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Vedtak om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra tunneldrift ved 
Godfarfoss kraftverk i Nore og Uvdal kommune 

Fylkesmannen i Oslo og Viken har ferdigbehandlet søknaden fra Glitre Energi Produksjon AS, 
og gir tillatelse til utslipp fra tunneldrift ved Godfarfoss etter forurensningsloven. 
 
Tillatelsen med tilhørende vilkår følger vedlagt.  
 
Fylkesmannen fatter vedtak om gebyr på kr 32 800,- for behandling av saken. 
 
Vedtaket om tillatelse og gebyrfastsettelse kan påklages av berørte parter eller andre med 
rettslig klageinteresse innen 3 uker.  
 
Vi viser til søknad mottatt 20. august 2019 om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp i 
forbindelse med etablering av Godfarfoss kraftverk, og sakens øvrige dokumenter.  
 

Bakgrunn 
I april 2019 ble det gitt konsesjon fra Olje og energidepartementet (OED) til å bygge Godfarfoss 
kraftstasjon. Det skal etableres fangdam ved utløpet til Nedre Svangtjønn og en tappetunnel ved 
dammen til Pålsbufjorden. I forbindelse med tunneldrivingen har Glitre Energi Produksjon AS søkt 
om tillatelse etter forurensningsloven til utslipp fra tunneldrift. 

 
Søknad 
Glitre Energi Produksjon AS søker om midlertidig utslippstillatelse i forbindelse med etablering av 
tunnel ved Godfarfoss i Nore og Uvdal kommune. 
 
Utslippsvannet fra tunneldriften skal gå via oljeutskiller og sedimenteringsbasseng før det slippes ut 
i terrenget ca. 50 m fra Pålsbufjorden. Den omsøkte driftsperioden er på 11 måneder. 
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Høring 
Fylkesmannen i Oslo og Viken har sendt søknaden på høring i tidsrommet 27. september til 25. 
oktober 2019. Søknaden er også lagt ut på Fylkesmannen sine nettsider. 
 
Vi har ikke mottatt noen høringsuttalelser i forbindelse med høringen.  

Fylkesmannens vurdering  

Generelt  
Når forurensningsmyndigheten avgjør om tillatelse skal gis og fastsetter vilkårene etter § 16, skal det 
legges vekt på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og 
ulemper som tiltaket for øvrig vil medføre.  
 
Etter naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i lovens §§ 8 til 12 legges til grunn som retningslinjer 
ved utøving av offentlig myndighet. Disse rettsprinsippene omfatter vurderinger basert på 
kunnskapsgrunnlaget, «føre-var-prinsippet», samlet belastning, miljøforsvarlige teknikker og at 
kostnader bæres av tiltakshaver.  
 
Det er virkningene av den omsøkte virksomheten på det aktuelle stedet som er vurdert. Dersom 
virksomheten senere ønsker å flytte virksomheten må det søkes på nytt for den nye lokaliseringen.  
 

Lovgrunnlag og myndighet 
Vanlig forurensning fra midlertidig anleggsvirksomhet er i henhold til forurensningsloven § 8 første 
ledd, punkt 3, tillatt uten behov for tillatelse etter forurensningsloven § 11 dersom anleggsdriften 
anses som midlertidig og forurensingen anes som vanlig. 
 
Fylkesmannen anser etableringen av tunnel som midlertidig anleggsvirksomhet, men på bakgrunn 
av at tiltaket vil medføre utslipp av forurenset anleggsvann, vil tiltaket falle utenfor nevnte 
unntaksbestemmelse. Fylkesmannen mener derfor tiltaket krever en tillatelse etter 
forurensningsloven § 11. 
 
Fylkesmannen har behandlet saken som rett forurensningsmyndighet for midlertidig anleggsarbeid, 
jf. rundskriv T-3/12.  
 
Vurdering av forurensningspotensialet fra anlegget 
Vi mener det er viktig å fokusere på at alle utslipp bidrar til totalbelastningen på en resipient. 
Omfanget av utslippet skal også ses i sammenheng med typen forbindelser som slippes ut.  
 
Virksomheten har ikke søkt om spesifikke grenseverdier for utslipp av suspendert stoff og olje. På 
bakgrunn av tiltakets omfang og varighet, samt utslippspunktets plassering har Fylkesmannen satt 
grenseverdier på 100 mg/l suspendert stoff og 10 mg/l olje. Det er viktig at virksomheten påser at 
oppholdstiden i renseanlegget blir lang nok, slik at mest mulig partikler sedimenteres i anlegget.  
 
Renset driftsvann slippes til grunnen ved sedimentasjonsanlegget. Deretter filtreres vannet i 
grunnen ned mot Pålsbufjorden. Utslippskomponenter som tungmetaller og PAH-forbindelser er i 
stor grad partikkelbundet og vil holdes igjen i de øverste massene ved utslippspunktet. På bakgrunn 
av dette har ikke Fylkesmannen satt grenseverdier for de nevnte komponentene, men virksomheten 
skal gjennomføre målinger av disse. Dersom utslippet til grunnen kan medføre fare eller ulempe for 



  Side: 3/5 

miljøet skal det gjennomføres ytterligere rensetiltak og Fylkesmannen skal varsles hvis det er grunn 
til å anta at tiltak vil være nødvendig. 
  
Virksomheten opplyser i søknaden at det kan bli benyttet sprøytebetong. Ved bruk av sprøytebetong 
vil dette kunne medføre høye pH-verdier på utslippsvannet. Renseenheten skal derfor utstyres for å 
kunne justere pH ved behov. Fylkesmannen har satt grenseverdi for pH i intervallet 6,5-8,5. 
 

Konsekvenser for naturmiljøet 
Naturmangfoldloven § 8 stiller krav om at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet skal 
så langt det er rimelig bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers 
utbredelse og økologiske tilstand, samt effekten av påvirkninger.  
 
Det er ikke registrert funn av viktige naturtyper eller arter i tiltaksområdet i Miljødirektoratets 
database https://kart.naturbase.no/. 
 
Fylkesmannen vurderer at det foreligger tilstrekkelig kunnskap om naturmangfoldet og 
konsekvenser for miljøet. I og med at naturmangfold i liten grad berøres av tiltaket legger 
Fylkesmannen til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger etter de andre 
miljøprinsippene i naturmangfoldloven §§ 9–12.  
 

Vurdering etter vannforskriften 
Utslippsvannet fra tunneldriften vil gå til Pålsbufjorden (015-376-L). Pålsbufjorden er en sterkt 
modifisert vannforekomst (SMVF), og har moderat økologisk potensial og ukjent kjemisk tilstand.  
 
Vannforskriften § 4 sier at «tilstanden i overflatevann skal beskyttes mot forringelse, forbedres og 
gjenopprettes med sikte på at vannforekomstene skal ha minst god økologisk og kjemisk tilstand». 
Fylkesmannen mener at det på bakgrunn av resipientens størrelse og miljøtilstand, og med 
forutsetning at tiltaket gjennomføres som beskrevet i søknaden, ikke vil foreligge en vesentlig risiko 
for forringelse av miljøtilstanden i Pålsbufjorden.  
 
I henhold til § 12 i vannforskriften kan ny aktivitet eller nye inngrep i en vannforekomst 
gjennomføres selv om dette medfører at miljømålene i § 4 - § 6 ikke nås eller at tilstanden forringes, 
dersom dette skyldes; nye endringer i de fysiske egenskapene til en overflatevannforekomst eller 
endret nivå i en grunnvannsforekomst, eller ny bærekraftig aktivitet som medfører forringelse i 
miljøtilstanden i en vannforekomst fra svært god tilstand til god tilstand.  
 
Fylkesmannen vurderer at tiltaket som omsøkt med fastsatte vilkår ikke vil medfører en varig 
«forringelse» av vannforekomsten. Fylkesmannen er derfor av den oppfatning at vannforskriften § 
12 ikke kommer til anvendelse. 
 

Samfunnsmessige hensyn 
Tiltaket er innenfor landbruks-, natur-, og friluftsområde (LNF-område) uten bestemmelser om 
spredt bebyggelse i Hol og Nore- og Uvdal kommuner. Dagalivassdraget ble vernet ned til utløpet av 
Nedre Svangtjønn ved opprettelsen av Hardangervidda nasjonalpark. Den planlagte utbyggingen vil 
ikke påvirke vernet. 
 
Etter forurensningsloven § 36-2 skal søknad om tillatelse inneholde en redegjørelse for forhold til 
eventuelle oversikts- og reguleringsplaner.  

https://kart.naturbase.no/
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I brev datert 30. oktober 2019 har Fylkesmannen mottatt bekreftelse fra Glitre Energi Produksjon AS 
at tiltaket er i henhold til endelige planer etter plan- og bygningsloven.  
 
Fylkesmannen legger stor vekt på at tiltaket er av samfunnsmessig betydning med tanke på 
produksjon av fornybar energi.  

 
Konklusjon 
Vi har vurdert søknaden og kommet frem til at samfunnsnytten virksomheten utgjør overstiger de 
forurensningsmessige ulempene knyttet til virksomheten. Det forutsettes at virksomheten drives i 
samsvar med vilkårene som følger av tillatelsen og forurensningsregelverket for øvrig. 

Vedtak om tillatelse 
Fylkesmannen gir Glitre Energi Produksjon AS tillatelse til utslipp fra tunneldrift ved Godfarfossen i 
Nore og Uvdal kommune. Tillatelsen er gitt med hjemmel i forurensningsloven § 11. Det er satt vilkår 
til tillatelsen med hjemmel i § 16. 
 
Fylkesmannen har ved avgjørelsen av om tillatelse skal gis, og ved fastsetting av vilkårene, lagt vekt 
på de forurensningsmessige ulemper ved tiltaket sammenholdt med de fordeler og ulemper som 
tiltaket for øvrig vil medføre. Tillatelsen med vilkår følger vedlagt dette brevet.  
 
Det kan foretas endringer i denne tillatelsen i medhold av forurensningsloven § 18. Endringene skal 
være basert på skriftlig saksbehandling og forsvarlig utredning av saken. En eventuell 
endringssøknad må derfor foreligge i god tid før endring ønskes gjennomført.  
 
At forurensningen er tillatt utelukker ikke erstatningsansvar for skade og ulempe eller tap  
forårsaket av forurensningen, jf. forurensningsloven § 56.  
 
Brudd på tillatelsen er straffbart etter forurensningsloven §§ 78 og 79.  
 

Vedtak om gebyr 
Vi viser til varsel om gebyr datert 29. oktober 2019. Vi varslet sats 5-6 som i 2019 utgjør fra kr 
32 800,- til 65 600,- for behandling av søknaden.  

Fylkesmannen vedtar at forurensningsforskriftens § 39-4 sats 6 kommer til anvendelse i denne 
saken. Glitre Energi Produksjon AS skal betale kr 32 800 for Fylkesmannens arbeid med tillatelsen. 
Hjemmel for vedtaket er forurensningsforskriften § 39-3, jf. § 39-4.  

Ressursbruk knyttet til saksbehandlingen er lagt til grunn ved fastsettelse av gebyrsats. Herunder 
hører gjennomgang av søknaden, møter og korrespondanse med søker, høring av saken, samt 
endelig ferdigstillelse av tillatelsen. Innsats fra andre fagpersoner hos Fylkesmannen inngår også.  

Miljødirektoratet vil ettersende faktura.  

Klageadgang 
Vedtaket, herunder plasseringen i gebyrklasse, kan påklages til Miljødirektoratet av sakens 
parter eller andre med rettslig klageinteresse innen 3 uker. En eventuell klage skal angi hva det 
klages over og den eller de endringer som ønskes. Klagen skal begrunnes, og andre opplysninger av 
betydning for saken bør nevnes. Klagen skal sendes til Fylkesmannen. En eventuell klage fører ikke 
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automatisk til at gjennomføringen av vedtaket utsettes. Fylkesmannen eller Miljødirektoratet kan 
etter anmodning eller av eget tiltak beslutte at vedtaket ikke skal gjennomføres før klagefristen er 
ute, eller klagen er avgjort. Avgjørelsen av spørsmålet om gjennomføring kan ikke påklages. 
 
 
Med hilsen 
 
Hilde Sundt Skålevåg 
seksjonssjef 

  
 
Jonas Dahl Torp 
rådgiver 

 
Dokumentet er elektronisk godkjent 
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Nils Olav Midtlien    
Hol kommune Ålmannvegen 8 3576 HOL 
Nore og Uvdal kommune    

 
 


