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DET KONGELIGE
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Norges

vassdrags— 0g energidirektorat

Postboks

5091 Majorstuen

0301 OSLO

Dares ref

Vår ref

200703928

09/543-

Gravdalen
bygging

Kraftverk
og drift

AS. Bygging

av kraftledning

Dato
7

av Gravdalen
mellom

kraftverk

Gravdalen

2015

MAI

i Lærdalsvassdraget

og Stuvane,

Lærdal

og

kommune

i

Sogn og Fjordane

.///.

Vedlagt

oversendes

20 avtrykk

kopi av departementets
bemerkningeri

av konsesjonsdokumentene

for ovennevnte

brev av i dag til konsesjonæren.

den kongelige

resolusjonen

Vedlagt

av 13.2.2015.

etter ervervsvilkårene

post 2 (Konsesjonsavgifier).

NVE har myndighet

til å godkjenne

jf. vannressursvilkårenes

Planen

å minimere
anledning'til

av planer,

og miljø skal beskrive

eventuelle

Villreinen.

planer,

post 7 (Godkjenning

for landskap

konsekvenser

Det bemerkes

landskapsmessige

for villreinens

at det i ettertid

Villreinsnemnda

post 5 og
forhold,

hvilke tiltak som iverksettes

å uttale seg om detaljplanene,

konsesjonæren,

samt

følger også departementets

NVE har myndighet

ervervsvilkårenes

konsesjoner,

arealbruki

0g spesielt

er avtalt opprettelse

og NINA

området.

i forhold

tilsyn m.v.).

i anleggsperioden
Fylkesmannen

til konsekvenser

for

av en arbeidsgruppe

for å fmne et driftsregime

for
skal få

mellom

for anleggsvirksomhet

som er tilpasset villrein. Det forutsettes at NVE holdes orientert om denne gruppens arbeid og
konklusjoner.
massetak
Videre

Lærdal

og deponi

kommune

myndighet

gjelder

0g ervervsvilkårenes
etterundersøkelser,

til å uttale seg om planer

for anleggsveier,

av overskuddsmasser.

har NVE myndighet

senere vedlikehold

har anledning

til å foreta utarbeidelse

av terskler,
pålegg

av pålegg,

jf. vannressursvilkårenes

om hydrologiske

post 10 (Hydrologiske
jf. vannressursvilkårene

observasjoner,
observasjoner,

samt tilsyn med utførelse

post 10 (Terskler

kart mv.), samt pålegg

Kontoradresse

Telefon*

Energi»

Akexsgata

22 24 9O 9O
Org no.

vanmessulsavdelingen

hnp //www

59
oed‘depuo/

post 11
om

post 13 (Etterundersøkelser).

Postadresse
8148 Dep
0033 0510
poslmollak@oed
dcpno

mv.). Den samme

jf. vannressursvilkårenes

Postboks

977 161 630

0g

0g

Saksbehandler
Anne Hang
22246923

NVE har myndighet til å føre kontroll med overholdelsen
vannressursloven,
gjennomført,
retting

jf. vilkårenes

kan den ansvarlige

og om nødvendig

ovenredelsesgebyr,

pålegges

pålegge

eller pålegg

] forbindelse

med bygging

anleggsplan,

j f. anleggsvilkårenes

negative

miljøvirkninger.

reinens

bruk av området.

Planen

fastsatt

og skal godkjennes
er det naturlig
når det [elder

virksomhet.

med hjemmel

i medhold

dersom

konsesjonen

i vannressursloven,

skal utarbeides

en miljø-,

kraftledningens

transport— og
eller unngå
kan tilpasses

grunneiere

får anledning

konsekvenser

gjeldende

av konsesjonen

reaksjonsmidler

denne, jf. anleggsvilkårenes

eller konsesjonsvilkår

etter energilovgivningen

kan NVE

bruke

eller bestemmelser

de til enhver tid
gitt i medhold

V“ = \
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4 i goa www *x,
$$$$n [
Trond Ulven Ingvaldsen (e.f.)
avdelingsdirektør

av

post 8. NVE kan i slike tilfeller også pålegge stans i bygging.

Med hilsen

«åå

Anne

)

Haug

seniorrådgiver

Side 2

til å uttale

for villreinens

i området.

Ved ovenredelse

/

o g med

Selv om det ikke er spesielt

i Sogn og Fjordane
eventuelle

eller

overskrides.

drøftet med kommunen,

av NVE før anleggsstart.

om

NVE kan også ilegge

post 9. En slik plan kan bidra til å redusere
skal bl.a. omhandle hvordan anleggsarbeidet

at Fylkesmannen

etter

av loven blir

til staten. NVE kan gi pålegg

av vannressursloven

En slik plan forutsettes

Villreinnemnda

arealbruk

stans i pågående

av kraftledningen

nevnt i vilkåret,
seg om planen

tvangsmulkt

eller straff i medhold

konsesjonsvilkårene

av konsesjonsvilkårene

post 16. F or å sikre at vedtak

W

\j

