
•

TILLATELSE

FOR

VINSTRA KRAFTSELSKAP

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON 6. APRIL 1962).

•
TIL Å OVERFØRE GOLÅA, HATTA OG LOMMA TIL DRIFTSTUNNELEN

FOR NEDRE VINSTRA

Ved kongelig resolusjon 6. april 1962 er bestemt:

I medhold av lov nr. 17 av 14. desember 1917 tillates Vinstra Kraftselskap å overføre
Golåa, Hatta og Lomma til driftstunnelen for Nedre Vinstra — i det vesentlige i samsvar med
søknad av 29. mai 1961, og på de vilkår som er tatt inn i Industridepartementets tilråding
av 6. april 1962.



Betingelser.

for tillatelse for Vinstra Kraftselskap til å overføre Golåa, Hatta og Lomma til nedre
Vinstra.

(Fastsatt ved kg1. resolusjon 6. april 1962.)

1.

Reguleringskonsesjonen gis på ubegrenset
tid. Konsesjonsvilkårene kan tas opp til al-
minnelig revisjon etter 50 år. Hvis vilkårene
blir revidert, har konsesjonæren adgang til å
frasi  seg  konsesjonen innen 3 måneder etter
at han har fått underretning om de reviderte
vilkår, jfr. vassdragsreguleringslovens § 10
post 12, siste ledd.

Dersom vassfall, som ikke tilhører staten
eller norske kommuner deltar i overføringen
eller blir medeier i overføringsanleggene, gjel-
der konsesjonen for disses vedkommende i 50
år fra konsesjonens datum. Ved konsesjons-
tidens utløp, tilfaller disse vassfallseieres an-
deler i overføringsanleggene staten uten ve-

derl ag.
Reguleringskonsesjonen kan ikke overdras

uten Kongens samtykke.
De utførte overføringsanlegg eller andeler

deri kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres
til gjenstand for arrest eller utlegg uten i
forbindelse med vassfall i samme vassdrag
nedenfor anleggene.

Anleggene må ikke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke.

2.

I det 35. år fra konsesjonens datum skal
staten kunne innløse de andeler i overførings-
anleggene som måtte tilhøre eiere for hvem
reguleringstillatelsen er tidsbegrenset. Benyt-
ter staten seg ikke herav, skal den i det 10.
år deretter ha samme adgang. Bestemmelsen
om innløsning må være meldt overførings-
anleggenes eier 5 år i forveien. Innløsnings-
summen blir å beregne under hensyn til at
grunnstykker og rettigheter samt vassbyg-
ningsarbeider og hus har en verdi svarende til
hva bevislig har kostet ved ervervelsen med
fradrag for amortisasjon etter en amortisa-
sjonstid av 50 år. For annet tilbehør bereg-
nes den tekniske verdi etter skjønn på statens
bekostning.

Anleggene skal ved innløsningen være i
fullt driftsmessig stand. Hvorvidt så er til-

felle avgjøres i tilfelle tvist ved skjønn på
statens bekostning.

Konsesjonæren plikter på sin bekostning å
utføre hva skjønnet i så henseende måtte
bestemme.

3.

For den økning av vasskraften som ved
overføringen tilflyter eiere av vassfall eller
bruk i vassdraget skal disse erlegge følgende
årlige avgifter :

Til staten kr. 1 pr. nat.-hk.
Til de fylkes-, herreds- og bykommuner

som Kongen bestemmer kr. 3 pr. nat.-hk.
Etter 20 år kan fastsettelsen av avgiften

tas opp til ny prøvelse.
Økingen av vasskraften beregnes på grunn-

lag av den øking av vassføringen som over-
føringen antas å ville medføre utover den
vassføring, som har kunnet påregnes år om
annet med den tidligere bestående regulering.
Hva der i hvert enkelt tilfelle skal anses som
den ved overføringen innvunne øking av vass-
kraften avgjøres med bindende virkning av
departementet.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede
avgifter inntrer etter hvert som den ved over-
føringene innvunne vasskraft tas i bruk. Av-
giften har samme pantesikkerhet som skatter
på fast eiendom og kan inndrives på samme
måte som disse. Etter forfall svares 6 pst.
rente.

Nærmere bestemmelser om betalingen av
avgifter etter post 3 og kontroll med vann-
forbruket, samt angående avgivelse av kraft,
jfr. post 17, skal med bindende virkning for
hvert enkelt tilfelle fastsettes av vedkom-
mende departement.

5.

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av
2 år, etterat konsesjonen er gitt og fullføres
innen en ytterligere frist av 5 år.

I fristene medregnes ikke den tid som på
grunn av overordentlige tildragelser (vis



major) streik eller lockout har vært umulig å
utnytte.

For hver dag noen av disse frister uten til-
latelse meddelt av departementet oversittes,
erlegger konsesjonæren en løpende mulkt til
statskassen av kr. 100.

6.

Konsesjonæren skal ved bygging og drift
av anleggene fortrinnsvis anvende norske va-
rer for så vidt disse kan fås like gode, til-
strekkelig hurtig — herunder forutsatt at det
er utvist all mulig aktsomhet med hensyn til
tiden for bestillingen — 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 innenlandske tilbud, antas det til-
bud som representerer det største innen landet
fallende arbeid og produserte materiale, selv
om dette tilbud er kostbarere, når bare oven-
nevnte prisforskjell — 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
tvist herom avgjøres spørsmålet av departe-
mentet.

Vedkommende departement kan dispensere
fra regelen om bruk av norske varer.

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

7.

Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske sel-
skaper, hvis disse byr like fordelaktige be-
tingelser som utenlandske. Vedkommende de-
partement kan dispensere fra denne bestem-
melse.

8.

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

9.

Konsesjonæren er forpliktet til, når vedkom-
mende departement forlanger det, på, den måte
og på de vilkår som departementet bestemmer,
i anleggstiden å skaffe arbeiderne og funksjo-
nærene ved anlegget og disses familier den
nødvendige legehjelp ved fastboende lege, og
å holde, eller helt eller delvis dekke utgiftene
til, en for øyemedet tjenlig sykestue med
isolasjonslokale og tidsmessig utstyr.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene
omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden,
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kan konsesjonæren etter nærmere bestemmelse
av vedkommende departement pålegges å sikre
eventuelle etterlatte en øyeblikkelig erstat-
ning.

10.
Konsesjonæren er i fornøden utstrekning

forpliktet til på rimelige vilkår og uten be-
regning av noen fortjeneste å skaffe arbei-
derne og funksjonærene sundt 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.
Uenighet om hvorvidt oppsigelse skyldes
arbeidstvist avgjøres med bindende virkning
av departementet.

Bestemmelsene i annet ledd får ikke an-
vendelse på leieforholdet mellom konsesjonæ-
ren og arbeider når § 38 i lov om husleie av
16. juni 1939 gjelder i kommunen og leie-
forholdet er beskyttet gjennom oppsiings-
reglene i nevnte paragraf.

11.
Konsesjonæren er forpliktet til å erstatte

utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av
offentlige veier og bruer, hvis disse utgifter
blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvist-
tilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vil-
kårene for refusjonsplikten er til stede, samt
erstatningens størrelse, ved skjønn på konse-
sjonærens bekostning. Eventuell erstatning
innbetales til Vegdirektoratet. Veier og bruer
som konsesjonæren anlegger, skal stilles til
fri benyttelse for almenheten, for så vidt de-
partementet finner at dette kan skje uten
vesentlige ulemper for anlegget.

12.
Vinstra Kraftselskap plikter å treffe tiltak

som er nødvendige for å skaffe de enkelte
bruk som berøres ved overføringen av Golåa,
like sikre forhold som tidligere når det gjel-
der vannforsyning til vanlig forbruk — her-
under også kunstig vanning. Spørsmålet om
hvorvidt det skal treffes tiltak, og i tilfelle
hvilke, avgjøres i mangel av overenskomst
ved skjønn som i tilfelle kan fremmes i sam-
band med ekspropriasjonsskjønnet.

13.
Konsesjonæren er forpliktet til etter avgjø-

relse av vedkommende departement å erstatte
vedkommende forsorgskommune slike for-
sorgsutgifter som i vassdragsreguleringsloven
er forutsatt dekket ved hjelp av fond i sam-
svar med reglene i lovens § 12, pkt. 7, 1. ledd
og 2. ledds første og annet punktum.



14.

Konsesjonæren plikter før arbeidet påbegyn-
nes å forelegge vedkommende departement
detaljerte planer med fornødne opplysninger,
beregninger og omkostningsoverslag vedkom-
mende overføringsanleggene, således at arbei-
det ikke kan iverksettes før planene er appro-
bert av departementet. Anleggene skal utføres
på en solid måte og skal til enhver tid holdes
i fullt driftsmessig stand. Deres utførelse så
vel som deres senere vedlikehold og drift
undergis offentlig tilsyn. De hermed for-
bundne utgifter utredes av anleggenes eier.

15.
Overføringsanleggenes  eier  skal etter nær-

mere bestemmelse av departementet utføre de
hydrologiske iakttagelser, som i det offent-
liges interesse finnes påkrevd, og stille det
innvunne materiale til disposisjon for det
offentlige.

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.

16.

Eieren skal uten vederlag for de utførte an-
legg finne seg i enhver ytterligere regulering
i vedkommende vassdrag som ikke forringer
den tillatte regulerings eff ekt.

17.
De vassfalls- og brukseiere som benytter

seg av det ved overføringen innvunne drifts-
vann er forpliktet til å avgi til den eller de
kommuner, derunder også fylkeskommuner
som departementet bestemmer, etter hvert
som  utbygging  skjer, inntil 10 pst. av den
for hvert vassfall innvunne øking av kraften
(beregnet som angitt i post 3). Staten for-
beholdes rett til å erholde inntil 5 pst. av
kraften.

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter
begjæring av en interessert tas opp til ny
avgjørelse etter 30 år.

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid
ned til 5 000 brukstimer årlig. Kraften avgis
i den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter departementets
bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjern-
ledningene eller fra ledningsnettet, hva enten
ledningene tilhører overføringsanleggenes 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,
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streik eller lockout, må. ikke skje uten departe-
mentets samtykke.

Kraften skal leveres til vanlig pris i ved-
kommende forsynings- eller samkjøringsom-
råde. Dersom det ikke er mulig å påvise
noen slik pris, skal kraften leveres til selv-
kostende. Hvis den pris som således skal leg-
ges  til grunn blir uforholdsmessig høy, fordi
bare en mindre del av den kraft vassfallene
kan  gi  er tatt i bruk, skal kraften leveres til
rimelig pris.

Uenighet om prisen avgjøres av vedkom-
mende departement.

Eieren har rett til å forlange et varsel av
1 år for hver  gang  kraft uttas. Samtidig som
uttak varsles kan forlanges oppgitt den bruks-
tid som ønskes benyttet og dennes fordeling
over året. Tvist om fordelingen avgjøres av
departementet. Oppsigelse av konsesjonskraft
kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan
ikke senere forlanges avgitt. Eventuell av-
givelse av overskytende kraftmengder i hen-
hold til endret pålegg etter 2. ledd kan bare
kreves etter hvert som kraft blir ledig.

18.
Departementet kan under særlige omstendig-

heter gi en vassfalls- eller brukseler som ikke
er medeier i overføringsanleggene, tillatelse til
å benytte drif tsvann, som er innvunnet ved
overføringene, mot en årlig godtgjørelse til
anleggenes eier. Denne godtgjørelse skal i
tilfelle av tvist fastsettes av departementet.

19.
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 natur-
forekomster og områder, når dette anses øn-
skelig av vitenskapelige eller historiske grun-
ner eller på grunn av områdenes naturskjønn-
het eller egenart.

Såfremt sådan ødeleggelse som følge av ar-
beidenes fremme i henhold til foranstående
ikke kan unngåes, 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 straks 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
foregående ledd sendes med en gang og arbei-
det stanses.



•

•

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 hoved- så vel
som hjelpeanlegg virker minst mulig skjem-
mende i terrenget. Plassering av stein- og
jordmasser skjer i samråd med vedkommende
kommune.

Konsesjonshaveren har plikt til forsvarlig
opprydding av anleggsområdet. Oppryddingen
må være ferdig senest 2 år etter at vedkom-
mende anlegg er satt i drift. Overholdelsen
av bestemmelsene i dette ledd undergis offent-
lig tilsyn. De hermed forbundne utgifter ut-
redes av anleggets eier.

Om nærværende bestemmelse gis vedkom-
mende ingeniører eller arbeidsledere fornøden
meddelelse.
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20.

Anleggenes eier underkaster seg de be-
stemmelser som til enhver tid måtte bli
truffet av vedkommende departement til kon-
troll med overholdelsen av de oppstilte betin-
gelser.

De med kontrollen forbundne utgifter er-
stattes det offentlige av anleggenes eier etter
nærmere av vedkommende departement fast-
satte regler.

21.

Reguleringskonsesjonen skal tinglyses i de
tinglag hvor anleggene er beliggende. Vedkom-
mende departement kan bestemme at et ut-
drag av konsesjonen skal tinglyses som hef-
telse på de eiendommer eller bruk i vassdraget
for hvilke overføringene kan medføre forplik-
telser.




