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Driva fiskesperre, Sunndal kommune - Godkjenning av teknisk plan Vedtak
Vi viser til mail av14.01.2016 fra Sweco Norge AS ved Bjørn Dalsnes, med vedlagt teknisk plan
revisjon 4 for fiskesperre i Driva, Sunndal kommune.
Fiskesperren er et midlertidig tiltak (forventet 10-20 år), og er fritatt konsesjonsplikt etter
vannressursloven.
Fiskesperren er plassert i konsekvensklasse 2, jf. brev fra NVE av 26.02.2014.
Vi forutsetter at mottatt dokumentasjon ligger innenfor rammen av hva vedtaket om fritaket fra
konsesjon er basert på.
Vedtak
Med hjemmel i forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) § 5-2 godkjennes
teknisk plan for fiskesperre i Driva med følgende vilkår:
Vilkår
1. Det må legges fram dokumentasjon på at utførende foretak, anleggsleder, i dette tilfelle Grytnes
Entreprenør AS og Øyvind Ytterhaug har kvalifikasjoner i henhold til damsikkerhetsforskriften
§ 3-8.
2. NVE skal ha tilsendt periodisk rapportering fra ansvarlig kontrollør pr. kvartal, jf.
damsikkerhetsforskriften § 6-1. Et alternativ kan være at vi får tilsendt kopi av referat fra
byggemøter under forutsetning at ansvarlig kontrollør deltar på møtene.
3. Arbeid på fiskesperren kan ikke starte før vilkår nr. 1 er oppfylt.
Begrunnelse
Planene for vannveien er utarbeidet av Jørn Emil Gaarder og kontrollert av Bjørn Dalsnes. Bjørn
Dalsnes er blant annet NVE-godkjent fagansvarlig i fagområde I (betong-/murdammer med fundament)
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for alle konsekvensklasser. Kravet til kvalifikasjoner i damsikkerhetsforskriften § 5-2 tredje ledd er
dermed tilfredsstilt.
Det er kontrollert at omfanget av tekniske planer er tilfredsstillende.
Kommentarer
Kontrollplan var vedlagt teknisk plan for fiskedam i Driva. Kompetansekrav knyttet anleggsleder og
utførende bedrift (Grytnes Entreprenør AS) og oppdatert fremdriftsplan er ikke godt nok dokumentert.
Dette utdypes i egen e-post, men er også satt som vilkår i dette vedtak.
Videre saksbehandling
Det skal sendes en sluttrapport til NVE for arbeidene med vannveien senest 6 måneder etter
avslutningen av arbeidene. Vi viser til omtale av sluttrapport i NVEs veileder 8/2012 («Planlegging og
bygging») kapittel 4.2.
I og med at fiskedammen er fritatt for konsesjonsplikt etter vannressursloven § 8 vil det for resten av
utbyggingen være Sunndal kommune som skal stå for saksbehandling og kontroll etter plan- og
bygningsloven (PBL), jf. forskrift om byggesak. Tiltakshaver må kontakte kommunen for å få
nødvendig tillatelser til å gjennomføre denne delen utbyggingsprosjektet.
Klageadgang
Vedtak i dette brevet kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med
rettslig klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf.
forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og
energidepartementet og sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale epostadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
avdelingsdirektør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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