EVIKS
Styret

Protokoll fra styremøte 3-06

Dato:
Sted:
Arkiv:

Tirsdag 11.juli kl 09.00-10.00
Eidsfoss VBA

Til stede:

Guro Vagnild Evju, Terje Røren, Sverre Mollatt
(Øvre Eiker kommune vil oppnevne nytt medlem fra kommunen etter
Anders Aasland i september møte)
Status

Saksnr.: 10/06

Undertegning av protokoll fra forrige styremøte.

Innstilling:

Protokollen til endelig godkjenning og underskrift

Vedtak:
(Enstemmig)

Protokollen ble endelig godkjent og underskrevet.

Saksnr.: 11/06

Referatsaker

Innstilling:

Styret til orientering.

Vedtak:

Styret tok saken til orientering

Saksnr.:12/06

Søknader til EVIKS fondet

Innstilling:

Styret slutter seg til vedtak i sak 8/06 EVIKS fondsstyret

Vedtak:
(enstemmig)

Styret sluttet seg til vedtak i sak 8/06 i EVIKS fondsstyret.

Saksnr.: 13/06
Innstilling:

Rammer for EVIKS fondet
Styret til diskusjon

Behandling:

Konsesjonen inneholder minimumskrav og krav om avbøtende tiltak. Disse
tilfredsstiller EVIKS i dag.
Fylkesmannen kan etter nærmere bestemmelser sette strengere krav enn det
konsesjonen gjør i dag.
I konsesjonsprosessen har EVIKS forpliktet seg til å finansiere
Eikerenfondet som er øremerket til miljøoptimaliserende tiltak i
Eikerenvassdraget utover det minimum som er fastsatt i konsesjonen.

Å

Terje Røren har skrevet nedenstående nota som styret sluttet seg til:
”NOTAT:
Til:
Fra:
Dato:

Å

Kommentarer til EVIKS sak 13/06: Rammer for Eikeren-fondet.
Styret i EVIKS
Terje Røren (styremedlem)
1. juli 2006

Hva skal dekkes av EVIKS og hva bør det ytes midler til over Eikerenfondet?

Å

Å

§ 6 Naturforvaltning i konsesjonen av 11.04.2005 er relevant i denne sammenheng, i og
med at den behandler fiske, plante- og dyreliv, friluftsinteresser og naturvitenskaplige
undersøkelser. Som det fremgår av teksten, starter alle de 4 underavsnittene i denne
paragraf med ordene: ”Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannen
….” Det som er nevnt i disse avsnittene, gjelder forhold som i stor grad er tatt hensyn til i
tappereglementet for Eikeren som gitt i § 1. Tappereglementet – som ble endret i
forbindelse med den nye konsesjonen – ivaretar nå i stor grad de forhold som er beskrevet
i § 6. Dette har bl.a. medført at verdien av tapt energiproduksjon som oppstår pga nytt
tappereglement, får Øvre Eiker energiverk erstattet av EVIKS. Så lenge den nye
situasjonen med drikkevannsuttak ikke fører til forhold som gjør at fylkesmannen griper
inn med yterligere pålegg, kan altså EVIKS anse sine formelle forpliktelser som oppfylt.
I konsesjonsprosessen har imidlertid EVIKS forpliktet seg til å finansiere Eikerenfondet
(se egne statutter). Bruken av fondet skal gjelde forhold som har relevans til § 6 i
konsesjonen, men som går utover de formelle minstekrav konsesjonen definerer. Imidlertid
må det være et fundamentalt vilkår at penger som bevilges fra fondet, går til
prosjekter/tiltak der kost/nytteforholdet må vurderes nøkternt, slik at man sikrer at
samfunnet i vid forstand (inklusiv nærings- og grunneier-interesser) får reell nyte av de
bevilgede midler. Man må også ha som en forutsetning at pengene som bevilges, går til
prosjekter som har direkte relevans til Eikeren-vassdraget. Støtte til opplæring for barn og
ungdom i friluftsaktiviteter eller annen undervisning, faller dermed klart utenfor fondets
formål.
Det er umulig å lage retningslinjer for Eikeren-fondet som er 100 % entydige i alle
tilfeller, og man må derfor stole på at de som er ansvarlige for bevilgningene, utøver
et godt skjønn.”

Styret anbefalte også delt utbetaling – det vil si sluttoppgjør når prosjektet
er avsluttet og utkvittert - til godkjente søkere.
Vedtak:
(enstemmig)

Styret sluttet seg til de vurderinger som er gjengitt under behandlingen i
denne saken. ( sak 13/06.)

Postliste:

Sendes ut i henhold til postliste

Neste møte:

Neste styremøte avholdes tirsdag 10.okt. kl 08.30 på Eidsfoss VBA

Vestfossen,
11.07.2006,
Sverre Mollatt

