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TB.. A REGULERE HOLSELVA OG VATNA OG TIL A OVERFØRE VATNA 
TIL BOLSELVA M. V. 

(Meddelt ved kgl. resoluSjon 4. juDi lM8.) 

Ved kgL resolusjon 4. juni 1948 er det bestemt: 
cl. I medhold av § 4 i restitusjonsloven av 15. november 1946 stadfestes tillatelse av 14. august 

1940 for Oslo Lysverker til midlertidig regulering av Strandevatn i Holselva på uforan
drede vilkår. 

2. I medhold av § 4 i restitusjonsloven av 15. november 1946 stadfestes tillatelse av 2. sep
tember 1940, fornyet 22. januar 1942, for Oslo kommune ved Oslo Lysverker til å regulere 
Holselva og Våtna samt til å overføre Våtna ti) Holselva med endringer i reguleringø.
planen, foretatt 25. juni 1942 og 6. juli 1944 - alt på de i Industridepartementets ti1-
råding av 4. juni 1948 inntatte betingelser. 

3. Det fastsettes manøvreringsreglement for den under pkt. 2 omhandlede regulering i sam-: 
svar med det i IndustrideJl8.rtementets ovennevnte tiJråding inntatte utkast som gjeldende 
inntil videre. 

4. Det tillates i medhold av § 19 pkt. 2 i vassdragsreguleringsloven av U. desember :1917 
Oslo kommune ved Oslo Lysverker å rå over vannet på en slik måte at det ikke blir ti1-
strekkelig vann til ftøting i Holselva og Våtna Off j HaDingdaJselva ovenfor HemøiL "l'ilIa
telsen meddeles på samme vilkår som i punkt 2 ovenfor er fastsatt for reguleringstiJJat. 

5. I medhold av mid1ertidig lov av 19. juli 1946, Dr. 18 om tillegg til ~guJerings
loven gis Oslo kommune rett til - for så vidt angår regu1eringen av StrandevatB øg i 
samme utstrelmiDg som for den under pkt. 1 omhandlede midJert.ictige regulering bestemt _ 
å kreve amAtt nødvendig gnom m. v. før erstatningen er fastsatt og uten frist etter 
skjønnslovens § 55. Tilsvarende gjekler for skade og lI1empe som reguleringen kan føre 
med seg.» 



Betingelser 
for tillatelse for Oslo kommuue ved Oslo Lysverker til å regulere Holselva og Våtna og til å 

overføre Våtna til Holselva m. v. 

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 4. juni 1948.) 
, 

1. Konsesjonstid. 
Konsesjonen gis på ubegrenset tid. 
Dersom vannfall, som ikke tilhører stat~n . 

eller norske kommuner, deltar i regulenngen 
og overføringen eller blir medeiere i anleggene 
gjelder konsesjonen for disses vedkommende 
i 50 år fra konsesjonens datum. Ved konse
sjonstidens utløp tilfaller disse vannfallseieres 
andeler i anleggene staten uten vederlag. 

Konsesjonen kan ikke overdras. 
De overførte regulerings- og overførings

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

Anleggene må ikke nedlegges uten stats
~yndighetenes samtykke. 

2 .. Innløsningsrett. 
I det 35. år etterat konsesjonen er gitt, 

skal staten kunne innløse de andeler i regu
lerings- og overføringsanleggene som måtte 
tilhøre eiere for hvem tillatelsen er tidsbe
grenset. Benytter staten seg ikke herav, skal 
den i det 10. år deretter ha samme adgang. 
Bestemmelsen om innløsning må være meldt 
anleggenes eier 5 år i forveien. Innløsnings
summen blir å beregne under hensyn til at 
grunnstykker og rettigheter samt vannbyg
njpgsarbeider og hus har en verdi svarende til 
hva de bevislig har kostet ved ervervelsen 
med fradrag for amortisasjon etter en amor
tisasjonstid av 50 år. For annet tilbehør be
regnes den tekniske verdi etter skjønn på 
statens bekostning. 

-Anlegge'Ile skal ved innløsningen være i 
fullt driftsmessig stand. Hvorvidt så er til
felle avgjøres i tilfelle av tvist ved skjønn av 
uvillige menn på statens bekostning. 

Anleggenes eier plikter på sin bekostning 
å utføre hva skjønnet i så henseende måtte 
bestemme. 
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3. ArZige avgifter. 
.. For den øklng av vasskraften som ved re~L; 

le ringen og overføringen tilflyter eiere av vass
fall eller bruk i vassdraget skal disse erlegge 
følgende årlige avgifter: 

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

Kongen bestemmer kr. 1,50 pr. nat.-HK. 
Økingen av vasskraften beregnes på grunn

lag av den øking av lavvassføringen som regu
leringen og overføringen antas å ville medføre 
utover den vassføring, som har kunnet på
regnes år om annet i 350 dager av året. Ved 
beregningen av denne øking forutsettes det at 
magasinene utnyttes på en sådan måte at 
vassføringen i lavvannsperioden blir så jevn 
som mulig. Hva der i hvert enkelt tilfelle skal 
anses som den ved reguleringen og overførin
gen 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 . og overføringen innvunne vass
kraft tas i bruk. Avgiftene har samme pante
sikkerhet som skatter på fast eiendom og 
kan inndrives på samme måte som disse. Etter 
forfall svares 6 pst. årlig rente. 

4. GodtgjørelSe til staten. ~ 
.o..! tilfelle av at ~trandevatn i ~in~~tik:~~ 
~ undegrltt R,ri!!! ~endoms~~~ ... b~te!,)!D~_: 

For den øking av vasskraften som ved regu
leringen av Strandevatn tilflyter eiere av vass
fall eller bruk i vassdraget skal disse erlegge 
en godtgjørelse en gang for alle til staten av 
.kr. 1 pr. nat.-HK. Godtgjørelsen blir å erlegge 
etter hvert som den ved reguleringen av 
Strandevatn innvunne vasskraft tAs i bruk. 
Den har samme pantesikkerhet som skatter 
på fast eiendom og kan· inndrives på samme 
måte som disse. Etter forfall svares 6 pst. 
årlig rente. 
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5. 
~ærmere bestemmelser om betalingen av 

avgifter etter post 3, godtgjørelse etter post 
4, og kontroll med vassforbruk samt angående 
avgivelse av kraft, jfr. post 20, skal med bin
dende virkning for hvert enkelt tilfelle fast
settes av vedkommende regjeringsdeparte
ment. 

6. Bygge/rister. 
Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 

~ år, etterat konsesjonen er gitt og fullføres 
mnen en ytterligere frist av 5 år. 

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

7. Norske arbeidere. 
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 spe
siell fagkunnskap eller øvelse eller andre av
gjørende hensyn gjør det nødvendig eller sær
lig ønskelig. 

Såfremt ikke offentlige hensyn taler deri
mot 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, 
erlegges til statskassen en løpende mulkt stor 
inntil kr. 50 - femti kroner - for hver 
person. 

8. Norske varer. 
Konsesjonæren skal ved bygging og drift 

aV' anleggene anvende norske varer for så 
vidt disse kan fås like gode, tilstrekkelig hur
tig - 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 tilbud som· re
presenterer det største innen landet fallende 
arbeid og produserte materiale, selv om dette 
tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte pris
forskjell - 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 (eksklusiv toll). I tilfelle 
av tvist herom avgjøres spørsmålet av depar
tementet. 
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Vedkommende departement kan dispensere 
fra regelen om bruk av norske varer, når 
særlige hensyn gjør det påkrevd. 

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 stats
kassen. 

9. Forsikring. 
Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske sel

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

10. Betaling til arbeiderne med varer m. m . 
Arbeiderne må ikke pålegges å motta varer 

istedenfor penger som vederlag for arbeid eller 
pålegges noen forpliktelser med hensyn til inn
kjøp av varer (herunder· dog ikke spreng
stoff, verktøy og andre arbeidsmaterialer) . 
Verktøy og andre arbeidsredskaper, som ut
leveres arbeiderne til benyttelse, kan bare kre
ves 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 konsesjo
næren holder handelsbod for sine arbeidere 
skal nettooverskuddet etter revidert årsregn
skap anvendes til almennyttig øyemed for ar
beiderne. Anvendelsen fastsettes etter samråd 
med et av arbeiderne oppnevnt utvalg, som i 
tilfelle av tvist kan forlange saken forelagt 
for vedkommende regjeringsdepartement til 
avgjørelse. 

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

11. Legehjelp m. v. 
Konsesjonæren er forpliktet til når ved

kommende departement forlanger det, på den 
måte og på de vilkår som departementet be
stemmer il. skaffe arbeiderne den til enhver 
tid nødvendige legehjelp og å holde et for øye
medet tjenlig sykehus med isolasjonslokale og 
tidsmessig utstyr. 

12. Husrom. 
Konsesjonæren er i fornøden utstrekning 

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



Konsesjonæren er ikke uten vedkommende 
regjeringsdepartements samtykke berettiget 
til i anledning av arbeidstvistigheter å oppsi 
arbeiderne fra bekvemmeligheter eller hus leid 
hos ham. Uenighet om hvorvidt oppsigelse 
skyldes arbeidstvist avgjøres med bindende 
virkning av departementet. 

13. Veier og broer. 

Konsesjonæren er forpliktet til i den ut
strekning som vedkommende departement be
stemmer å erstatte utgiftene til vedlikehold 
og istandsettelse av offentlige veier og broer, 
hvor disse utgifter blir særlig øket ved an
leggsarbeidet. Veier og broer som konsesjo
næren anlegger, skal stilles til fri avbenyttelse 
for almenheten, for så vidt departementet 
finner at dette kan skje uten vesentlige ulem
per for anleggene. 

Konsesjonæren plikter å treffe nødvendige 
tiltak for å søke å avhjelpe de skader og ulem
per som reguleringen fører med seg for byg
defolkets interesser. Spørsmålet om hvilke 
tiltak han skal treffe, avgjøres i tilfelle av 
tvist ved s~jønn, som i tilfelle fremmes i for
bindelse med fagskjønn etter vassdragsregu
leringslovens § 19. Dette skjønn fremmes av 
konsesjonæren så tidlig at resultatet fore
ligger som forutsetning for ekspropriasjons
skjønnet etter vassdragsreguleringslovens § 16 
i tilfelle sådant skjønn ikke allerede er holdt, 
helt eller delvis. 

14. Fattigutgijter. 

Konsesjonæren er forpliktet til etter av
gjørelse av vedkommende departement å er
statte vedkommende fattigkommune dens ut
gifter til fattigunderstøttelse av de ved an
leggene ansatte arbeidere og deres familier. 

15. Jordbruksjond. 

Innen reguleringen tas i bruk skal konse
sjonæren innbetale til Hol og Al kommuner 
tilsammen kr. 100000, som avsettes til fond, 
hvis renter etter nærmere bestemmelse av 
herredstyrene anvendes til fremme av jord
bruk i distriktet. Fondets fordeling mellom 
kommunene fastsettes av Landbruksdeparte
mentet. 

16. Opphjelp av jiske. 

Innen reguleringen tas i bruk plikter konse
sjonæren etter Landbruksdepartementets nær
mere bestemmelse å oppsette gitre e.l. for å 
hindre fisk i å gå i tunneler og kanaler i den 
utstrekning dette kan gjøres med rimelige 
omkostninger og uten endring i de allerede 
utførte anleggsdeler. 
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Videre plikter konsesjonæren årlig å sette 
ut minst 400 000 yngel av godkjent kvalitet. 
Herav skal 100000 drettes opp til settefisk. 

Omkostningene med utsettelsen av yngel og 
settefisk bæres av konsesjonæren. 

Planene for disse foranstaltninger skal god
kjennes av Landbruksdepartementet, som 
også fører kontroll med utsettelsen. De her
med forbundne utgifter utredes av konsesjo
næren. 

17. Planer. 

Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe
gynnes å forelegge vedkommende departement 
detaljerte planer med fornødne opplysninger, 
beregninger og omkostningsoverslag vedkom
mende regulerings- og overføringsanleggene, 
således at arbeidet ikke kan iverksettes før 
planene er approbert av departementet. An
leggene skal utføres på en solid måte og skal 
til enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand. 
Deres utførelse så vel som deres senere ved
likehold og drift undergis offentlig tilsyn. De 
hermed forbundne utgifter utredes av anleg
genes eier. 

18. Vannslippingen. 

Vannslippingen skal foregå overensstem
mende med et reglement som Kongen på for
hånd utferdiger. 

For så vidt fravikelsen av jevn vannslipping 
gjennom Hol Kraftverk skulle bevirke at noen 
av de nedenforliggende kraftverk i vassdraget 
påføres skade ved at en på nevnte jevne slipp
ing basert belastning ikke kan opprettholdes, 
skal denne skade erstattes. Forminskelsen av 
vannfallets kraftmengde oppveies med leve
ring av kraft, eller hvis det enkelte kraftverk 
skulle ønske det, med penger. Mulig annen 
skade erstattes med penger. 

Den som erstatning bestemte kraftmengde 
blir å levere således at vannfallseieren ikke 
blir påført noen skade eller ulempe derved 
at kraften blir å overføre fra et annet vann
fall utover hva den alminnefige lovgivning om 
samkjøring av kraftverker måtte medføre. 

Dersom det ikke oppnås enighet om erstat
ningsmåten, eller om størrelsen av kraftleve
ring henholdsvis pengeerstatning, blir dette å 
fastsette for 10 år ad gangen aven skjønns
nevnd på 3 medlemmer, som oppnevnes av 
vedkommende departement. Skjønnsnevnden 
bestemmer hvem som skal bære skjønnsom
kostningene. 

Viser det seg at slippingen etter dette regle
ment medfører skadelige virkninger av om-. 
fang for almene interesser, kan Kongen uten 
erstatning ill konsesjonæren, men med plikt 
for denne til å erstatte mulige skadevirknin-



ger for tredjemann, fastsette de endringer i 
reglementet som finnes nødvendig. 

En norsk statsborger som vedkommende 
departement godtar, skal forestå manøvrerin
gen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbe
gynnes før manøvreringsreglement er fast
satt. 

For så vidt vannet slippes i strid med regle
mentet kan konsesjonæren pålegges en tvangs
mulkt til staten av inntil kr. 2000 for hver 
gang etter departementets nærmere bestem
melse. 

19. Hydrologiske iakttagel8er. 

Anleggenes eier skal etter nærmere bestem
melse av departementet utføre de hydrogra
fiske iakttagelser, som i det offentliges inter
esse finnes påkrevd, og stille det innvunne 
materiale til disposisjon for det offentlige. De 
tillatte oppdemningshøyder og de tillatte la
veste tapningsgrenser 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. Kraftav8tåel8e. 

De vassfalls- og brukseiere som benytter 
seg av det ved reguleringen og overføringen 
innvunne driftsvann er forpliktet til å avgi 
til den eller de kommuner, derunder også 
fylkeskommuner som departementet bestem
mer, etter hvert som utbygging skjer, inntil 
10 pst. av den for hvert vassfall innvunne 
øking av kraften (beregnet som angitt i post 
3). Staten forbeholdes rett til å erholde inn
til 5 pst. av kraften .. 

Når 30 år er forløpet fra konsesjonens med
delelse kan de kommuner hvis interesse be
røres 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 vl'l~~<Jdraget.<1 
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 anleggets eier eller andre. 
Forårsaker kraftens uttagelse av ledningene 
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økede utgifter, bæres disse av den som uttar 
kraften, enten dette er staten eller en kom
mune. Avbrytelse eller innskrenkning av le
veringen kan ikke skyldes vis major, streik 
eller lockout, må ikke skje uten departemen
tets samtykke. 

Den konsesjonskraft som pliktes levert 
kommunene fra Ruud kraftstasjon, og som 
Oslo Lysverker stiller til rådighet ved sta
sjonsvegg med generatorspenning, skal leveres 
til samme pris og ellers på samme vilkår som 
staten til enhver tid fastsetter for sine kraft
leveringer i Østlandsområdet. 

Hvis eieren leier ut kraft, og kraften til 
kommune eller stat kan uttas fra kraftled
ning til noen av leietagerne, kan kommunen 
eller staten i hvert tilfelle forlange kraften 
avgitt til samme pris og på samme vilkår som 
leierne av lignende kraftmengder under sam
me forhold. 

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

21. 
Departementet kan under særlige omsten

digheter gi en vassfalls- eller brukseier som 
ikke er medeier i regulerings- og overførings
anleggene, tillatelse til å benytte driftsvann, 
som er innvunnet ved reguleringen og over
føringen, mot en årlig godtgjørelse til anleg
gets eier. Denne godtgjørelse skal i tilfelle av 
tvist fastsettes av departementet. 

22. Militære tiltak. 

Ved damanleggene skal det tillates truffet 
militære foranstaltninger for sprengning i 
krigstilfelle, uten at anleggets der har krav 
på godtgjørelse eller erstatning for de herav 
følgende ulemper eller innskrenkninger tped 
hensyn til anlegget eller dets benyttelse. An
leggets eier må uten godtgjørelse finne seg i 
den bruk av anlegget som skjer i krigsøye
med. 

23. Naturfredning. 
Det påhviler konsesjonshaverne i den ut

strekning hvori dette kan skje uten særlige 
vanskeligheter og utgifter, å unngå ødeleg
gelser av plante- og dyrearter, geologiske og 
mineralogiske dannelser samt i det hele natur
forekomster og steder, som kan antas å ha 
vitenskapelig eller historisk betydning. 

Så fremt sådan ødeleggelse som følge av 
arbeidenes fremme i henhold til foranstående 
ikke kan unngås, skal Landsforeningen for 
naturfredning i Norge i betimelig tid på for
hånd underrettes om saken. 
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Konsesjonshaveren plikter ved planleggin
gen og utførelsen av anleggene i den utstrek
ning det er mulig uten uforholdsmessige om
kostninger, å dra omsorg for at de ferdige 
anlegg virker minst mulig skjemmende i ter
renget. 

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

24. Kontroll. 
Anleggets eier underkaster seg de bestem

melser som til enhver tid måtte bli truffet av 
vedkommende regjeringsdepartement til kon
troll med overholdelse 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. 
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25. Tinglysing. 
Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor 

anlegget er beliggende. Vedkommende regje
ringsdepartement kan bestemme at et utdrag 
av konsesjonen skal tinglyses som heftelse på 
de eiendommer eller bruk i vassdraget, for 
hvilke reguleringen og overføringen kan med
føre forpliktelser. 

26. Gratis strøm til V åtnadalens beboere. 
Oslo Lysverker plikter å levere uten veder

lag ytterligere 300 kW årlig til beboerne i 
Våtnadalen. 

Strømmen leveres på samme måte som den 
gratisstrøm enkelte rettighetseiere til Våtna 
forbeholdt seg ved handgivelsen av sine ret
tigheter i 1917. 

Fordelingen av strømmen foretas av Al 
kommune. 

Manøvreringsreglement 

for regulering av Holselva og Våtna og overføring av Våtna til Holselva. 

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 4. juni 1948.) 

1. 
Reguleringsgrensene er følgende: 

I 
Sommer- Øvre 

I 
Nedre IOP'pdem. Senkn. 

I 
vas st. m. O.h. m.O.h. 1m im 

I 
m. O.h. 

I I 

Varaldsetvann 999,0 1005,0 997,0 6,0 2,0 
Rødungen 1011,0 1022,0 999,0 11,0 12,0 
Bergsjøen 1 ) O + 2,5 8,5 2,5 8,5 
Mjåvann 1083,8 1091,0 1081,6 7,2 2,2 

Lille Frosen 1084,7 » 1 082,0 6,3 2,7 

Store » 1 085,7 » 1 082,3 5,3 3,4 

Buvann 1088,9 » 

I 
1 087,4 2,1 1,5 

Olsendvann . 1 0[.4,0 » 1 083,0 7,0 1,0 

Lille Stolsvann 1 078,9 » I 1 078,0 12,1 0,9 

Søndre » 1 079,0 » I 1 078,1 12,0 0,9 

Nordre » 1 081,5 » 1 078,7 9,5 2,8 

Stolt jern 1 087,4 » 1 087,4 3,6 O 

Djupvatn . I 1 084,5 » 1 080,0 6,5 4,5 

Riskevann 
I 

1 086',6' » 1 085;6 4,4 1,0 

Bjønsendvann . 1088,4 » 1 087,4 2,6 1,0 

Svaravann I 1 087,7 »- 1 086,7 3,3 1,0 

Gjeitevann 
I 1089,5 1088,5 1,5 1,0 ! I » 

Strandevann i 950,0 ! 974,0 950,0 24,0 O 
! 

I) Reguleringsgrensene er angitt i forhold til sommervannstanden. 

Reg. 
høyde 
im 

8,0 
23,0 
11,0 

9,4 
9,0 
8,7 
3,6 
8,0 

13,0 
12,9 
12,3 

3,6 
11,0 

5,4 
3,6 
4,3 
2,5 

24,0 



• 

' . 

Reguleringsgrensene skal betegnes ved fas
te og tydelige vannstandsmerker som det 
offentlige godkjenner. 

2. 
Ved manøvreringen skal has for øye at 

vassdragets tidligere flomvassføring ikke økes, 
og at den naturlige lavvassføring nedenfor 
kraftverket ikke forminskes til skade for 
andres rettigheter. 

Til fellesfløtningen i hovedvassdraget ne
denfor Hemsil skal avgis det nødvendige vann 
i samsvar med det som måtte bli bestemt ved 
overenskomst eller skjønn. 

For øvrig kan vannslippingen foregå etter 
Oslo Lysverkers behov. 

3. 
Det skal påses at flomløpene ikke hindres av 

is eller lignende, og at dammene til enhver tid 
er i god stand. 

Det føres protokoll over dammenes manøv
rering og avleste vannstander samt observe
res og noteres om det forlanges, regnmengder, 
temperatur m. v. Av denne protokoll sendes 

7 

ved hver måndes utgang avskrift til Hoved
styret for Norges Vassdrags- og Elektrisitets
vesen. 

4. 
Til å forestå manøvreringen antas en norsk 

statsborger, som godtas av vedkommende de
partement. 

Hovedstyret for Norges Vassdrags- og ~lek
trisitetsvesen kan bestemme hvor damvok
terne skal bo og om de skal ha telefon i sine 
boliger. 

5. 
Endring av dette reglement kan alene fore

tas etter at de interesserte har hatt anled
ning til å uttale seg. 

6. 
Viser det seg at slippingen etter dette reg

lement medfører skadelige virkninger av om
fang for almene interesser, kan Kongen uten 
erstatning for konsesjonæren, men med plikt 
for denne til å erstatte mulige skadevirknin
ger for tredjemann, fastsette de endringer 
reglementet som finnes nødvendig. 

==-=-----::-_--::~.:;:-=-~ 


