
TILLATELSE 

FOR 

kb~.: l70 ~JVE 001210 

V 1958 

FORENINGEN TIL BÆGNA VASSDRAGETS REGULERING 

TIL Å REGULERE AURDALSFJORD I BEGNA 

(MEDDELT VED KGL. RESOLUSJON 25. APRIL 1958.) 

Ved kgl. res. 25. april 1958 er bestemt: 

I medhold av lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 tillates Foreningen 
til Bægnavassdragets Regulering å foreta en regulering av Aurdalsfjord i Begna i det ve
sentlige i samsvar med søknad av 9. april 1953 og på de betingelser og under de forutset-
ninger som er tatt inn i Industridepartementets tilråding av 25. april 1958. 

Det fastsettes manøvreringsreglement for reguleringen som gjeldende inntil videre over
! ensstemmende med det i Industridepartementets ovennevnte tilråding inntatte utkast. 
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Betingelser 

for tillatelse for Foreningen til Bægnavassdragets Regulering til å regulere Aurdalsfjord. 

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 25. april 1958.) 

1. 

Reguleringskonsesjonen gis på ubegrenset 
tid. 

Dersom vassfall som ikke tilhører staten 
eller norske kommuner deltar i reguleringen 
eller blir medeier i reguleringsanlegget, gjel
der konsesjonen for disses vedkommende i 50 
år fra konsesjonens datum. Ved konsesjonsti
dens utløp tilfaller disse vassfallseieres ande
ler i reguleringsanleggene staten uten veder
lag. 

Reguleringskonsesjonen kan ikke overdras. 
De utførte reguleringsanlegg eller andeler 

deri kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres 
til gjenstand for arrest eller utlegg uten i for
bindelse med vassfall i samme vassdrag neden
for anlegget. 

Anlegget må ikke nedlegges uten statsmyn
dighetenes samtykke. 

2. 
I det 35. år fra konsesjonens datum skal 

staten kunne innløse de andeler i regulerings
anlegget som måtte tilhøre eiere for hvem re
guleringstillatelsen er tidsbegrenset. Benytter 
staten seg ikke herav, skal den i det 10. år 
deretter ha samme adgang. Bestemmelsen 
om innløsning må være meldt reguleringsan
leggets eier 5 år i forvegen. Innløsningssum
men blir å beregne under hensyn til at grunn
stykker og rettigheter samt vannbyggingsar
beider og hus har en verdi svarende til hva 
de bevislig har kostet ved ervervelsen med 
fradrag for amortisasjon i reguleringstiden. 
For annet tilbehør beregnes den tekniske verdi 
etter skjønn på statens bekostning. 

Anlegget skal ved innløsningen være i fullt 
driftsmessig stand. Hvorvidt så er tilfelle av
gjøres i tilfelle av tvist ved skjønn på statens 
bekostning. 

Konsesjonæren' plikter på sin bekostning å 
utføre hva skjønnet i så henseende måtte be
stemme. 

3. 

For den øking av vasskraften som ved regu
leringen tilflyter eiere av vassfall eller bruk i 
vassdraget skal disse erlegge følgende årlige 
avEifter: 

Til staten kr. 1,50 pr. nat.-HK. 
Til fylkes-, herreds- og bykommuner som 

Kongen bestemmer kr. 4,00 pr. nat.-HK. 
Økingen av vasskraften beregnes på grunn

lag av den øking av vassføringen som regule
ringen antas å ville medføre utover den vass
føring som har kunnet påregnes år om annet 
ved den tidligere bestående regulering. Ved be
regningen av denne øking forutsettes det at 
magasinet utnyttes på en sådan måte at vass
føringen i lavvannsperioden blir så jevn som 
mulig. Hva der i hvert enkelt tilfelle skal 
anses som den ved reguleringen innvunne 
øking av vasskraften avgjøres med bindende 
virkning av departementet. 

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede 
avgifter inntrer etter hvert som den ved re
guleringen innvunne vasskraft tas i bruk. Av
giftene har samme pantesikkerhet som skat
ter på fast eiendom og kan inndrives på sam
me måte som disse. Etter forfall svares 6 pst. 
rente. 

4. 

Nærmere bestemmelser om betalingen av 
avgifter etter post 3 og kontroll med vann
forrbuket samt angående avgivelse av kraft, 
jfr. post 21, skal med bindende virkning for 
hvert enkelte tilfelle fastsettes av vedkom
mende departement. 

5. 

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 
2 år etter at departementets samtykke til 
igangsettelse av anleggsarbeidene foreligger 
og fullføres innen en ytterligere frist av 5 år. 



I fristene medregnes ikke den .fid som på 
grunn av overordentlige tildragelser (vis ma
jor), streik eller lockout har vært umulig å 
utnytte. 

6. 
Til anlegg og drift skal utelukkende anven

des funksjonærer og arbeidere som har norsk 
innføds- eller statsborgerrett. 

Vedkommende myndighet kan dog tillate 
unntagelser fra regelen når behovet for spesi
ell fagkunnskap eller øvelse eHer andre av
gjørende hensyn gjør det nødvendig eller sær
lig ønskelig. 

Såfremt ikke offentlige hensyn taler mot 
det, kan fremmede arbeidere også tillates be
nyttet når de har hatt fast bopel her i riket 
i det siste år. 

For hver dag noen i strid med foranstående 
bestemmelser er i konsesjonærens tjeneste, er
legges til statskassen en løpende mulkt stor 
inntil kr. 50 - femti kroner - for hver per
son. 

7. 
Konsesjonæren skal ved bygging og drift av 

anlegget anvende norske varer for så vidt 
disse kan fås like gode, tilstrekkelig hurtig -
herunder forutsatt at det er utvist all mulig 
aktsomhet med hensyn til tiden for bestillin·· 
gen - samt til en pris som ikke med mer enn 
10 pst. overstiger den pris med tillagt toll, 
hvortil de kan erholdes fra utlandet. Er det 
adgang til å velge mellom forskjellige innen
landske tilbud, antas det tilbud som represen
terer det største innen landet fallende arbeid 
og produserte materiale, selv om dette tilbud 
er kostbarere, når bare ovennevnte prisfor
skjeH - 10 pst. - i forhold til utenlandsk 
vare ikke derved overstiges. 

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes dog 
ikke å skulle overstige 25 pst. av den uten
landske vares pris (eksklusive toll). I tilfelle 
av tvist herom avgjøres spørsmålet av de
partementet. 

Vedkommende departement kan dispensere 
fra regelen om bruk av norske varer, når sær
egne hensyn gjør det påkrevd. 

For overtredelse av bestemmelsene i nærvæ
rende post erlegger konsesjonæren for hver 
gang etter avgjørelse av vedkommende de
partement en mulkt av inntil 15 - femten 
pst. av verdien. Mulkten tilfaller statskassen. 

8. 
Forsikring tegnes fortrinsvis i norske sel

skaper, hvis disse byr like fordelaktige betin
gelser som utenlandske. 

Vedkommende departement kan dispensere 
fra denne bestemmelse når særlige hensyn 
foreligger. 
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9. 

Arbeiderne må ikke pålegges å motta varer 
istedenfor penger som vederlag for arbeid eller 
pålegges noen forpliktelse med hensyn til 
innkjøp av varer (herunder dog ikke spreng
stoff, verktøy og andre arbeidsmaterialer) . 
Verktøy og andre arbeidsredskaper, som utle
veres arbeiderne til benyttelse kan bare kreves 
erstattet når de bortkastes eller ødelegges, og 
da bare med sin virkelige verdi beregnet etter 
hva de har kostet konsesjonæren med rimelig 
fradrag for slitasje. Hvis konsesjonæren hol
der handelsbod for sine arbeidere, skal netto
overskuddet etter revidert årsregnskap anven
des til almennyttig øyemed for arbeiderne. 
Anvendelsen fastsettes etter samråd med et 
av arbeiderne oppnevnt utvalg, som i tilfelle 
av tvist kan forlange saken forelagt for ved
kommende departement til avgjørelse. 

Konsesjonæren skal være ansvarlig for at 
hans kontraktører oppfyller sine forpliktelser 
overfor arbeiderne ved anlegget. 

10. 

Konsesjonæren er forpliktet til når vedkom
mentle departement forlanger det, på den måte 
og på de vilkår som departementet bestemmer 
å skaffe arbeiderne den til enhver tid nød
vendige legehjelp og å holde et for øyemedet 
tjenlig sykehus med isolasjonslokale og tias
messig utstyr. 

11. 
Konsesjonæren er i fornøden utstrekning 

forpliktet til på rimelige vilkår og uten be
regning av noen fortjeneste å skaffe arbei
derne og funksjonærene sunt og tilstrekkelig 
husrom etter nærmere bestemmelse av ved
kommende departement. 

Konsesjonæren er ikke uten vedkommende 
departements samtykke berettiget til i anled
ning av arbeidstvistigheter å oppsi arbeiderne 
fra bekvemmeligheter eller hus leid hos ham. 
U enighet om hvorvidt oppsigelse skyldes ar
beidstvist avgjøres med bindende virkning av 
departementet. 

Bestemmelsene i annet ledd får ikke anven
delse på leieforholdet mellom konsesjonæren 
og arbeider når § 38 i lov om husleie av 16. 
juni 1939 gjelder i kommunen og leieforholdet 
er beskyttet gjennom opsiingsreglenei nevnte 
paragraf. 

12. 

Konsesjonæren er forpliktet til i den ut
strekning som fylkesvegstyret bestemmer å 
erstatte utgiftene til vedlikehold og istand
setting av offentlige veger og bruer, hvis disse 
utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. 
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Veger og bruer som konsesjonæren anlegger 
skal stilles til fri benyttelse for almenheten, 
for så vidt departementet finner at dette kan 
skje uten vesentlige ulemper for anlegget. 

13. 
Konsesjonæren er forpliktet til. etter av

gjørelse av vedkommende departement å er
statte vedkommende forsorgskommune slike 
forsorgsutgifter som i vassdragsregulerings
loven er forutsatt dekket ved hjelp av fond i 
samsvar med reglene i lovens § 12, pkt. 7, L 
ledd og 2. ledds første og annet punktum. 

14. 
Til vedlikehold av fiskebestanden i vass

draget skal konsesjonæren være forpliktet til 
årlig å sette ut et antall settefisk og/eller 
yngel etter nærmere bestemmelse av vedkom
mende departement. 

Om departementet finner det nødvendig med 
års mellomrom å la foreta fiskeribiologiske 
undersøkelser av vassdraget plikter konsesjo
næren å bære omkostningene til disse under
søkelser. 

Hvis departementet forlanger det, er konse
sjonæren videre forpliktet til innen regulerin
gen tas i bruk å anbringe varegrind foran 
tappeluka i den årstid det ikke er fare for 
isdannelse på gitrene. Spileavstanden i vare
grinden og dens øvrige innretning og anbrin
gelse blir i tilfelle å bestemme av departemen
tet. 

Anlegget skal bygges slik at det så vidt 
mulig ikke hindrer eller fordyrer bygging av 
eventuelle fisketrapper. Konsesjonæren plik
ter etter nærmere bestemmelse av vedkom
mende departement, å slippe nødvendig vann 
for drift av trappene. 

15. 
Det neddemte område ryddes for trær og 

busker som er over 1,5 m høye eller har 
over 8 cm stammediameter målt i 25 cm høyde. 
Gjenstående stubber skal ikke være over 25 
cm høye. Høyden regnes vinkelrett mot bak
ken. 

Ryddingen skal være fullført senest to år 
etter første neddemming av vedkommende 
areal. 

16. 
Før reguleringen tas i bruk skal konsesjo

næren innbetale til Nord-Aurdal kommune kr. 
100000 som avsettes til et fond hvis renter 
etter nærmere bestemmelse av herredstyret 
anvendes til fremme av jordbruk i distriktet. 
For fondet skal utarbeides vedtekter som god
kjennes av Landbruksdepartementet. 
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17. 
Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe

gynnes å forelegge vedkommende departement 
detaljerte planer med fornødne opplysninger, 
beregninger og omkostningsoverslag vedkom
mende regu~eringsanlegget, således at arbei
det ikke kan iverksettes før planene er appro
bert av departementet. Anlegget skal utføres 
på en solid måte og skal til enhver tid holdes 
i full driftsmessig stand. Dets utførelse så 
vel som dets senere vedlikehold og drift un
dergis offentlig tilsyn. De hermed forbundne 
utgifter utredes av anleggets eier. 

18. 
Vann slipp ingen skal foregå overensstem

mende med et reglement som Kongen på for
hånd utferdiger. 

Viser det seg at slippingen etter dette regle
ment medfører skadeNge virkninger av om
fang for almene interesser, kan Kongen uten 
erstatning til konsesjonæren, men med plikt 
for denne til å erstatte mulige skadevirkninger 
for tredjemann, fastsette de endringer i regle
mentet som finnes nødvendig. 

En norsk statsborger som vedkommende de
partement godtar, skal forestå manøvreringen. 
Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes 
før manøvreringsreglementet er fastsatt. 

For så vidt vannslippingen foregår i strid 
med reglementet, kan konsesjonshaveren på
legges en tvangsmulkt til statskassen av inntil 
kr. 200 for hver gang etter departementets 
nærmere bestemmelse. 

19. 
Reguleringsanleggets eier skal etter nær

mere bestemmelse av departementet utføre de 
hydrologiske iakttagelser, soJ? i det offentli
ges interesse finnes påkrevd, og stille det inn
vunne materiale til disposisjon for det offent
lige. De tillatte reguleringsgrenser betegnes 
ved faste og· tydelige vannstandsmerker som 
det offentlige godkjenner. 

Kopier av alle karter som konsesjonæren 
måtte la oppta i anledning av anleggene, skal 
tilstilles Norges Geografiske Oppmåling med 
opplysning om hvordan målingene er utført. 

20. 
Eieren skal uten vederlag for det utførte 

anlegg finne seg i enhver ytterligere regule
ring i vedkommende vassdrag som ikke for
ringer den tillatte regulerings effekt. 

21. 
De vassfalls- og brukseiere som benytter seg 

av det ved reguleringen innvunne driftsvann, 
er forpliktet til å avgi til den eller de kommu
ner, derunder også fylkeskommuner som de-

c 
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,partementet bestemmer, etter hvert som ut
bygging skjer, innm 10 pst. av den for hvert 
vassfall innvunne øking av kraften (beregnet 
som angitt i post 3). Staten forbeholdes rett 
til å erholde inntil 5 pst. av kraften. 

Når 30 år er forløpet fra konsesjonens med
delelse kan de kommuner hvis interesse berø
res av reguleringen, uansett den ovenfor be
tingede prosent for kraftavgivelse og uten 
hinder av den foran fastsatte begrensning, 
med Kongens samtykke etter hvert som kraft 
blir ledig kreve avgitt fra de av vassdragets 
vassfall som tilhører norske kommuner ytter
ligere kraft så vidt fornødent til å dekke deres 
eget behov eller til å forsyne deres innvånere 
med kraft til lys, varme, gårdsdrift, håndverk 
eller småindustri. 

Kraften avgis i den form hvori den produ
seres. 

Elektrisk kraft uttas etter departementets 
bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjern
ledningene eller fra ledningsnettet, hva enten 
ledningene tilhører reguleringsanleggenes eier 
eller andre. Forårsaker kraftens uttagelse av 
ledningene økede utgifter, bæres disse av den 
som uttar kraften, enten dette er staten eller 
en kommune. Avbrytelse eller innskrenkning 
av leveringen som ikke skyldes vis major, 
streik eller lockout, må ikke skje uten depar
tementets samtykke. 

Kraften leveres etter en maksimalpris be
regnet på å dekke produksjonsomkostningene 
- deri innbefattet 6 pst. rente av anleggs
kapitalen - med tillegg av 20 pst. Hvis prisen 
beregnet på denne måte vil bli uforholdsmes
sig høy, fordi bare en mindre del av den kraft 
vassfallet kan gi er tatt i bruk, kan dog kraft
ten i stedet forlanges avgitt etter en maksi
malpris som svarer til den gjengse pris ved 
bortleie av kraft i distriktet. Maksimalprisen 
fastsettes ved overenskomst mellom vedkom
mende departement og konsesjonæren eller i 
mangel av overenskomst med skjønn. DennE' 
fastsettelse kan så vel av departementet som 
konsesjonæren forlanges revidert hvert 5. år. 
Hvis eieren leier ut kraft og kraften til kom
mune eller stat kan uttas fra kraftledning til 
noen av leietagerne, kan kommunen eller sta
ten i ethvert tilfelle forlange kraften avgitt 
til samme pris og på samme vilkår som leierne 
av lignende kraftmengder under samme for
hold. 

Eieren har rett til å forlange et varsel av 
1 år for hver gang kraft uttas. Oppsigelse av 
konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel. 
Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges av
gitt. 

22. 
Departementet kan under særlige omsten

digheter gi en vassfalls- eller brukseier som 
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ikke er medeier i reguleringsanlegget, tilla
telse til å benytte driftsvann, som er innvun
net ved reguleringen, mot en årlig godtgjø
relse til reguleringsanleggets eier. Denne 
godtgjørelse skal i tilfelle av tvist fastsettes 
av departementet. 

23. 
Reguleringsanleggets eier plikter å avgi 

vann i sådan utstrekning, at den alminnelige 
fløtning i vassdraget forulempes så lite som 
mulig ved reguleringen. Spørsmålet om hvilke 
forføyninger han skal treffe, avgjøres i til
felle av tvist ved skjønn. 

Skade eller ulempe for fløtningen, som ikke 
på denne måte avhjelpes, blir å erstatte over
ensstemmende med reguleringslovens § 16. 

24. 
For oppfyllelse av de forpliktelser som ved 

anlegget eller dets drift pådras like over for 
andre og for overholdelsen av de i konsesjonen 
fastsatte betingelser skal der stilles og til 
enhver tid opprettholdes sikkerhet for et beløp 
av kr. 5000 etter nærmere bestemmelse av 
vedkommende departement. 

25. 
Konsesjonæren plikter i forbindelse med re

guleringsskjønnet for Aurdalsfjord å begjære 
skjønn også for de tidligere reguleringer i 
vassdraget på de strekninger fra og med 
Aurdalsfjord og ned til Sperillen, hvor skjønn 
tidligere ikke er holdt. 

26. 
Det påhviler konsesjonshaveren i den ut

strekning hvori dette kan skje uten urimelige 
ulemper og utgifter - å unngå ødeleggelser 
av plante- og dyrearter, geologiske og mine
ralogiske dannelser samt i det hele naturfore
komster og områder, når dette anses ønskelig 
av vitenskapelige eller historiske grunner eller 
på grunn av områdenes naturskjønnhet eller 
egenart. 

Såfremt sådan ødeleggelse som følge av 
arbeidenes fremme i henhold til foranstående 
ikke kan unngås, skal Naturvernrådet i be
timelig tid på forhånd underrettes om saken. 

Konsesjonæren skal i god tid på forhånd 
undersøke om faste fortidsminner som er fre
det i medhold av lov av 29. juni 1951 nr. 3 
eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir 
berørt, og i tilfelle strruks gi melding herom 
til vedkommende museum. 

Viser det seg først mens arbeidet er i gang 
at det kan virke inn på fortidsminne som ikke 
har vært kjent, skal melding som nevnt i fore
gående ledd sendes med en gang og arbeidet 
stanses. 

~1 
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Konsesjonshaveren plikter ved planleggin
gen og utførelsen av anleggene i den utstrek
ning det kan skje uten urimelige ulemper og 
utgifter å dra omsorg for at de ferdige anlegg 
og utsprengte steinmasser 0.1. virker minst 
mulig skjemmende i terrenget. Steinmassenes 
plasering skjer i samråd med vedkommende 
kommuner. 

Om nærværende bestemmelser gis vedkom
mende ingeniører eller arbeidsledere fornøden 
meddelelse. 

27. 
Reguleringsanleggets eier underkaster seg 

de bestemmelser som til enhver tid måtte bli 
truffet av vedkommende departement til kon
troll med overholdelsen av de oppstilte be
tingelser. 
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De med kontrollen forbundne utgifter er
stattes det offentlige av reguleringsanleggets 
eier etter nærmere av vedkommende departe
ment fastsatte regler. 

28. 
Alle heftelser som hviler på anlegget fal

ler bort når og i den utstrekning de i henhold 
til reguleringskonsesjonen går' over til staten. 

29. 
Reguleringskonsesjonen skal tinglyses i de 

tinglag hvor anlegget er beliggende. Ved
kommende departement kan bestemme at et 
utdrag av konsesjonen skal tinglyses som hef
telse på de eiendommer eller bruk i vassdraget 
for hvilke reguleringen kan medføre forplik
telser. 

MaQøvreringsreglement 

for regulering av Aurdalsfjord. 

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 25. april 1958.) 

1. 

Reguleringsgrensene er: 

Øvre kote .................................. 306,75 
Nedre kote................................. 303,00 

Reguleringshøyde ........................ 3,75 m 
. Høydeqe refererer seg' til Vassdragsvesenets 

fastmerker. ,De skal betegnes ved faste og 
tydelige vannstandsmerker som det 'offentlige 
godkjenner. 

2. 
Det avgis det til den alminnelige fløting 

nødvendige vann, overensstemmende med de 
i overenskomst eller skjønn fastsatte regler. 

3. 
Det skal ved manøvreringen has for øye at 

vassdragets naturlige flomvassføring så vidt 
mulig ikke forøkes. Heller ikke må den na
turlige lågvassføring forbi kraftverket for
minskes til skade for andres rettigheter. 

4. 
Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke 

hindres av is eller lignende, samt at dammene 

til enhver tid er i god stand. Der føres proto
koll over manøvreringen og avleste vannstan
der, samt observeres og noteres om det for
langes, regnmengder, temperatur m. v. Av 
protokollen sendes hver måned avskrift til 
Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitets
vesenet. 

5. 

Til å forestå manøvreringen foreslås en 
norsk statsborger som godtas av vedkom
mende departement. Hovedstyret for vass
drags- og elektrisitetsvesenet kan bestemme 
hvor. damvokteren skal bo og at han skal ha 
telefon i sin bolig. 

6. 

Viser det seg at slippingen etter dette regle
ment medfører skadelige virkniger av om
fang for almene interesser, kan Kongen uten 
erstatning til konsesjonæren, men med plikt 
for denne til å erstatte mulige skadevirknin
ger for tredjemann, fastsette de endringer 
reglementet som finnes nødvendige. 


