rolle som
eier/regulant eller offentlig myndighet staten mottar denne betalingen.
Jeg vet ikke om alle fall nedover i vassdraget er utbygd, men hvis ikke kan det jo tenkes at det fortsatt
kommer til nye kraftverk nedstrøms. Men forholdet mellom disse nye aktørene og dagens eier av
reguleringen (Statkraft) burde vel i dag ordnes gjennom reglene i vassdragsreguleringslovens § 25.
Dermed burde det ikke var behov for å videreføre bestemmelsen.
Da høres det ikke ut som om vilkåret trenger å videreføres.
Hilsen Rita

Rita Berthelsen Johnsen
Project leader concessions
Concessions & Enviromental Mgt, Power Generation
_ _ MOBILE
+47 47 64 71 40
_ _ SWITCHBOARD +47 24 06 70 00
Statkraft Energi AS
Lilleakerveien 6,
Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo
www.statkraft.no

Fra: Jan Arthur Sørensen <jaso@nve.no>
Sendt: torsdag 5. november 2020 10.47
Til: Johnsen Rita Berthelsen <RitaBerthelsen.Johnsen@statkraft.com>
Emne: SV: Bilder av Tokkeåi nedstrøms Lio kraftverk på vannføring 6,8 m3/s
Hei Rita!
Håper det går bra med deg også.

I Statkrafts dokument av 7.10.2019 var det bilder av Tokkeåi som bl.a. viser vannføring i mars på 6,8
m3/s. Så jeg antar at vi har fått det bildematerialet du viser til.
En annen liten sak:
I kommentarene til de gamle vilkårene skriver dere «OK» på post 3 i 1957-konsesjonen:
«For den øking av vannkraften som ved reguleringen av Totak tilflyter eiere av vassfall eller bruk i
vassdraget skal disse erlegge en godtgjørelse en gang for alle til staten av kr. 1 pr.nat.-HK.
Godtgjørelsen blir å erlegge etter hvert som den ved reguleringen innvunne vannkraft tas i bruk. Den
har samme pantesikkerhet som skatter på fast eiendom og kan inndrives på samme måte som disse.
Etter forfall svares 6 pst. rente.»
Vi er i tvil om vilkåret trenger å videreføres, siden det dreier seg om en engangsutbetaling når
reguleringen ble tatt i bruk. Er det en grunn til at vilkåret bør videreføres?

Hilsen Jan
Jan Sørensen
Sjefingeniør
Konsesjonsavdelingen
Seksjon for vassdragskonsesjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 22959595, eller direkte 22959211, mobil 95060059
E-post: jaso@nve.no
Web: www.nve.no

Fra: Johnsen Rita Berthelsen <RitaBerthelsen.Johnsen@statkraft.com>
Sendt: onsdag 4. november 2020 13:59
Til: Jan Arthur Sørensen <jaso@nve.no>
Emne: Bilder av Tokkeåi nedstrøms Lio kraftverk på vannføring 6,8 m3/s
Hei Jan,
Håper det står bra til på hjemmekontoret.
14. mars 2019 ble det tatt bilder av hele Tokkeåi nedstrøms Lio kraftverk på vannføring 6,8 m3/s. Vi
er usikre på om dette bildematerialet ble sendt til dere.
Gi lyd hvis dere ikke har disse bildene og ønsker dem oversendt.
Hilsen Rita

Rita Berthelsen Johnsen
Project leader concessions
Concessions & Enviromental Mgt, Power Generation
_ _ MOBILE
+47 47 64 71 40
_ _ SWITCHBOARD +47 24 06 70 00

Statkraft Energi AS
Lilleakerveien 6,
Postboks 200 Lilleaker, 0216 Oslo
www.statkraft.no

