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NORD-TRØNDELAGELEKTRISITETSVERK EKSPROPRIASJONFOR UTBYGGING
AV ÅSMULFOSSKRAFTVERKI NAMDALEN.

I medholdav lov om vassdrageneav 15.3.40 § 62 og bemyndigelse
gitt ved kg1. res. av 28.6.46 tillatesNord-TrøndelagElektrisitets-
verk å eksproprieredet som trengs av grunn og rettigheterfor
utbyggingav Asmulfosskraftverk.

Det vises til søknadav 7.9.67 med vedleggfra Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk.

Dokumentenevedliggersammenheftetog forsyntmed departementets
påtegningav i dag.

Tillatelsengis på følgendevilkår:




Vasshøydeni inntaksbassengetmå ikke stige høyere enn
til kote 110,0 uten at alle flomløpenei dammen er åpnet.
Det forutsettesat størsteflomstigninger kote 111,50.

Den tillatteoppdemningshøydeskal betegnesmed faste og
tydeligevasstandsmerkersom godkjennesav Hovedstyretfor
Norgesvassdrags-og elektrisitetsvesan.

Det føres protokollover manøvreringenog avlestevass-
stander,samt observeresog noteres - om det forlanges-
regnmengder,temperaturm.v. Av protokollensendesved
hver måneds utløp avskrifttil Hovedstyretfor Norges
vassdrags-og elektrisitetsvesen.




Det påhvileranleggeneseier i den utstrekninghvori dette
kan skje, uten urimeligeulemperog utgifter,å unngå øde-
leggelseav plante-og dyrearter,geologiskeog mineral- •
ogiske dannelsersamt i det hele naturforekomsterog
områder,når dette anses ønskeligav vitenskapeligeeller
historiskegrunner eller på grunn av områdenesnatur-
skjønnheteller egenart.
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3:Sfremtsadan edolegge]se som følge av arbeidenes
fremme i henhold til foranstående ikke kan unngås,
skal NaturvernrådeL i betimelig tid på forhånd under-
rettes om saken.

Anleggenes eier skal i god tid på forhånd undersøke
om faste fertidsminner som er fredet i medhold av
lov av 29. juni 1951 nr. 3 eller andre kulturhisteriske
1.0kaliteterblir berørt og i tilfelie straks gi
melding heremtbil vedlaommende museum.

det •eg f:4rstmens arbelael er i gang at det kan
tjrhe itonpå fortidsminne som ikke har vært klent, skal
meldIng som nevnt i foregående ledd sendes med en oan
og arbeidet stanses.

Anleggenes cier pljkAer ved planleggingen og utførelsev.
av anleggene i den utstrekning det kan skje uten =ime-
lige ulemper og utgifter å dra omsorg for at hoved-
såvel sem hjelpeanlegg virker minst mulig skjemmende
i terrenget. Plassering av stein og jerdmasser skjer
j samrå4 med vedkommende kommuner. Anleggenes eicr
plikter å skaffe seg varig råderett over tipper eg
andre områder som trengs for gjernomforing av pålegg
som blir giUt i samband med bestemmejser i denne Dos-H
Han plikter å foreta forsvarljg oppryddjng av anleflp,
omrdene. Oppryddjngen må være ferdig senest 2 år
etter at vedkommende aft1egger natt i drift. Over-
holdelsen AV bestemmelsene i dette ledd undergts
offentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter ut-
redes av anleggenes eier.

Om nærværende bestemmelser gis vedkommende arbeids-
ledere fornødrn moddeleise.

7
J .

Ncrd-Trendelag Flektrisitetsverk plikter fsr opp-
demroingon las i bruOkå rydde de neddmmmede arealer - -
fra dammen til berredsgrensen Grong/Nhogsskegantil
k04',e111,50 og fersvrig til kote 111,0 - L0iter
deartementets nammere bestemmelse.

Eksproprtasjon for linjebygging blif behan;iet saDrskill.

Forholdet til statsbanene forutsettes ordnet ved avtaJe.

Hovedstyres6 for vassdrags- og elektrisitetsvosenet har i brev
hertil av 17.6. d.å-, hvorav gjenpart vedljgger sammen med
kontraktutkastet, fereslått at NVE's ideelle halvpart av fall-
reffighetene i Asmulfoss overdras til Nord-Trundelag Eiek-
trisitetsverk. Depertementet har etter dct foreliggende ikke
noe å bemerke til den foreGlåtte fremgangsmae. Man har
brev av i dag bedt Vassdragsvesenet foreta deO som er nødvendig
i saken.

Eventoaellemanglende fallrettigheter feruesettes søkt er-
vervet i minncOlighet oller ved eksprepriasjon.
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Departementet har festet seg ved at Nord-Trendelag Elek-
trisitetsverk foreløpig har frafalt søknaden etter vass-
dragslovens kap. 10 og i etedet vil tilstevne skjønn i
henhold til lovens § 112, pkt.2. Også pkt.3 vil da komme
til anvendelse. Man har derfor på det nåværende tidspunkt
ikke funnet grunn til å ta opp spørsmålet om det skulle
være nødvendig med tillatelser etter lovens §§ 104, 105 eller
drøftelse av forholdet til § 108, pkt.4. Til orientering
vedlegges kopi av departementets brev til Landbruksdeparte.j
mentet av 21. desember 1968 og av Landbruksdepartementets
brev av 17. februar d.å.

Det forutsettes for ovrig at Nord-Trøndelag Elektrisitets-
verk straks kommer ttligaketil spørsmålet om de nødvendige
tillatelser etter vassdragslovens kap. 10, dersrm skjønnet
skulle finne at de planlagte tiltak vil være i strid med
de nevnte bestemmelser.

Man skal gjøre oppmerksem på at ekspropriasjonsskjdnnet
må være bogjært innen ett år, ellers faller tillatolsen bort,
jfr. vassdragelovens § 130, pkt. 1.

Man ber om at de bererte grunneiere og retLIghetshavereblir
underrettet om tillatelsen og om adgangen til innen tre
uker fra underretningens mottakolse å innklage departementets
avgjørelse til Kongen, jfr. oreigningslovens§ 5, jfr. § 30,
pkt. 21 og kg1. res, av 2.6.60 VII, pkt. 5.

Gjenpart av dette brev er sendt Bangdalsbruget (firmact
Albert Collett) cg h.r.advokat 0. Trampe Kindt på vegne av
A/S Van Severen & Co. Ltd.

1 gjenpart av brevet ligger ved.

Etter fullmakt

J. fandmark Poulsen

Sylva Schjødt


