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V 1948

TILLATELSE

FOR

NORD-TRØNDELAG ELEKTRISIIETSVERK

TIL Å FORETAEN REGULERINGAV NAMNSVATNAI RØYRVIKRERRED,
NORD-TRØNDELAGFYLKE

(Meddelt ved kg1. resolusjon 25. juni 1948.)

Ved kg1. res, 25. juni 1948 er det bestemt:

«1. Det tillates i medhold av vassdragsreguleringsloven av 14, desember 1917 Nord-Trøndelag
ElektrIsitetsverk å foreta en regulering av Namsvatna i Røyrvik herred, Nord-Trøndelag

fylke, på de i Industridepartementets tilråding av 25. juni 1948 imitatte betingelser og under

de der nevnte forutsetninger.

2. Det fastsettes manøvreringsreglement for reguleringen i samsvar med det i Industri-

departementets ovennevnte tilråding inntatte utkast som gjeldende Inntil videre.»

•



Befingelser

for fillatelse for Nord-Trøndelag ElektrIsItetsverk tll å foreta en regulering av Namsvatna
Røyrvik herred, Nord-Trøndelag fylke.

(Fastsatt ved kg1. resolusjon 25. juni 1948.)



Reguleringskonsesjonen gis for et tidsrom

av 60 år regnet fra konsesjonens datum. Der-
som vassfaIl tilhørende narske kon.mer del-
tar i reguleringen eller blIr medeier I reguler-
ingsaMegget, gjelder konsesjonen for disses
vedkommende I ubegrenset tid.

Reguleringskonsesjonen kan ikke overdras.
Det utførte reguleringsanlegg eller andel

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

Ved konsesjonstidens utløp tilfaller de pri-
vate vassfaIleleres andel i reguleringsanlegget
staten uten vederlag.

Anlegget må ikke nedlegges uten statsmyn-
dighetenes samtykke.



I det 40 år etter at konsesjonen er gitt skal

staten kunne innløse de andeler I regulerings-
anlegget som måtte tilhøre elere for hvem re-
guleringstillatelsen er tidsbegrenset Benytter
staten seg ikke herav skal den i det 10. år der-
etter ha samme adgang. Bestemmelsen om
innløsning må were meldt reguleringsanleg-
gets eler 5 år I forveien. Innløsningssummen
blir å beregne under hensyn til at grunnstyk-
ker og rettigheter samt vannbygningsarbeider
og hus har en verdi svarende til hva de bevis-
lig har kostet ved ervervelsen med fradrag for
amortisasjon etter en amortisasjonstid av 60
år. For annet tilbehør beregnes den tekniske
verdi etter skjønn på statens bekostning.

Anlegget skal ved Innløsningen were I fullt
driftsmessig stand. Hvorvidt så er tilf elle, av-
gjøres I tilfelle av tvist ved skjønn på statens
bekostning.

Ronsesjonzeren plikter på sin bekostning å
utføre hva skjønnet i så henseende måtte be-
stemme.



For den øking av vannkraften som ved regu-

leringen innvinnes I Fiskumfoss erlegges føl-
gende årlige avglfter:

Til staten kr. 0,50 pr. nat.-BX.
Til de fylkes-, herreds- og bykommuner som

Kongen bestemmer kr. 4 pr. nat.-11K.
Økingen av vannkraften beregnes på grann-

lag av den øking av vassdragets lågvassførIng
som reguleringen antas å ville medføre utover
den vassføring som har kunnet påregnes år
om annet med den bestående regulering av
Tunsjøen. Ved beregningen av denne øking
forutsettes det at magasinet utnyttes på en
sånn måte at vassføringen i lågvassperioden
blir så jevn som mulig. Hva der I hvert enkelt
tilfelle skal anses som den ved reguleringen
Innvunne øking av vannicraften avgjøres med
bindende virkning av departementet.

Plikten til å erlegge de avenfor omhandlede
avgifter inntrer etter hvert som den ved regu-
leringen innvunne vannkraft tas i brak.

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



For den i punkt 3 omhandlede øking av

vannkraften erlegges en godtgjørelse en gang
for alle til staten av kr. 2 for hver ved regu-
leringen innvunnen nat-HK. Godtgjørelsen
blir å erlegge etter hvert som den ved regule-
ringen innvunne vannkraft tas I bruk.



Nærmere bestemmelser om betaling av av-

gifter etter post 3, godtgjørelse etter post 4 og
kontroll med vannforbruket samt angitende
avgivelse av kraft, jfr. post 20, skal med bin-
dende virkaing for hvert enkelt tilfelle fast-
settes av vedkommende departement
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Arbeidet må påbegynnes innen en frist av

2 år fra konsesjonens datum og fullføres innen
en ytterligere frIst av 5 år. Under szerlige om-
stendigheter kan fristene forlenges av Kon-
gen.

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

For hver dag frIstene uten tillatelse meddelt
av Kongen måtte oversittes, erlegger konse-
sjonshaveren en løpende mulkt til statskassen
av kr. 100.



Til anlegg og drift skal utelukkende anven-

des funksjonærer og arbeldere som har norsk
Innføds- eller statsborgerrett.

Vedkommende mynclighet kan dog tillate
unntakelser fra regelen når behovet for spe-
siell fagkunnskap eller øvelse eller andre av-
gjørende hensyn gjør det nødvendig eller sær-
lig ønskelig. Såfremt ikke offentlige hensyn
taler derimot, kan fremmede arbeidere også
tillates benyttet når de har hatt fast bopel her

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.



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 tll tiden for bestillin-
gen — samt til en pris som ikke med mer enn
10 — ti — prosent overstiger den pris med
tillagt toll, hvortil de kan erholdes fra utlan-
det Er der adgang til å velge mellom forskjel-
lige innenlandske tilbud, antas det tilbud som
representerer det største innen landet fallende
arbeid og produserte materiale, selv om dette
tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte for-
skjell — 10 pst. — i forhold til utenlandsk
vare ikke derved overstiges. Toll og

tilsammen forutsettes dog Ikke å skulle
overstige 25 pst av den utenlandske vare-
pris (ekskluslv toll). I tilfelle av tvist herom
avgjøres spørsmålet av departementet

Vedkommende departement kan dispensere
tra disse regler når særegne hensyn gjør det
påkrevd. For overtredelse av bestemmelsene i
nærværende post erlegger konsesjonæren for
hver gang etter avgjørelse av vedkommende
departement en mulkt av inntll 15 pst. av
verdien. Mulkten tilfaller statskassen.



Porsikring tegnes fortrinsvis i norske sel-

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



Arbeiderne må ficke pålegges å motta varer

istedenfor penger som vederlag for arbeid eller
pålegges noen forpliktelse med hensyn til inn-
kjøp av varer (herunder dog ikke sprengstaff,
verktøy og andre arbeidsmaterialer). Verktøy
og andre arbeidsredskaper, som utleveres ar-
beiderne til benyttAse kan bare kreves erstat-
tet når de bortkastes eller ødelegges, og da
bare med deres virkelige verdi beregnet etter
hva de har kostet konsesjonteren 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. An-
vendelsen fastsettes etter sanaråd med et av
arbeiderne oppnevnt utvalg som I tilfelle av
tvist kan forlange sa.ken forelagt for vedkom-
mende departement til avEisrelse•

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



Bonsesjonteren er forpliktet til når vedkom-

mende departement forlanger det på den måte
og på de vilkår som departementet bestem-
mer, å skaffe arbeiderne den tll enhver tid nød-
vendige legehjelp og å holde et for øyemedet
tjenlig sykehus med isolasjonslokale og tids-
messig utstyr.



Konsesjonæren er i fornøden utstrekning

forpliktet til på rlmelige vilkår og uten bereg-
ning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne
og funksjonærene sundt og tilstrekkelig hus-
rom etter nærmere bestemmelse av vedkom-
mende departement.

Konsesjonæren er ikke uten vedkommende
departements samtykke berettiget tll I anled-
ning av arbeldstvistigheter å oppsi arbeiderne
fra bekvemmeligheter eller hus leld hos ham.
Uenighet om hvorvidt oppsigelse skyldes ar-
beldstvist avgjøres med bindende virkning av
departementet.



Konsesjonæren er forpliktet til i anleggs-

tiden å overta det fulle vedlikehold av veien
fra Hudningstlal til Namsvatn. Velen skal
være i god stand når reguleringsarbeidet er
ferdig.

Konsesjonæren er videre forpliktet til I den
utstrekning som Samferdselsdepartementet be-



4

stemmer, å erstatte utgiftene til vedlikehold
og istandsettelse av andre offentlige veger
og bruer, hvor disse utgifter blir szerlig øket
ved anleggsarbeidet Veger og bruer som kon-
sesjonæren anlegger, skal stilles til frl avbe-
nyttelse for almenheten, for så vidt departe-
mentet finner at dette kan skje uten vesentlige
ulemper for anlegget



Konsesjonæren er forpliktet til etter avgjø-

relse av departementet å erstatte vedkommen-
de fattigkommune dens utgifter til fattig-
understøttelse av de ved reguleringsanlegget
ansatte arbeidere og deres familler.



Konsesjonæren plikter årlig å sette ut i

vassdraget et antall yngel eller settefisk som
bestemmes av det departement hvorander
ferskva.nnsfisket til enhver tid sorterer, for-
trinsvis ved å bygge og drIve klekkerl og sette-
fiskanlegg etter departementets bestemmelse.

Videre plikter konsesjonæren å utføre ar-
beider for å lette gytefiskens oppgang i en-
kelte av tilløpselvene etter nevnte departe-
ments nærmere bestemmelse.



Konsesjonæren plikter før arbeidet påbegyn-

nes å forelegge departementet detaljerte pla-
ner med fornødne opplysninger, heregninger
og omkostningsoverslag vedkommende regu-
leringsanlegget, således at arbeidet ikke kan
iverksettes før planene er approbert av de-
partementet Anlegget skal utføres på en so-
Ild måte og skal til enhver tid holdes i fullt
driftsmessig stand. Dets utførelse så vel som
dets senere vedlikehold og drift undergis of-
fentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter
utredes av anleggets eier.



Vannslipningen skal fortrinsvis skje etter

behovet for fallene i Namsens øvre del, dog
kan den inntil disse er utbygd foreg* etter
behovet i kratfanlegget ved N. Piskumfoss.

Nærmere bestemmelser om vannslippingen
blir å innta i et reglement som departementet
på forhånd utferdiger.

Viser det seg at slipningen etter dette regle-
ment medfører skadelige virkninger 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 i
reglementet som finnes nødvendige.

En norsk statsborger som vedkommende de-
partement godtar, skal forestå manøvreringen.

Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegyzmes
før reglementet er fastaatt

For så vidt vannet slippes I strid med regle-
mentet kan konsesjonæren pålegges en tvangs-
mulkt til staten av Inntil kr. 1 000 for hver
gang etter departementets nærmere bestem-
melse.



Reguleringsanleggets eler skal etter nær-

mere bestemmelse av departementet utføre de
hydrografiske lakttagelser, som i det offent-
liges interesse kinnes påkrevd og stille det inn-
vunne materiale til disposisjon for det offent-
lige. Den tillatte høyeste oppdemningsgrense
og laveste tapningsgrense betegnes ved et fast
og tydelig vannstandsmerke som det offent-
lige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren
måtte la oppta I anledning av anlegget skal
tilstilles Norges Geografiske OPprn6lIng med
opplysning om hvordan målingene er utført.



Eieren skal uten vederlag for det utførte an-

legg finne seg i enhver ytterligere reguler-
ing I vedkommende vassdrag som ikke for-
ringer den tillatte regulerings effekt.



De vassfalls- og brukselere som benytter seg

av det ved reguleringen innounne driftsvann
er forpliktet til å avgi til den eller de kom-
muner, derunder også fylkeskommuner, som
departementet bestemmer, etter hvert som ut-
bygging skjer, inntil 10 pst av den for hvert
vassfall Innvunne øking av kraften (bereg-
net som angitt I post 3). Statens forbeholdes
rett til å erholde inntil 5 pst. av kraften.

Når 30 år er forløpet fra konsesjonens med-
delelse kan de kommuner, hvis interesser be-
røres av reguleringen, uansett den ovenfor be-
tingede prosent for kraftavgivelse og uten hin-
der av den foran fastsatte begrensning med
Kongens samtykke etter hvert som krafft blir
ledig, kreve avgitt fra de av vassdragets vass-
fall der tilhører norske kommuner, ytterligere
kraft, for så vidt fornødent til å dekke deres
eget behov eller til å forsyne deres innvånere
med kraft til lys, varme, gårdsdrift, håndverk
eller fank industa

Kraften avgis i den form hvori den produ-
seres.

Elektrisk kraft uttas etter departementets
bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjern-
ledningen eller fra ledningsnettet, hva enten
ledningene tilhører reguleringsanleggets eler
eller andre. Forårsaker kraftens uttakelse av
ledningene økede utgifter bæres disse av den
som uttar kraften, enten dette er staten eller
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en kommune. Avbrytelse eller innskrenkning
av leveringen som ikke skyldes vis major,
strelk eller lockont, må ikkle skje uten depar-
tementets samtykke.

Kraften leveres etter en maksimalpris bereg-
net på å dekke produksjonsomkostningene —
deri innbefiatet 6 pst. rente av anleggskapi-
talen — med tillegg av 20 pst. Hvis prisen
beregnet på denne måtte vil bli uforholdsmes-
alg høy fordi bare en mindre del av den kraft
vassfallet kan gi er tatt I bruk, kan dog kraf-
ten I stedet forlanges avgItt etter en maksi-
malpris som svarer til den gjengse pris ved
bortlele av kraft i distriktet. Maksimslprisen
fastsettes ved overenskomst mellom vedkom-
mende departement og konsesjonæren eller i
mengel av overenskomst ved skjønn. Denne
fastsettelse kan så vel av departementet som
av konsesjonæren forlanges revidert hvert 5.
år. Evis eleren leier ut kraft, og kraften tll
kommuner eller stat kan uttas fra kraftled-
ning til noen av leletakerne, kan kommunen
såler staten i ethvert tilfelle forlange kraften
aitt til samme prls og på samme vilkår som
leierne av liknende kraftmenllder under snme
forhold.

Eleren har rett til å forlange et varsel av
1 år tor hver gang kraften uttas.

Unnlater anleggets eier å levere denne kraft,
uten at vis major, strelk eller lockout hindrer
leverIngen, plikter han etter departementets
bestemmelse å betale en mulkt til statskassen
av kr. 1 pr. dag for hver kW. sora nrettelig
ikke er levert. Det offentlige skal være beret-
tiget til etter departementets bestemmelse å
overta driften av anlegget for eierens regning
og rIsiko, så vidt nødvendig til levering av den
betingede kraft.

Oppsigelse av konsesjouskraft kan skje med
2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere
forlanges avgitt.



For oppfyllelsen av de forpliktelser som ved

f•gget eller dets drift pådras like over foro og for overholdelsen av de i konsesjo-
nen fastsatte betingelser, skal det stilles og til
enhver tid opprettholdes aikkerhet for et be-
løp av kr. 25 000 etter ntermere bestemmelse
av vedkommende departement.



Departementet kan under sterlige orasten-

digheter gi en vassfalls- eller brukseier som
ikke er medeler i regaleringsanlegget tillatelse
til å benytte drIftsvann som er innvunnet ved
reguleringen mot en årlig godtgjørelse til re-
guleringsanleggets eler. Denne godtgjørelse
skal I tilfelle av tvist fastsettes av departe-
mentet.



Reguleringsanleggets eier underkaster seg

de bestemmelser som til enhver tid måtte bli
truffet av vedkommende departement til kon-
troll med overholdelsen av de oppatilte be-
tingeltier.

De med kontrollen forbundne utgifter er-
stattes det offentlige av reguleringsanleggets
eier etter mermere av vedkommende departe-
ment fastaatte regler.



Alle heftelser som hviler på anlegget faller

bort når og i den utstrekning det 1 henhold til
reguleringskonsesjonen går over til staten
eller innløses av denne.



Reguleringskonsesjonen skal tinglyses i de

tinglag hvor anlegget er beliggende. Vedkom-
mende departement kan bestemme at et ut-
drag av konsesjonen skal tinglyses som hef-
telse på de eiendommer eller bruk i vasscira-
get for hvilke reguleringen kan medføre for-
pliktelser.



Innen reguleringen tas i bruk plikter kon-

sesjonteren å Umbetale til Røyrvik kommune
kr. 50 000 1301II avsettes til et fond hvis ren-
ter etter nærmere bestemmelse av herredstyret
anvendes til fremme av jordbruk I distriktet.



For å gjøre det mulig å drive garnfiske og

for å lette og sikre trafikken m. v. over vatna
etter at reguleringen er gjennomført, plikter
konsesjonæren å hogge skog og større kratt på
det neddemte areal og å rydde vekk avfall
etter hogsten etter nærmere bestemmelse av
Industridepartementet eller den gir fullmakt.



Ved damanlegget skal der tillates truffet

militære faranstaItninger for sprengn1ng 1
krigstilfelle, uten at anleggets eier har krav
på godtgjørelse eller erstatning for de herav
følgende ulemper eller innskrenkninger med
hensyn til anlegget eller dets benyttelse. An-
leggets eier må uten godgjørelse finne seg i
den bruk av anlegget som skjer i krigsøye-
med.



Det pålniler konsesjonshaveren i den ut-

strekning hvori dette kan skje uten sterlige
vanskeligheter og utgifter, å unngå ødeleggel-
ser av plante- og dyrearter, geologiske og
mineraloglske dannelser, samt i det hele natur-



forekomster og steder, som kan antas å ha
vitenskapeng eller hIstorisk betydning.

3t framt sådan ødeleggelse som følge av
arbeidenes fremme i henhold til foranstående
1kke kan unngås, skal Landsforeningen for
naturfredning 1 Norge i betimellg tid på for-
bånd underrettes om saken.

Konsesjonshaveren plikter ved planleggin-

gen og utførelsen av anlegget, 1 den utstrek-
ning det er mulig uten uforholdsmessige om-
kostninger, å dra omsorg for at det ferdige
anlegg virker minst mulig skjemmende I ter-
renget.

Om nzerværende bestemmelser gis vedkom-
mende ingeniører eller arbeldsledere fornøden
meddelelse.

•

Manøvreringsreglement

for regolering av Namsvatna i Røyrvik herred, Nord- Trøndelag fylke.

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 25. juni 1948.)

• Øvre regulerIngsgrense — H.R.V. — er
454,0 m o. h.

Nedre regulerIngsgrense — L.R.V. er
440,0 m o. h.

Høydene refererer seg til Namsvatn V. M.
hvis 0-punkt i vassdragsvesenets generalplan
ligger på kote 439,182.

Reguleringsgrensene skal betegnes med
faste og tydelige merker.



Det skal ved manøvreringen has for øye at

vassdragets tidligere flomvassføring ikke for-
økes og at den naturlige lågvassføring ikke
forminskes til skade for andres rettigheter.
Ved tappIngen skal det tas hensyn til at isfor-
holdene i vassdraget ikke forverres.



Det avgis vann til den alminnelig fløting

overensatemmende med hva der måtte bli be-
stemt ved overenskomst eller 1medhold av re-
guleringslovens § 19.



Vannslippingen ska1 for øvrig fortrinevis

skje etter behovet for fallene i Nameens øvre
del, dog kan den inntil disse er utbygd foregå 


etter behovet i kraftanlegget ved N. Fiskum-
foss.




Det skal påses at reguleringsanlegget til en-
hver tid er 1 god stand, og at isflak o. a. ikke
sperrer foran flom- og tappeløp.



Til å utf øre manøvreringen antas norsk

statsborger som godtas av vedkommende de-
partement. Han skal ha fast bopel i nærheten
av reguleringsanlegget og telefon 1 sin bolig.

Det føres protokoll over manøvreringen og
avleste vannstander samt observeres og note-
res om det forlanges nedbørsmengder, tempe-
ratur m. v. Avskrift av protokoll og noterin-
ger sendes ved utgangen av hver måned tll
Hovedstyret for Vassdrags- og ElektrIsitets-
vesenet.



Viser det seg at slippingen etter dette regle-

ment medf ører skadelige virkninger av om-
fang for almene interesser kan departementet
uten erstatning til konsesjonæréhC med
plikt for denne ti1 å erstatte mulige skadevIrk-
ninger overfor tredjemann, fastsette de endrin-
ger i reglementet som det finner nødvendig.


