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Tillatelse
for

I/S Øvre Otra

TIL ERVERV AV FALLRETTIGHETER OG FOR OTFERAAENS
BRUGSEIERFORENING TIL Å FORETA YTFERLIGERE REGULERING

OG OVERFORINGER I OTRAVASSDRAGET

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 15. NOVEMBER 1974)

Ved kongelig resolusjon av 15. november 1974 er bestemt:

«1. I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 gis Otteraaens Brugseier-
forening tillatelse til ytterligere regulering og overføringer i Otravassdraget, på de vilkår
og under de forutsetninger som er nevnt i Industridepartementets foredrag av 15. november
1974.

I medhold av ervervsloven av 14. desember 1917 fastsettes ervervsbestemmelser i for-
bindelse med tillatelse for I/S Øvre Otra til erverv av fallrettigheter i Otravassdraget
på de vilkår som er fastsatt i det ovenfor nevnte foredrag.

Det fastsettes manevreringsbestemmelser for reguleringene og overføringene i samsvar
med det ovenfor nevnte foredrag som gjeldende inntil videre.»

•



Vilkår

for tillatelse for Otteraaens Brugseierforening til ytterligere reguleringer og overforinger i

Otra.
(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 15. november 1974.)



Konsesjonen gis på ubegrenset tid. Konse-

sjonsvilkårene kan tas opp til alminnelig revi-
sjon etter 50 år. Hvis vilkårene blir revidert
har konsesjonæren adgang til å frasi seg kon-
sesjonen innen 3 måneder etter at han har
fått underretning om de reviderte vilkår, jfr.
vassdragsreguleringslovens § 10, post 2, siste
ledd.

Dersom vassfall som ikke tilhører staten
eller norske kommuner deltar i reguleringen
eller blir medeiere i anlegget, gjelder konse-
sjonen for disses vedkommende i 60 år fra
konsesjonens datum. Ved konsesjonstidens ut-
løp tilfaller disse vassfalleieres andeler i an-
legget staten uten vederlag.

Det utførte anlegg eller andeler deri kan
ikke avhendes, pantsettes eller gjøres til gjen-
stand for arrest eller utlegg uten i forbindelse
med vassfall nedenfor anlegget.

Anlegget må ikke nedlegges uten statsmyn-
dighetenes samtykke.



For den øking av vasskraften som ved re-

guleringene og overføringene tilflyter eiere av
vassfall eller bruk i vassdraget skal disse er-
legge følgende årlige avgifter:

Til statens konsesjonsavgiftsfond kr. 1,50 pr.
nat.-hk. Til konsesjonsavgiftsfondet i de fyl-
kes-, herreds- og bykommuner som Kongen
bestemmer kr. 7 pr. nat.-hk.

Etter 10 år fra denne konsesjons datum kan
konsesjonsavgiftene tas opp til ny prøvelse.
Avgiftene og revisjonsperioden gjelder også
første byggetrinn av Brokke kraftverk.

Økingen av vasskraften skal beregnes på
grunnlag av den øking av vassføringen som
reguleringene og overføringene antas å ville
medføre utover den vassføring som har kun-
net påregnes år om annet med de tidligere
gjennomførte reguleringer i vassdraget. Ved
beregningen av denne øking forutsettes det at
magasinet utnyttes på en sådan måte at vass-
føringen i lavvassperioden blir så jevn som
mulig. Hva der i hvert enkelt tilfelle skal an-
ses som den ved reguleringene og overførin-
gene innvurme øking av vasskraften avgjøres
med bindende virkning av departementet.

Hvis det blir vedtatt lovendring i vass-
dragsreguleringsloven med avgiftsregler som
også gjelder for flerårsmagasiner, skal avgif-




ten fra denne endrings ikrafttreden beregnes
etter de nye regler.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede
avgifter inntrer etter hvert som den ved re-
guleringene og overføringene innvunne vass-
kraft tas i bruk. Avgiften har samme pante-
sikkerhet som skatter på fast eiendom og kan
inndrives på samme måte som disse. Etter
forfall svares 6 pst. rente.



Nærmere bestemmelse om betaling av av-

gifter etter post 2 og kontroll med vassfor-
bruket samt angående avgivelse av kraft, jfr.
post 13 skal med bindende virkning for hvert
enkelt tilfelle fastsettes av departementet.



Arbeidet må påbegynnes innen en frist på

2 år fra konsesjonens datum og fullføres in-
nen en ytterligere frist av 5 år. Under sær-
lige omstendigheter kan fristene forlenges av
Kongen.

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

For hver dag noen av disse fristene over-
sittes uten tillatelse fra departementet, beta-
ler konsesjonæren en mulkt til statskassen av
kr. 1 000.



Konsesjonæren skal ved bygging av anleg-

gene fortrinnsvis anvende norske varer, for så
vidt disse kan fås like gode, tilstrekkelig hur-
tig, herunder forutsatt at det er utvist all mu-
lig aktsomhet med hensyn til tiden for bestil-
lingen — samt til en pris som ikke med mer
enn 10 pst. overstiger den pris med tillagt
toll, som de kan fås for fra utlandet. Er det
adgang til å velge mellom forskjellige innen-
landske tilbud, antas det tilbud som represen-
terer det største innenlandske arbeid og pro-
duserte materiale, selv om dette tilbud er
kostbarere, når bare ovennevnte prisforskjell
— 10 pst. — i forhold til utenlandsk vare ikke
derved overstiges. Toll og pristillegg tilsam-
men forutsettes dog ikke å skulle overstige
25 pst. av den utenlandske varepris (eksklu-
sive toll). I tilfelle av tvist om dette, avgjøres
spørsmålet av departementet.
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Departementet kan dispensere fra regelen
om bruk av norske varer. Søknad om dispen-
sasjon må på forhånd sendes til departemen-
tet med de opplysninger som er nødvendige.
Hva angår leveranser fra EFTA-land, vil dis-
pensasjonsadgangen bli praktisert i samsvar
med de forpliktelser som foreligger i forhold
til disse land under forutsetning av full gjen-
sidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i denne
post betaler konsesjonæren for hver gang
etter avgjørelse av departementet en mulkt
av inntil 15 pst. av verdien. Mulkten tilfaller
statskassen.



Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske sel-

skaper, hvis disse byr like fordelaktige betin-
gelser som utenlandske. Departementet kan
dispensere fra denne bestemmelse.



Konsesjonæren er forpliktet til, når ved-

kommende departement forlanger det, på den
måte og på de vilkår som departementet be-
stemmer, i anleggstiden helt eller delvis å
dekke utgiftene til legehjelp for arbeiderne og
funksjonærene ved anlegget og deres familier
og til oppførelse eller utbygging av sykehus
eller sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonære-
ne omkommer ved arbeidsulykke i anleggsti-
den, kan konsesjonæren etter nærmere be-
stemmelse av vedkommende departement på-
legges å sikre eventuelle etterlatte en øye-
blikkelig erstatning.



Konsesjonæren er i nødvendig utstrekning

forpliktet til på rimelige vilkår og uten bereg-
ning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne
og funksjonærene og deres familier sunt og
tilstrekkelig husrom etter nærmere bestem-
melse av vedkommende departement.



Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe-

gynnes å sørge for midlertidig forsamlingslo-
kale til bruk for arbeiderne og den øvrige be-
folkning som er knyttet til anleggene, eller,
hvis departementet måtte finne det mer hen-
siktsmessig og ikke vesentlig dyrere, å delta
i oppføring, utbedring eller nedbetaling av
permanent forsamlingslokale, f. eks. samfunns-
hus.

Konsesjonæren skal stille inntil kr. 50 000
til rådighet for almendannende virksomhet og
geistlig betjening etter Kirkedepartementets
nærmere bestemmelse.
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Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe-
gynnes å forelegge departementet detaljerte
planer med nødvendige opplysninger, bereg-
ninger og omkostningsoverslag vedkommende
regulerings- og overføringsanleggene, slik at
arbeidet ikke kan iverksettes før planene er
approbert av departementet. Anleggene skal
utføres på en solid måte og skal til enhver
tid holdes i fullt driftsmessig stand. Deres ut-
førelse så vel som deres senere vedlikehold og
drift undergis offentlig tilsyn. Utgiftene som
er forbundet med dette, betales av anlegge-
nes eier.



Vasslippingen skal foregå overensstemmen-

de med et manøvreringsreglement som Kon-
gen på forhånd fastsetter.

Viser det seg at slippingen etter dette
reglement medfører skadelige virkninger av
omfang for almene interesser, kan Kongen
uten erstatning til konsesjonæren, men med
plikt for denne til å erstatte mulige skade-
virkninger for tredjemann, fastsette de en-
dringer i reglementet som finnes nødvendige.

En norsk statsborger som dpartementet
godtar, skal forestå manøvreringen. Ekspro-
priasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før reg-
lementet er fastsatt.

For så vidt vasslippingen foregår i strid med
reglementet, kan konsesjonæren pålegges en
tvangsrnulkt til staten av inntil kr. 5 000 for
hver gang etter departementets nærmere be-
stemmelser.



Anleggenes eier skal etter nærmere bestem-

melse av departementet utføre de hydrolog-
iske observasjoner som i det offentliges inter-
esse finnes påkrevet, og stille det innvunne
materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser betegnes ved
faste og tydelige vasstandsmerker som det
offentlige godkjenner.

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



De vassfalls- og brukseiere som benytter seg

av det ved reguleringen og overføringen inn-
vunne driftsvatn er forpliktet til å avgi til
den eller de kommuner, derunder også fyl-
keskommuner som departementet bestemmer,
etter hvert som utbygging skjer, inntil 10 pst.
av den for hvert vassfall innvunne økning av
kraften (beregnet som angitt i post 2). Sta-
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ten forbeholdes rett til å erholde inntil 5 pst.
av kraften.

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter
begjæring av en interessert tas opp til ny av-
gjørelse 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 reguleringsanleggenes eier
eller andre. Forårsaker kraftens uttakelse av
ledningene økede utgifter, bæres disse av den
som uttar kraften, enten denne 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 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 selvkostende.
Hvis den pris som således skal legges 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 departe-
mentet.

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 avgivelse av overskytende kraft-
mengder i henhold til endret pålegg etter 2.
ledd kan bare kreves etter hvert som kraft
blir ledig.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som
er betinget i denne post uten at vis major,
streik eller lockout hindrer leveransen, plik-
ter han etter departementets bestemmelse å
betale en mulkt til statskassen av kr. 1 pr.
dag for hver kW som urettelig ikke er levert.
Det offentlige skal være berettiget til etter
departementets bestemmelse å overta driften
av anleggene for eierens regning og risiko så
vidt nødvendig til levering av den betingede
kraft.

14.
Konsesjonæren plikter i den utstrekning det

kan skje uten urimelige ulemper og utgifter
å unngå ødeleggelser av naturforekomster og
områder, når dette er ønskelig av vitenska-
pelige eller historiske grunner eller på grunn
av områdenes naturskjønnhet eller egenart.

Såfremt slike ødeleggelser ikke kan unngås,
skal Statens naturvernråd underrettes i god
tid på forhånd.

Konsesjonæren skal videre i god tid på for-
hånd undersøke om faste fortidsminner som
er fredet i medhold av lov av 29. juni 1951
nr. 3 eller andre kulturhistoriske lokaliteter
blir berørt, og i tilfelle straks gi melding om
dette 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 forgående ledd sen-
des med en gang og arbeidet stanses.

Konsesjonæren plikter ved planleggingen
og utførelsen av anleggene i den utstrekning
det kan skje uten urimelige ulemper og ut-
gifter å sørge for at hoved- så vel som hjelpe-
anlegg får en best mulig landskapsarkitekto-
nisk utforming. Plassering av stein- og/eller
jordmasser skjer i samråd med vedkommen-
de kommuner. Konsesjonæren plikter å skaffe
seg varig rådighet over tipper og andre områ-
der som trengs for gjennomføring av pålegg
som blir gitt 1 samband med denne post. Kon-
sesjonæren plikter å. foreta en forsvarlig opp-
rydding av anleggsområdet. Oppryddingen må
være ferdig senest 2 år etter at vedkommen-
de anlegg er satt i drift. Overholdelsen av
bestemmelsene i dette ledd undergis offentlig
tilsyn. Utgifter i denne forbindelse betales av
konsesjonæren.

Midlertidige hjelpeanlegg bør så vidt mulig
planlegges slik at de senere kan bli til varig
nytte for almenheten.

Om disse bestemmelser gis vedkommende
ingeniører eller arbeidsledere nødvendig un-
derretning.

Departementet kan, på bakgrunn av ufor-
utsette virkninger av reguleringene fastsette
ytterligere vilkår for å unngå eller avbøte ska-
der på naturen, ulemper for friluftslivet og
skade på kulturverninteressene. Vilkårene må
stå i rimelig forhold til det som kan ventes
oppnådd.

15.
Konsesjonæren underkaster seg de bestem-

melser som til enhver tid måtte bli truffet av
departementet til kontroll med overholdelse
av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det of-
fentlige av konsesjonæren etter nærmere reg-
ler som fastsettes av departementet.

Gjentatte eller fotrsatte overtredelser av
post 2, 4, 11, 13 eller 15, første eller annet ledd,
kan medføre at konsesjonen trekkes tilbake
eller til at enkelte deltakeres rett til å bruke
reguleringsvatn faller bort, i samsvar med
vassdragsreguleringslovens § 12, post 17, annet
og tredje ledd.
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For overtredelse av de i konsesjonen inn-
tatte bestemmelser påløper en tvangsmulkt på
kr. 1 000 pr. dag eller kr. 5 000 for hver over-
tredelse, såfremt det ikke er fastsatt annen
straff for overtredelse av vilkåret. Mulkten
kan inndrives ved utpantning.



Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor

anleggene er beliggende. Departementet kan
bestemme at et utdrag av konsesjonen skal
tinglyses som heftelse på de eiendommer eller
bruk i vassdraget for hvilke reguleringene og
overføringene kan medføre forpliktelser.



Konsesjonæren er forpliktet til å erstatte

utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av
offentlige veger, bruker og kaier, hvis disse ut-
gifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet. I
tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt

41)  vilkårene for refusjonsplikten er til stede,samt erstatningens størrelse, ved skjønn på
( konsesjonærens bekostning. Veger, bruer og

kaler som konsesjonæren anlegger, skal kun-
ne benyttes av almenheten med mindre de-
partementet treffer annen bestemmelse. Ved
utstikking av anleggsveger skal de stedlige
myndigheter tas med på råd. Konsesjonæren
plikter å legge om veger og stier som demmes
ned.



Når konsesjon er gitt, plikter anleggenes

eier å innbetale til Bykle kommune 4 mill.
kroner, til Valle kommune 2 mill, kroner og
til Bygland kommune 1 mill, kroner, som av-
settes til et næringsfond for kommunene.
Fondet anvendes etter nærmere bestemmelse
av kommunestyret til fremme av næringslivet
i kommunen. Fondet skal dog fortrinnsvis an-
vendes til beste for de berørte distrikter innen
kommunen.

Vedtekter for næringsfondet skal være  mi-
dergitt Kommunal -og arbeidsdepartementets
godkjennelse.



a. Konsesjonæren plikter etter nærmere be-

stemmelser av vedkommende departement:
å sette ut yngel og/eller settefisk (her-
under også flerårlig fisk) av det antall,
de arter, størrelse, kvalitet og på den
tid, sted og måte som måtte fastsettes,
å sørge for fangst av stamfisk og å dek-
ke alle utgifter med klekking, oppfåring
og transport,
å bekoste fiske- og viltbiologiske under-
søkelser, herunder også langtidsunder-
søkelser og å delta i fellesfinansiering
av større biologiske undersøkelser, som

omfatter de populasjoner som berøres
av den angjeldende utbygging og regu-
lering,
å anordne sperregitter foran tappetun-
neler og utløpene av kraftstasjonene
hvis kostnadene med tiltakene står i
rimelig forhold til det som oppnås,
å dekke utgiftene til forsterket jakt- og
fiskeoppsyn i anleggstiden.

Dersom departementet finner det nødven-
dig, kan konsesjonæren tilpliktes å bekoste
bygging og drift av et anlegg for produk-
sjon av settefisk og stamfisk av de arter,
på det sted og med den kapasitet som ved-
kommende myndighet bestemmer.
Dersom det som følge av kraftutbyggingen
og reguleringene i vassdraget oppstår ska-
der som berører vilt- eller fiskebestanden
i området og som ikke dekkes av de opp-
stilte vilkår, kan konsesjonæren tilpliktes
ut over det som er nevnt ovenfor å bekoste
ytterligere tiltak som departementet fin-
ner nødvendig for å bøte på skadene, så-
fremt omkostningene med tiltakene står
i rimelig forhold til det som derved vinnes.
Konsesjonæren plikter å påse at hans kon-
traktører og andre som har med anleggs-
arbeidet og kraftverksdriften å gjøre, tar
de nødvendige hensyn for å forebygge ska-
der på vilt- og fiskebestandene som berø-
res av utbyggingene, reguleringene og den
øvrige drift av anleggene, bl. a. ved å fore-
bygge fare for tilslamming og annen for-
urensning i vassdraget.



Konsesjonæren plikter etter nærmere be-

stemmelse av departementet å utføre og ved-
likeholde grunndammer (terskler), foreta opp-
renskings- og strandjusteringsarbeider samt
sikre områder som er truet av utrasing av
betydning, alt i de elvestrekninger som berø-
res av reguleringene og overføringene.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene
er fastlagt og gjennomføres så snart som mu-
lig deretter. Utførelsen undergis offentlig til-
syn. De med planlegging og tilsyn forbundne
utgifter utredes av kraftverket.



De neddemte arealer ryddes for trær og

busker som er over 1,5 m høye og/eller har
over 8 cm stammediameter målt i en høyde
av 25 cm over bakken. Gjenstående stubber
skal ikke være over 25 cm høye.

Høyden regnes vinkelrett mot bakken.
Ryddingen skal være utført senest 2 år etter

første neddemming av vedkommende areal,
og skal såvidt mulig unngås lagt til yngleti-
den for småviltet.

•



•



Konsesjonæren plikter å sørge for og bekos-

te grunnvannsmålinger m. v. med sikte på å
klarlegge reguleringenes virkninger på land-
bruksproduksjonen langs de berørte elve-
strekninger.



Konsesjonæren plikter å sørge for og bekos-

te undersøkelser med sikte på å klarlegge re-
guleringenes, overføringenes og utbyggingens
virkninger på resipientforhold i vassdraget.

Konsesjonæren er forpliktet til å. bekoste
renseanlegg i vassdraget etter senere bestem-
melse av departementet.

Departementet forutsetter at skjønnet vur-
derer spørsmålet om tiltak i forbindelse med
vannforsyning, samt eventuelt foretar forde-
ling av kostnadene i denne forbindelse.



Konsesjonæren skal bygge vei mellom Frøy-

rak og Storestraumen og mellom Araksbø og
Skore i Bygland kommune. Veiene skal byg-
ges i standard skogsbilvei klasse

Vedlikeholdet av veiene forutsettes å være
konsesjonæren uvedkommende.

Veiene skal ferdigstilles i løpet av en peri-
ode på. 6 år fra konsesjonens datum.



De partier av isen på. Hartevatn, Vatne-

dalsvatn og Bossvatn som mister sin bære-
evne på grunn av reguleringene og overforin-
gene skal markeres slik:

Så snart isen er farbar om høsten, innsirk-
les de svekkede partier med tau festet til på-
ler som settes fast i isen med passende mel-
lomrom Tauet skal til enhver tid ha en fri
høyde over is- eller snooverflaten på mellom
0,5 og 1 m.



Eieren skal uten vederlag for de utførte an-

legg finne seg i enhver ytterligere regulering
i vedkommende vassdrag som ikke forringer
den tillatte regulerings effekt.



Ved damanleggene skal der tillates truffet

militære foranstaltninger for sprenging i
krigstilfelle uten at anleggenes eier har krav
på godtgjørelse eller erstatning for de herav
følgende ulemper eller innskrenkninger med
hensyn til deres benyttelse. Anleggenes eier
må uten godtgjørelse finne seg i den bruk av
anleggene som skjer i krigsøyemed.



Departementet kan under særlige omsten-

digheter gi en vassfalls- eller brukseier som
ikke er medeier i reguleringsanleggene tilla-
telse til å benytte driftsvann som er innvun-
net ved reguleringene og overføringene mot
en årlig godtgjørelse til anleggenes eier. Den-
ne godtgjørelse skal i tilfelle av tvist fastset-
tes av departementet.

•



Vilkår

for tillatelse for I/S Øvre Otra til å everve fallrettigheter i Otra med bielver.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 15. november 1974.)

•



Konsesjonen gis på ubegrenset tid.
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til

alminnelig revisjon etter 50 år fra konsesjo-
nens datum. Hvis vilkårene blir revidert, har
konsesjonæren adgang til å frasi seg konse-
sjonen innen 3 måneder etter at han har fått
underretning om de reviderte vilkår, jfr. kon-
sesjonslovens § 4, 3. ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras uten Kon-
gens samtykke.

Anleggene må ikke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke.



Konsesjonæren skal betale en årlig avgift

til statens konsesjonsavgiftsfond av kr. 1,50
pr. nat.-hk, beregnet etter den gjennomsnitt-
lige kraftmengde som vassfallene etter den
foretatte utbygging og regulering kan fram-
bringe med den påregnelige vassføring år om
annet og en årlig avgift til konsesjonsavgifts-
fondene i de fylkes-, herreds- og bykommu-
ner som Kongen bestemmer av kr. 7 pr.
nat.-hk, beregnet på samme måte.

Etter 10 år fra denne konsesjons datum kan
konsesjonsavgiftene tas opp til ny prøvelse.
Avgiftene og revisjonsperioden gjelder også
første byggetrinn av Brokke kraftverk.

Hvis det blir vedtatt endring i ervervsloven
vedrørende avgiftsberegningen, skal avgiften
fra denne endrings ikrafttreden beregnes
etter de nye regler.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede
avgifter inntrer etter hvert som vasskraften
tas i bruk.

Avgiftene har samme pantesikkerhet som
skatter på fast eiendom og kan inndrives på
samme måte som disse. Etter forfall svares
6 pst. rente.



Nærmere bestemmelse om betalingen av av-

gifter etter post 2 og kontroll med vassfor-
bruket, samt angående avgivelse av kraft, jfr.
post 13, skal med bindende virkning for hvert
enkelt tilfelle fastsettes av departementet.



Arbeidet må påbegynnes innen en frist av

2 år og fullføres innen en ytterligere frist av

5 år. Under særlige omstendigheter kan fris-
tene forlenges av Kongen.

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

For hver dag noen av disse fristene oversit-
tes uten tillatelse fra departementet betaler
konsesjonæren en mulkt til statskassen av
kr. 1 000.



Konsesjonæren skal ved bygging og drift av

anleggene fortrinnsvis anvende norske varer
for så vidt disse kan fås like gode, tilstrekke-
lig hurtig — herunder forutsatt at det er ut-
vist 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, som de kan fås for fra utlandet.
Er det adgang til å velge mellom forskjellige
innenlandske tilbud, antas det tilbud som re-
presenterer det største innenlandske arbeid
og produserte materiale, selv om dette tilbud
er kostbarere når bare ovennevnte prisfor-
skjell — 10 pst. — i forhold til utenlandsk
vare ikke derved overstiges. Toll og pristillegg
tilsammen forutsettes dog ikke å skulle over-
stige 25 pst. av den utenlandske vares pris
(eksklusive toll). I tilfelle tvist om dette av-
gjøres spørsmålet av departementet.

Departementet kan dispensere fra regelen
om bruk av norske varer. Søknad om dispen-
sasjon må på forhånd sendes til departemen-
tet med de opplysninger som er nødvendige.
Hva angår leveranser fra EFTA-land, vil dis-
pensasjonsadgangen bli praktisert i samsvar
med de forpliktelser som foreligger i forhold
til disse land under forutsetning av full gjen-
sidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i denne
post betaler konsesjonæren for hver gang
etter avgjørelse av departementet en mulkt
av inntil 15 pst. av verdien. Mulkten tilfaller
statskassen.



Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske sel-

skaper, hvis disse byr like fordelaktige betin-
gelser som utenlandske. Departementet kan
dispensere fra denne bestemmelse.
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Konsesjonæren er forpliktet til, når ved-

kommende departement forlanger det, på den
måte og på de vilkår som departementet be-
stemmer, i anleggstiden helt eller delvis å
dekke utgiftene til legehjelp for arbeiderne og
funksjonærene ved anlegget og deres familier
og til oppførelse eller utbygging av sykehus
eller sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonæ-
rene omkommer ved arbeidsulykke i anleggs-
tiden, kan konsesjonæren etter nærmere be-
stemmelse av vedkommende departement på-
legges å sikre eventuelle etterlatte en øyeblik-
kelig erstatning.



Konsesjonæren er i nødvendig utstrekning

forpliktet til på rimelige vilkår og uten bereg-
ning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne
og funksjonærene og deres familier sunt og
tilstrekkelig husrom etter nærmere bestem-
melse av vedkommende departement.



Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe-

gynnes å sørge for midlertidig forsamlingslo-
kale til bruk for arbeiderne og den øvrige be-
folkning som er knyttet til anleggene, eller,
hvis departementet måtte finne det mer hen-
siktsmessig, og ikke vesentlig dyrere, å delta
i oppføring eller nedbetaling av permanent
forsamlingslokale, f. eks. samfunnshus.



Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe-

gynnes å forelegge departementet detaljerte
planer med nødvendige opplysninger, bereg-
ninger og omkostningsoverslag vedkommende
utbyggingen slik at arbeidene ikke kan iverk-
settes før planene er approbert av departe-
mentet. Anleggene skal utføres på en solid
måte og skal til enhver tid holdes i fullt
driftsmessig stand. Deres utførelse så vel som
senere vedlikehold og drift undergis offentlig
tilsyn. Utgiftene som er forbundet med dette,
betales av anleggenes eier.



Konsesjonæren. er forpliktet til å erstatte

utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av
offentlige veger, bruer og kaier, hvor disse ut-
gifter blir særlig øket ved anleggsarbeidene. I
tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt
vilkårene for refusjonsplikten er til stede
samt erstatningens størrelse ved skjønn på
konsesjonærens bekostning. Veger, bruer og
kaier som konsesjonæren anlegger, skal kun-
ne benyttes av almenheten medmindre depar-
tementet treffer annen bestemmelse. De sted-




lige myndigheter skal tas med på råd ved valg
av trasé for de forskjellige veianlegg.



Anleggenes eier skal etter nærmere bestem-

melse av departementet utføre de hydrolog-
iske observasjoner, som i det offentliges inter-
esse finnes påkrevet, og stille det innvunne
materiale til disposisjon for det offentlige.

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



Konsesjonæren er forpliktet til å avgi inn-

til 10 pst. av den gjennomsnittlige kraftmeng-
de, som vassfallene etter den foretatte utbyg-
ging, regulering og overføring kan frembringe
med den påregnelige vassføring år om annet,
til den kommune hvor kraftanleggene er be-
liggende, eller andre kommuner, derunder
også fylkeskommuner, idet fordelingen bestem-
mes av departementet. Staten forbeholdes rett
til å erholde inntil 5 pst. av kraften.

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter
begjæring av en interessert tas opp til ny av-
gjørelse 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
besteimnelse i kraftstasjonene eller fra fjern-
ledningene eller fra ledningsnettet, hva enten
ledningene tilhører anleggenes eier eller an-
dre. Forårsaker kraftens utakelse av lednin-
gene økede utgifter, bæres disse av den som
uttar kraften, enten denne er staten eller en
kommune. Avbrytelse eller innskrenkning av
leveringen som ikke skyldes vis major, streik
eller lockout, må ikke skje uten departemen-
tets 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 selvkostende.
Hvis den pris som således legges 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 departe-
mentet.

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.
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Eventuell avgivelse av overskytende kraft-
mengder i henhold til endret pålegg etter 2.
ledd kan bare kreves etter hvert som kraft blir
ledig.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft, som
er betinget i denne post uten at vis major,
streik eller lockout hindrer leveransen, plik-
ter han etter departementets bestemmelse å
betale en mulkt til statskassen av kr. 1 pr.
dag for hver kW som utrettelig ikke er levert.
Det offentlige skal være berettiget til etter
departementets bestemmelse å overta driften
av anleggene for eierens regning og risiko så
vidt nødvendig til levering av den betingede
kraft.

14.
Konsesjonæren plikter i den utstrekning

det kan skje uten urimelige ulemper og ut-
gifter å unngå ødeleggelser av naturforekom-
ster og områder, når dette er ønskelig av vi-
tenskapelige eller historiske grunner eller på
grunn av områdenes naturskjønnhet eller
egenart. Såfremt slike ødeleggelser ikke kan
unngås, skal Statens Naturvernråd underret-
tes i god tid på forhånd.

Konsesjonæren skal videre i god tid på for-
hånd undersøke om faste fortidsminner som
er fredet i medhold av lov av 29. juni 1951
nr. 3 eller andre kulturhistoriske lokaliteter
blir berørt, og i tilfelle straks gi melding om
dette 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 sen-
des med en gang og arbeidet stanses.

Konsesjonæren plikter ved planleggingen og
utførelsen av anleggene i den utstrekning det
kan skje uten urimelige ulemper og utgifter 


å sørge for at hoved- så vel som hjelpeanlegg
får en best mulig landskapsarkitektonisk ut-
forming. Plassering av stein- og/eller jord-
masser skjer i samråd med vedkommende
kommuner. Konsesjonæren plikter å skaffe
seg varig rådighet over tipper og andre områ-
der som trengs for gjennomføring av pålegg
som blir gitt i samband med denne post. Kon-
sesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opp-
rydding av anleggsområdene. Oppryddingen
må være ferdig senest 2 år etter at vedkom-
mende anlegg er satt i drift. Overholdelsen av
bestemmelsene i dette ledd undergis offentlig
tilsyn. Utgifter i denne forbindelse betales av
konsesjonæren.

Midlertidige hjelpeanlegg bør så vidt mulig
planlegges slik at de senere kan bli til varig
nytte for almenheten.

Om disse bestemmelser gis vedkommende
ingeniører eller arbeidsledere nødvendig under-
retning.



Konsesjonæren underkaster seg de bestem-

melser som til enhver tid måtte bli truffet av
departementet til kontroll med overholdelsen
av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det of-
fentlige av konsesjonæren etter nærmere reg-
ler som fstsettes av departementet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av
post 2, 4 eller 15, første eller annet ledd, kan
medføre at konsesjonen trekkes tilbake i sam-
svar med ervervslovens § 26, annet ledd.



Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor

anleggene er beliggende, jfr. ervervslovens
§ 2.



Manovreringsreglement

for regulering av Otra.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 15. november 1974.)

1.

•

Reguleringsmagasiner.

Breivatn-Sesvatn
Skyvatn 	
Store Førresvatn 	
Hartevatn 	
Ormsavatn 	
Vatnedalsvatn 	
Store Urarvatn 	
Lille Urarvatn 	
Ytre Ratevatn 	
Reinevatn 	
Skarjesvatn 	
Bossvatn 	
Hovatn 	
Langerakvatn 	
Gyvatn 	
Byglandsfjord 	

For Byglandsfjord er angitt de samme høy-
der som i tidligere reglement, høydene for
Skarjesvatn er angitt i lokalt høydesystem,
mens høydene for alle de øvrige magasinene
refererer seg til fastmerker i NVE's nivelle-
menter.

I Hartevatn kan magasinet over kote 757,3
benyttes ver pumping til Vatnedalsvatn. Nød-
vendig vann til minstevassføring nedenfor
Hartevatn skal fortrinnsvis tappes fra Store
Førresvatn.

I tiden fra vårflommens kulminasjon og ut
august måned skal vannstanden i Bossvatn
ikke være lavere enn kote 531,0 og i Byglands-
fjorden ikke være lavere enn kote 202,0. Så
lenge bare tilleggsreguleringen av Bossvatn er
tatt i bruk kan ytterligere 1 m nedtapping av
Byglandsfjord foretas.

Med unntak av dammen ved Byglands-
fjord har samtlige dammer faste overløp.
Vannstanden i de enkelte vatn stiger derfor
noe over øvre reguleringsgrense under flom.

Reguleringsgrensene skal betegnes med faste
og tydelige vannstandsmerker som det offent-
lige godkjenner.

Over føringer.
a) 1. Avløpet fra Nørste Brandsvatn i Gjei-

skeliåna (14,3 km2) overføres til Auer-
vassåa.

Nat. v.st.

895,0

Reg.grenser

Øvre Nedre

896,5 894,0

Reg.høyde

2,5 II/




1 090,0




1 078,0 12,0 lq.57




839,0 843,0 836,0 7,0 terl.i




753,9 758,9 751,9 7,0




866,0 868,0 856,5 11,5 /`r-fr,




745,0 840,0 700,0 140,0




1 160,0 1 185,0 1 141,0 44,0 12.7 z--f

1 153,5 1 185,0 1 151,0 34,0 . '




1 180,4 1 185,0




4,6 )




1 171,7 1 185,0 1 165,0 20,0




1 076,6 1 082,0 1 075,0 7,0




529,0 551,0 495,0 56,0 /9 f?4. 
685,84 590,68 673,84 16,84




595,34 597,84 593,84 4,0 Ic-




561,5 564,5




3,0 n




203,0 198,0 5,0 Ict,




V 2. Avløpet fra Hartevasstjønn i Auervass-
åa (17 km2) overføres til Børtemanns-
bekken sammen med avløpet under
pkt. 1.
Avløpet fra et felt på 5 km2 i Fjord-
ungsbekken overføres til Hartevatn.
Avløpet fra Skyvatn (18 km2) overføres
til Væringsåa.

V 5. Avløpet fra Væringsåa (38 km2) kan
overføres til Store Førresvatn sammen
med avløpet under pkt. 4.

6. Avløpet fra Hartevatn, inkl. avløpene
under pkt. 2 og 3 (i alt 491 km2), over-
føres - til dels ved pumping - til
Vatnedalsvatn.

b) 1. Avløpet fra Reinevatn (16 km2) over-
føres til Urarvatn.
Avløpet fra Skarjesvatn (28 km2) kan
via pumping overføres til Urarvatn for
lagring.
Avløpet fra Urarvatn, inkl. avløpet un-
der pkt. 1 (i alt 70 km2) overføres til
Skarjesvatn.

c) 1. Avløpet fra følgende felter kan via
driftstunnelen for Holen kraftverk fø-
res til Vatnedalsvatn for lagring:

Kvervå (18 km2), rest Skarjeså
(8 km2), Trågumsk (7,3 km2), His- •-)

bekken (3,1 km2), Fossbekken',(2,3 km2)
og Kvernbekken (1,5 km2).\,
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2. Avløpet fra Vatnedalsvatns felt (ekskl.
nedbørfeltet til Urarvatn, jfr. ovf.
pkt. b. 3) inkl. avløpene under pkt.
a. 6 og c. 1 (i alt 714 km2) overføres
via Holen kraftverk til Bossvatn.

d) 1. Avløpet fra Otras restfelt ved Sarvsfoss
(192 km2) overføres til Bossvatn.

2. Avløpet fra følgende felter kan via
driftstunnelen for Brokke kraftverk
føres til Bossvatn for lagring:

Holsbekkene (5,6 km2), Heiså
(33 km2) Ljoså m/bielv Gjessløyå
(123 km2), Sollibekken (7,6 km2),
Lisleå (12,8 km2), Elås.se (3,2 km2),
lunliå (5,3 km2), Kåvå (18 km2), Ho-
vedstøylså (14 km2) og Farå. (109 km2).



For den alminnelige fløting nedenfor Ose

avgis vann etter bestemmelser som fastsettes
ved overenskomst eller skjønn.



Manøvreringen av magasinene ovenfor Byg-

landsfjord skal primært skje med hensyn på
fallene i denne del av vassdraget.

Det skal likevel ved manøvreringen tas hen-
syn til de nedenforliggende grunneiere og ret-
tighetshavere og til almene interesser. Vass-
føringen målt ved Hoslemo VM må. aldri være
under 2 m3/sek. om sommeren og 1 m3/sek.
om vinteren.

Ved en tapping forbi dammen ved Bykil som
aldri må være mindre enn 0,2 m3/sek. skal
det sørges for at vassføringen ved Valle VM
ikke kommer under 3 m3/sek. om sommeren
og 2 m3/sek. om vinteren. Vassføringen skal
etter nærmere bestemmelse av departementet
kunne økes til henholdsvis 5 og 3 m3/sek.

Nedenfor Byglandsfjord skal vassføringen
målt ved Vigeland VM i den tid ovennevnte
restriksjoner for tapping fra Byglandsfjord
gjelder ikke komme under 50 m3/sek. På sam-
me måte som ovenfor skal minstevassførin-
gen kunne økes til 80 m3/sek.

Vannstanden i Byglandsfjord må ikke over-
stige kote 203 uten at alle bevegelige flomløp
er åpne. Flomvassføringen i Skarjeså og Boss-




vasså kan under driftsuhell i Urar eller Skar-
jes, respektive Brokke kraftstasjoner bli noe
større enn under normale forhold. For øvrig
må vassdragets flomvassføring ikke unødig
forøkes.

Imidlertid kan konsesjona=,ren etter depar-
tementets nærmere bestemmelse tilpliktes å
slippe kunstige flommer i kritiske forurens-
ningsperioder.



Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke

hindres av is eller lignende samt at regule-
ringsanleggene til enhver tid er i god stand.
Det føres protokoll over manøvreringen og av-
leste vannstander samt observeres og noteres
om det forlanges, nedbørmengder, tempera-
tur, snødybder m. v. Hovedstyret for Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen kan forlange
å få tilsendt utskrift av protokollen som regu-
lanten plikter å oppbevare så lenge regulerin-
gen består.



Til å forestå manøvreringen antas en norsk

statsborger som godtss av vedkommende de-
partement. Hovedstyret for vassdrags- og
elektrisitetsvesenet kan bestemme hvor dam-
vokteren skal bo, og at han skal ha telefon
i sin bolig.



Mulig tvist om forståelse av dette reglement

avgjøres med bindende virkning av departe-
mentet.



Viser det seg at vannslippingen etter regle-

mentet medfører skadelige virkninger for al-
mene interesser, kan Kongen uten erstatning
til konsesjonæren, men med plikt for denne
til å erstatte mulige skadevirkninger for tre-
djemann fastsette de endringer i reglementet
som finnes nødvendig.

Endringer i reglementet kan bare foretas
etter at de interesserte har hatt anledning til
å uttale seg.


