
Tillatelse
for

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

TIL BYGGING AV NYTT FOLLAFOSS KRAFTVERK OG

•
OVERFØRING AV BRATTREITELVA TIL FOLLAVATNET I

VERRAN KOMMUNE I NORD-TRØNDELAG

(Meddelt ved kongelig resolusjon av 30. april 2003)

Ved kongelig resolusjon av 30. april 2003 er bestemt:

«I. I medhold av lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann § 8, jf. § 25 gis Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk tillatelse til bygging av Follafoss kraftverk i Verran kommune på de vilkår som er inntatt
i Olje- og energideparternentets foredrag av 30. april 2003.

I medhold av lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 2 nr. 51 gis Nord-Trøndelag Elek-
trisitetsverk tillatelse til ekspropriasjon av nødvendige rettigheter for bygging av Follafoss kraftverk.

I medhold av lov 23. oktober 1959 nr. 3 om oreigning av fast eigedom § 25 gis Nord-Trøndelag Elek0isi-
tetsverk tillatelse til forhåndstiltredelse før begjæring om skjønn er krevd, under forutsetning om at krav
om skjønn fremsettes senest innen tre måneder etter konsesjonens meddelelse.

I medhold av loy 14. desember 1917 nr. 17 om vasdragsreguleringer gis Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk
tillatelse til overføring av Brattreitelva til Follavamet på de vilkår som er inntatt i Olje- og energideparte-
mentets foredrag av 30. april 2003.

5 I medhold av lov 19. juni 1992 nr. 62 om endringer i vasdragsreguleringsloven m.fl. VI nr. 3 fastsettes
reviderte vilkår for konsesjon meddelt ved kongelig resolusjon 13.11.1936 om utvidet regulering av Folla-
vassdraget i samsvar med Olje- og energidepartetnentets foredrag av 30. april 2003.

6. I medhold av lov 13. mars 1981 nr. 6 om vern mot Mrurensninger og om avfall § 11 g s Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk tillatelse til bygging av Follafoss kraftverk.»



Vilkår
for tillatelse etter vannressursloven § 8 for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk til å bygge Follafoss

kraftverk i Verran kommune, Nord-Trondelag fylke

(Meddelt ved kongelig resolusjon av 30. april 2003)

1

(Byggefrister m.v.)
Arbeidet må påbegynnes innen 5 år fra konsesjo-

nens dato og fullføres innen ytterligere 5 år. Under
særlige omstendigheter kan fristene forlenges av
Kongen. I fristene medregnes ikke den tid som på
grunn av særlige forhold (vis major), streik eller
lockout har vært umulig å utnytte.

For hver dag noen av disse fristene oversittes
uten tillatelse fra Ofie- og energidepartemented be-
taler konsesjonæren en mulkt til statskassen på kr
I 000,-.

(Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m.v.)

Konsesjonæren plikter å påse at han sely, hans kon-
traktører og andre som har med anleggsarbeidet og
kraftverksdriften å gjøre, unngar ødeleggelse av na-
turforekornster, landskapsomrader, fornminner m.v.,
når dette er ønskelig av vitenskapeli2e eller historis-
ke grunner eller på grunn av områdenes naturskjønn-
het eller egenart. DerSOM slike ødeleggelser ikke kan
unngås, skal rette myridigheter underrettes i god tid
på forhand.

3

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold,
tilsyn m.v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og
senere vedlikehold og drin av anlegg og tiltak som
omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene for-
bundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE de-
taljerte planer med nødvendige opplysninger, bereg-
ninger og kostnadsoverslag for reguleringsantegge-
ne. Arbeidet kan ikke senes igang før planene er
godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig
skjemmende og skal til enhver tid holdes i full drifts-
messig stand.

Konsesjonæren plikter a planlegge. utføre og
vedlikeholde hoved- og Inelpeanlegg sfik at det øko-
logiske og landskapsarkitektoniske resultal blir best
mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om
planene for anleggsveger, massetak og plassering av
overskuddsinasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett
over tipper og andre områder som trenges for å gjen-
nomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med den-
ne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opp-
rydding av anleggsområdene. Oppryddingen må væ-
re ferdig senest 2 år ener at vedkommende anlegg el-
ler del av anlegg er satt i drift.

I ljelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de se-
nere blir til varig nytte for allmennheten dersom det
kan skje uten uforlirddsmessig utgift eller ulempe for
anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til
andre uten NYEs samtykke.

NYE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring
av plikter i henhold til denne posten.

4

(Natur forvaltning)

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestenunelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN)

a. å sørge for at forholdene i Follaelva er slik at de
stedegne fiskestammene i storst mulig grad opp-
renholder naturfig reproduksjon og produksjon
og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øy-
rige naturlig forekommende plante- og dyrepo-
pulasjoner forringes minst mulig,

b å kompensere for skader på den naturlige rekrut-
tering av fiskestammene \ ed tiltak.

e å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vatiM-
draget opprettholdes og at overføringer mformes
slik at tap av fisk reduseres,

d å sørge for at ftskemulighetene i størst mulig
grad opprenholdes.

Il

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å sørge for
at forholdene for plante- og dyrelivet i området som
direkte eller indirekte berøresav reguleringen forrin-
ges minst tnuiig og om nødvendig uttøre kompense-
rende tillak.



III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å sørge for
at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i områ-
det som berøres direkte eller indirekte av anleggsar-
beid og regulering tas vare på i størst mulig grad.
Om nødvendig må det utføres kompenserende tiltak
og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å bekoste
naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftsli vs-
undersøkelser i de områdene som berøres av regule-
ringen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser.
Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfi-
nansiering av større undersøkelser som omfatter om-
rådene som direkte eller indirekte berøres av regule-
ringen.

V

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til
tekstra oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i an-
leggstiden.

VI

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med
overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt
med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæ-
ren.

5

(Automatisk fredete og andre kulturminner)

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å
undersøke om tiltaket berører automatisk fredete
kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kul-

111,
turminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være eg-
net til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller
på annen måte utilbørlig skjemme automatisk frede-
te kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om
dispensasjon fra den automatiske fredningen etter
kultunninneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tilia-
ket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, for-
andre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme
automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har
vært kjent, skal melding om dette sendes fylkeskom-
munens kulturminneforvaltning med det samme og
arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre
kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kul-
turminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

6

(Forurensning m.v.)

Konsesjonæren plikter etter fylkesmannens nærmere
bestemmelse å utføre eller bekoste tiltak som i for-

bindelse med reguleringen er påkrevet av hensyn til
forurensningsforholdene i vassdraget.

7

(Ferdsel m.v.)

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlike-
hold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og
kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggs-
arbeidet. 1 tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvor-
vidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt
erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonæ-
rens bekostning. Veger, bruer og kaier som konse-
sjonæren bygger, skal kunne benyttes av allmennhe-
ten, med mindre Olje- og energidepartementet tref-
fer annen bestemmelse.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å
legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk
og som vil bli neddemmet eller på annen måte øde-
lagt/utilgjengehge.

8

(Terskler m.v.)

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører
vesentlige endringer i vannføring eller vannstand,
kan Olje- og energidepartementet pålegge konsesjo-
næren å bygge terskler, foreta biotopjusterende til-
tak, elvekorreksjoner, opprenskinger m.v. for å redu-
sere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader,
fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsyn-
ligheten for at slike skader vil inntreffe, kan Olje- og
energidepartementet pålegge konsesjonæren å be-
koste sikringsarbeider eller delta med en del av ut-
giftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detabene er
fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som
ivaretar både private og allmenne interesser i vass-
draget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med ut-
førelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgif-
tene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæ-
ren.

9

(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av
Olje- og energidepartementet utføre de hydrologiske
observasjoner som er nødvendige for å ivareta det
offentliges interesser og stille det innvunne materia-
le til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste
og tydelige vannstandsmerker som det offentlige
godkjenner.

Kopier av alle kaner som konsesjonæren måtte
la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Sta-
tens kartverk med opplysning om hvordan målinge-
ne er utført.
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I0

(Etterundersøkelsen

Konsesjomuren kan pftlegges å utl'ore og bekoste et-
terundersokelser av reguleringens virkninger for be-
rorte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilho-
rende materiale skal stilles til rådighet for det ortent-
lige. Olje- og energidepartementet kan treffe nærme-
re bestemmelser ont hvilke undersokelser som skal
foretas og hvem som skal utfore dem.

I I

(tuftovermetning)

KonseHomeren plikter i sarnråd med NVF, å utforme
anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i
magasiner, åpne vannyeger og i ayløp til clv. vann
eller sjø blif minst mulig. Skulle det likevel yise seg
ved anleggets senere drift at luftoyermetning fore-
kommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter
nærmere bestemmelse ay Olje- og energideparte-
mentet bli pålagt å bekoste tiltak for a torhindre eller
redusere problemene, herunder forsok med hel eller
delvis avstengning av anlegget tbr å lokalisere arsa-
ken.

12

(Kontroll med overholdelsen av vilkarene)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser
som til enhver tid matte bli truffet iv Olje og ener-
gidepartementet til kontroll med overholdelsen av de
oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige
av konsesjonæren etter nærmere regler som fastset-
tes av Olje- og energidepartementet.

Ved oyertredelse av de fastsatte bestemmelser
gitt i loven eller i medliold av loven plikter konsesjo-
meren ener krav fra Olje- og energidepartementet å
bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke
fremseues senere enn 20 itr etter utlopet ay det ka-
lenderår da arbeidet ble fullfort eller tiltaket trådte i
virksomhel.

For oyertredelse av bestemMelsene i konsesjo-
nen eller andre i loven eller i med-hold av loven fast-
satte bestemmelser kan Olje- og energidepartemen-
ter fastsette en tvangsmu(k( på inntil kr 1110(MOpr.
dag eller inntil kr 500 000 for hver overtredelse. På-
legg om mulkt er t angsgrunnlag for utlegg. Olje- og
energidepartementet kan illStere belopet hvert 5. år.

•



Vilkår

for tillatelse for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk til å foreta overføring av Brattreitelva til
Follavatnet

(Meddelt ved kongelig resolusjon av 30. april 2003)

1

(Konsesjonst d)

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

nelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir revi-
dert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konse-
sjon innen 3 måneder etter at han har fått underret-
ning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsregule-
ringsloven § 10, post 3, 1.1cdd.

Konsesjonen kan ikke overdras.
De utførte reguleringsanlegg eller andeler i dem

kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres til gjen-
stand for arrest eller utlegg uten i forbindelse med
vannfall i samme vassdrag nedenfor anleggene.

Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndig-
hetenes samtykke.

2

(Konsesjonsavgifter og næringsfond)

For den øking av vannkraften som innvinnes ved re-
guleringen for eiere av vannfall eller bruk i vassdra-
get skal disse betale følgende årlige avgifter: Til sta-
tens konsesjonsavgiftsfond kr 8,- pr. nat.hk. Til kon-
sesjonsavgiftsfondet i de fylkes-, herreds- og by-
kommuner som Kongen bestemmer kr 24,- pr.• nat.hk.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny vurde-
ring etter tidsintervaller som loven til enhver tid be-
stemmer.

økingen av vannkraften skal beregnes på grunn-
lag av den øking av vannføringen som reguleringen
antas å ville medføre utover den vannføring som har
kunnet påregnes år om annet i 350 dager av året.

Ved beregningen av økingen forutsettes det at
magasinet utnyttes på en sådan måte at vannføringen
i lavvannsperioden blir så jevn som mulig. Hva som
i hvert enkelt tilfelle skal regnes som innvunnet
øking av vannkraften avgjøres med bindende virk-
ning av Olje- og energidepartementet.

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert
som den innvunne vannkraft tas i bruk. Avgiften er
tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelseslo-
ven kap. 7.

Etter forfall pMøper rente som fastsatt i medhold
av loy av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved
forsinket betaling m.m. § 3, første ledd.

3

(Kontroll med betaling av avgift m.v.)

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter
post 2 og kontroll med vannforbruket og avgivelse
av kraft, jf. post 18 kan med bindende virkning fast-
settes av Olje- og energidepartementet.

4

(Byggefrister m.v.)

Arbeidet må påbegynnes innen 5 år fra konsesjonens
dato og fullføres innen ytterligere 5 år. Under særli-
ge omstendigheter kan fristene forlenges av Kongen.
I fristene medregnes ikke den tid som på grunn av
særlige forhold (vis major), streik eller loekout har
vært umulig å utnytte.

For hver dag noen av disse fristene oversittes
uten tillatelse fra Olje- og energidepartementet, be-
taler konsesjonæren en mulkt til statskassen på kr
1 000,-.

5

(Erstatning til etterlatte)

1lvis noen av arbeiderne eller funksjonærene om-
kommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan kon-
sesjonæren etter nærmere bestemmelse av Olje- og
energidepartementet pnlegges å sikre eventuelle et-
terlatte en øyeblikkelig erstatning.

6

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift m.v.)

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kon-
traktører og andre som har med anleggsarbeidet og
kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av na-
turforekomster, landskapsområder, fomminner m.v.,
når dette er ønskelig av vitenskapelige eller historis-
ke grunner eller på grunn av områdenes naturskjønn-
het eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan
unngås, skal vedkommende myndighet underrettes i
god tid på forhånd.

7

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold,
tilsyn m.v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og
senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som



6

omfattes av denne post er tillagt NVE. litgiftene for-
bundet med delte dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter a lenge fram for NVE. de-
taljerte planer med nodyendige opplysninger, bereg-
ninger on kostnadsoverslag for reguleringsanlegge-
ne. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er
godkjent. Anleggene skal utfores solid, minst mulig
skjemmende og skal til enhver tid holdes i full dri fts-
messig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utfore og
vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det øko-
logiske og landskapsarkitektoniske resultat blir hest
mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om
planene for anleggsveger, massetak on plassering av
overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig raderett
over tipper og andre ømråder som trenges for å gjen-
nomføre pålegn som blir gitt i forbindelse med den-
ne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opp-
rydding av anleggsområdene. Oppryddingen ma væ-
re ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg el-
ler del av anlegg er satt i drift.

Iljelpeanlegn kan pålegges planlagt slik at de se-
nere blir til varin nytte for allmennheten dersom det
kan skje uten uforholdsmessig tagift eller ulempe for
anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til
andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere giennomførinn
av plikter i Itenhold til denne posien.

8

(Naturforvaltning)

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturfonaltning (DN)

a å sorge for at forholdene i Brattreitelva er slik at
de stedegne fiskestammene i størst mulig grad
opprettholder naturlig reproduksjon og produk-
sjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk
og øvrige naturlig forekommende plante- og dy-
repopulasjoner forringes minst mulig,

b kompensere for skader på den naturlige rekrut-
tering av fiskestammene ved

e å sørge for at fiskens vandringsmuliglieter i vass-
dranet opprettholdes og at overforinger utformes
slik at tap av fisk reduseres.

d sørge for at fiskemulighetene i storst mulig
grad opprettholdes.

Il

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltni ng DN) sørne for
at forholdene for plante- og dyrelivet i området som

direkte eller indirekte berores av reguleringen forrin-
ges minst mulig og om nødvendig utfore kompense-
rende

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å sørge for
at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i områ-
det som berøres direkte eller indirekie av anleggsar-
beid og regulering tas vare pa i storst mulig grad.
0111nødvendig må det utføres kompenserende tiltak
og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å bekoste
naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivs-
undersøkelser i de områdene som herores av regule-
ringen. Dette kan være arkkeringsundersøkelser.
KonseHonæren kan ogsa tilpliktes å delta i fellesfi-
nansiering av storre undersokelser som omfatter om-
rådene som direkte eller indirekte berøres av renule-
ringen.

KonseHonæren kan bli pålagt a dekke tagiftene til
ekstra oppsyn, herunder jak on fiskeoppsyn i an-
leggstiden.

VI

Alle utgifter forbundet tned kontroll og tilsyn med
oyerholdelsen av ovenstående vilkar eller palegg gitt
tned hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæ-
ren.

9

(Automatisk fredete kulturminner)

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å
undersoke om tiltaket berorer automatisk fredete
kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kul-
turminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være eg-
net til å skade. odelegne, flytte. forandre. skjule eller
på annen måte utilbørlig skjemme automatisk frede-
te kulturminner, plikter konsesjonæren å soke om
dispensasjon fra den automatiske fredningen etter
kulturminneloven § 8 forste ledd, jr. §§ 3 og 4.

Viser det sen i anlengs- eller (Irinsfasen attint)
ket kan være egnet til å skade. ødelegge. flytte. for
andre, skjule eller pa annen mate utilborlig skjernme
automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har
vært kjent. skal melding 0111dette sendes fylkeskom-
munens kulturminneforvaltning med det samme og
arbeidet stanses i den ntstrekning tiltaket kan berøre
kulturminnet. jf. lov av 9. jtini 1978 nr. 51)om kul-
turminner § 8 annel ledd. I. §t8,3 og 4.
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10

(Forurensning m.v.)

Konsesjonæren plikter etter fylkesmannens nærmere
bestemmelse:

å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse
med reguleringen er påkrevet av hensyn til for-
urensningsforholdene i vassdraget.
å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersø-
kelser i berørte vassdragsavsnitt.

11

(Ferdsel m.v.)

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlike-
hold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og
kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggs-
arbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvor-

111
vidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt
erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonæ-
rens bekostning. Veger, bruer og kaier som konse-
sjonæren bygger, skal kunne benyttes av allmennhe-
ten, med mindre Olje- og energidepartementet tref-
fer annen bestemmelse.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å
legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk
og som vil bli neddemmet eller på annen måte øde-
lagt/utilgjengelige.

1")

(Terskler m.v.)

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører
vesentlige endringer i vannføring eller vannstand,
kan Olje- og energidepartementet pålegge konsesjo-
næren å bygge terskler, foreta biotopjusterende til-
tak, elvekorreksjoner, opprenskinger In.v. for å redu-
sere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader,
fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsyn-
hgheten for at slike skader vil inntreffe, kan Olje- og
energidepartementet pålegge konsesjonæren å be-
koste sikringsarbeider eller delta med en del av ut-
giftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er
fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som
ivaretar både privatc og allmenne interesser i vass-
draget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med ut-
førelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgif-
tene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæ-
ren.

13

(Manøvreringsreglement m. v.)

Vannslippingen skal foregå overensstemmende med
et manøvreringsreglement som Kongen på forhånd
fastsetter.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement
medfører skadelige virkninger av omfang for all-
menne interesser, kan Kongen uten erstatning til
konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte
mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de
endringer i reglernentet som finnes nødvendige.

Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før
reglementet er fastsatt.

14

(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av
Olje- og enereidepartementet utføre de hydrologiske
observasjoner som er nødvendige for å ivareta det
offentliges interesser og stille det innvunne materia-
le til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste
og tydelige vannstandsmerker som det offentlige
godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte
la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Sta-
tens kartverk med opplysning om hvordan målinge-
ne er utført.

15

(Merking av is)

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som
mister bæreevnen på grunn av reguleringene og
overføringene må merkes eller sikres etter nærmere
anvisning av NVE.

16

(Etterundersøkelser)

Konsesjonæren kan påleeges å utføre og bekoste et-
terundersøkelser av reeuleringens virkninger for be-
rørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhø-
rende materiale skal stilles til rådighet for det offent-
lige. Olje- og energidepartementet kan treffe nærme-
re bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal
foretas og hvem som skal utføre dem.

17

(Militære foranstaltninger)

Ved reguleringsanleggene skal det tillates truffet mi-
litære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle
uten at konsesjonæren har krav på godtgjørelse eller
erstatnine for de herav følgende ulemper eller inn-
skrenkninger med hensyn til anleggene eller deres
benyttelse. Konsesjonæren må uten godtgjørelse fin-
ne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigsøye-
med.

18

(Konsesjonskraft)

Konsesjonæren skal avstå til kommuner og fylkes-



kommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 % av

•



den for hvert vannfall innvunne oking av vannkraf-
ten, beregnet etter reglene i vassdragsreguleringslo-
ven § 11 nr 1, jf § 3. Avståelse og fordeling avgjores

av Olje- og energidepartementet med erunnlag i
kommunenes behov til den alminnelige elektrisitets-
forsy ni ng.

Stmen forbeholdes rett til innfil 5 tl/f,av krafmk-
ningen, beregnet som i forste ledd.

Olje- og energidepartementet bestemmer hvor-
dan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.

Kraften tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for
utgående ledninger eller fra konsesjonærens
ger med leveringssikkerhet som fastkraft og brukstid
ned 015000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke set-
te seg imot at kraften tas ut fra andres ledninger og

plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnade-
ne ved omforming og overforing av kraften ved ut-

tak andre steder enn i kraftstasj(mens apparatanlegg
for utgående ledninger, betales av den som tar ut
kraften.

Konsesjonæren har rett til å forlange et varsel av
1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som unak
varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som ons-
kes benyttet og brukstidens fordeling over året. Tvist
om foidelingen avgjøres av Olje- og energideparte-
mentet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje ined
2 ars varsel.

Prisen på kraften, referert kraftstasjonens appa-
ratanlegg for utgående ledninger, fastsettes hvert ar
av Olje- og energidepartementet basert pa gjennom-
sninlig selvkost for et representativi antall vann-
kraftverk i hele landet.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som er be-
tinget i denne post uten at vis major, streik eller
lockout hindrer leveransen. plikter han ener Olje- og
energidepartementets bestemmelse betale til stats-
kassen en mulkt som for hver kWh som uretlelig
ikke er levert. svarer til den pris pr. kwh som hvert
ar fastsettes av Olje- og energidepartementet. med et
påslag av 100 cl/(. Det offentlige skal være berettiget
til etter Olje- og energidepartementets bestemmelse

overta driften av kraftverkene for eierens regning
og risiko, dersom dette blir nødvendig tbr å levere
den betingede kraften.

Vedtak om avstaelse og fordeling av kraft kan
tas opp til ny provelse etter 20 år fra vedtakets dato.

19

(I.Liflovermetning)

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme
anlegget slik at mulighetene for luftovermeming i

magasiner. åpne vannveger og i avlop til elv. vann

eller sjo blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg
ved anleggets senere drift at luftovermetning fore-

kommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter
nærmere bestemmelse av Olje- og energideparte-

mentet bli palagt å bekoste tiltak for å forhindre eller
redusere prohlemene. herunder forsok med hel eller
delvis avstengning as anlegget for å lokalisere årsa
ken.

20

(Kontroll med overholdelsen av vilkårene)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser
som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og ener-
eldepartementet til konfroll med overholdelsen a de
oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige
av konsesjonæren etter nærmere regler som fastset-
tes av Olje- og energidepartementet.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser
gitt i loven eller i medhold av loven plikter konsesjo-

næren etter krav fra Olje- og enereidepartementet
bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke
fremsettes senere enn 20 år etter utlopet av det ka-
lenderar da arbeidet ble eller tiltaket trådte i
virksomhet.

Gjentatte eller fortsatte ovefiredelser av postene
2, 18 og 20 kan medfore at konsesjonen trekkes til-
bake i samsvar med bestemmelsene i vassdragsregu-
leringslo en § 12. post 21.

For overtredelse av bestemmelsene i konsesjo-
nen eller andre i loven eller i medhold av loven fast-
satte hestemmelser. kan Olje- og energidepartemen-

tel fastsette en tvangsmulkt på inntil kr 100 000 pr.
dag til forholdet er brakt i orden, eller inntil kr
500 000 for hver overtredelse, safrenn det ikke er

fastsatt annen straff for overtredelse av vilkårek På-
legg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Olje- og
energidepartementet kan justere belopene hvert 5.
år.

21

(Tinglysing)

Konsesjonen skal tinglyses i de rettskretser hvor an-
leggene ligger. Olje- og energideparternentet kan be-
stemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses
som heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdra-
get for hvilke reguleringene kan medfore forpliktel-
ser.



Reviderte vilkår
for tillatelse for Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk til å foreta utvidet regulering av Follavassdraget

(Erstauer vilkar gitt ved kg1. res. av 13.1 I.1936)

•

(Konsesjonstid)

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

nelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkarene blir revi-
dert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konse-
sjon innen 3 maneder etter at han har fått underret-
ning om de reviderte vilkår, jf. vassdragsregule-
ringsloven § 10, post 3, 1. ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.
De utførte reguleringsanlegg eller andeler i dem

kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres til gjen-
stand for arrest eller utlegg men i forbindelse med
vannfall i samme vassdrag nedenfor anleggene.

Anleggene ma ikke nedlegges uten statsmyndig-
hetenes samtykke.

Konsesjonsavgifter og næringsfond)

For den oking av vannkraften som innvinnes ved re-



guleringen for eiere av vannfall eller bruk i vassdra-, ,
get skal disse betale frlgende årlige avgifter: Til sta-
tens konsesjonsavgiftsfond kr 10,- pr. nat.bk. Til
konsesjonsavgiftsfondet i de fylkes-, herreds- og by-
kommuner som Kongen bestemmer kr 24,87,- pr.
nat.hk.

Fastseltelsen av avgiftene tas opp til ny vurde-
ring etter tidsintervaller som loven til enhver tid be-
stemmer.

økingen av vannkraften skal beregnes på grunn-
lag av den oking av vannføringen som reguleringen
antas å ville medfore utover den vannforing som har
kunnet påregnes år om annet i 350 dager av aret.

Ved beregningen av økingen forutsenes det at
magasinet utnyttes på en sådan måte at vannføringen
i lavvannsperioden blir så jevn som mulig. Hva som
i hvert enkelt skal regnes som innyunnet

øking av vannkraften avgjøres med bindende virk-

ning av Olje- og energidepartementet.

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert
som (len innyunne vannkraft tas i bruk. Avgiften er
tvangsgrunnlag for utlegg, jf tvangsfullbyrdelseslo-

ven kap. 7.
Etter forfall påløper rente som fastsatt i medhold

av lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved
forsinket hetaling m.m. § 3. første ledd. 


3

(Kontroll med betaling av avgift m.v.)

Nærmere besternmelse om betaling av avgifter etter
post 2 og kontroll med vannfodwuket og avgivelse
av kraft, jf. post 14 kan med bindende virkning fast-
settes av Olje- og energidepartementet.

4

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift m.v.)

Konsesjonæren plikter å pase at han selv, hans kon-
traktører og andre som bar med anleggsarbeidet og
kraftverksdriften å gjøre, unngår odeleggelse av na-
turforekomster, landskapsområder, fornminner m.v.,
når dette er onskelig av vitenskapelige eller historis-
kc grunner eller pa grunn av områdenes naturskjønn-
het eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan
unngas. skal vedkommende myndighet underrettes i
god tid pa forhånd.

5

(Codkjenning av planer, landskapsmessige Mrhold,

tilsyn m.v.)

Godkjenning og tilsyn med utførelse og senere ved-
likehold og dri av anlegg og tiltak som omfattes av
denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med

dette dekkes av konsesjonæren.
Reguleringsanleggene skal utføres solid, minst

mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full

driftsmessig stand.
Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og

vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det øko-
logiske og landskapsarkitektoniske resultat blir best
mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om
planene t6r anleggsveger, massetak og plassering av
overskuddsinasser.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomforing
av plikter i henhold til denne posten.

6

(Naturforvaltning)

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvalming (DN)
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å sørge for at forholdene i Follavassdraget og
Brattreitelva er slik at de stedegne fiskestam-
mene i størst mulig grad opprettholder naturlig
reproduksjon og produksjon og at de naturlige
livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig fore-
kommende plante- og dyrepopulasjoner forrin-
ges minst mulig,
å kompensere for skader på den naturlige rekrut-
tering av fiskestarnmene ved tiltak,
å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vass-
draget opprettholdes og at overføringer utformes
slik at tap av fisk reduseres,
å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig
grad opprettholdes.

Il

Konsesjomeren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DNI å sørge for
at forholdene for plante- og dyrelivet i området som
direkte eller indirekte berøres av reguleringen forrin-
ges minst mulig og om nødvendig utføre kompense-
rende tiItak.

III

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltMng (DN) å sørge for
at friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i områ-
det som herøres direkte eller indirekte av anleggsar-
beid og regulering tas vare på i størst mulig grad.
Om nødvendig må. det utføres kompenserende tiltak
og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å bekoste
naturvitenskapelige undersøkelser samt friluftslivs-
undersøkelser i de områdene som berøres av regule-
ringen. Dette kan være arkiveringsundersøkelser.
Konsesjonæren kan også tilpliktes å delta i fellesfj-
nansiering av større undersøkelser som omfatter om-
rådene som direkte eller indirekte berøres av regule-
ringen.

V

Fra og med det år konsesjon er revidert, plikter kon-
sesjonæren å innbetale et årlig beløp til Verran kom-
mune på kr 50 000 til opphjelp av fisk/vilt/friluftsliv.
Beløpet skal justeres etter de tidsintervaller som lo-
ven til enhver tid bestemmer. Beløpet til fisk/vilt
skal nyttes etter nærmere bestemmelse av kommu-
nestyret. Med hensyn til tiltak som kommer frilufts-
livet til gode, skal beløpet nyttes etter nærmere be-
stemmelse gitt av DN.

VI

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med
overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt

med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæ-
ren.

(Forurensning m.v.)

Konsesjonæren plikter etter fylkesmannens nærmere
bestemmelse:

å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse
med reguleringen er påkrevet av hensyn til for-
urensningsforholdene i vassdraget.
å bekoste beh eller delvis oppfølgingsundersø-
kelser i berørte vassdragsavsnitt.

8

(Ferdsel m.v.)

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlike-
hold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og
kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggs-
arbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvor-
vidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt
erstatningens SWITelse ved skjønn på konsesjonæ-
rens hekostning. Veger, bruer og kaier som konse-
sjonæren bygger, skal kunne benyttes av allmennhe-
ten, med mindre Olje- og energidepartementet tref-
fer annen bestemmelse.

Konsesjonæren plikter å merke opp skjær som
utgjør en spesiell fitre for båttrafikk ved normale fyl-
lingsforhold i Holdenmagasinet.

9

(Terskler m.v.)

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører
vesentlige endringer i vannføring eller vannstand,
kan Olje- og energidepartementet pålegge konsesjo-
næren å bygge terskler, foreta hiotopjusterende til-
tak, elvekorreksjoner, opprenskinger m.v. for å redu-
sere skadev irknin ger .

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader,
fare for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsyn-
ligheten for at slike skader vil inntreffe. kan Olje- og,
energidepartementet pålegue konsesjonæren å be-
koste sikringsarbeider eller delta med en del av ut-
oiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er
fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som
ivaretar både private og allmenne interesser i vass-
draget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med ut-
førelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgif-
tene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæ-
ren.

10

(Manøvreringsreglement m.v.)

Vannslippingen skal foregå overensstemmende med
et manøvreringsreglement som Kongen på forhand
fastsetter



11

Viser det seg at slippingen etter dette reglement
medfører skadclige virkninger av omfang for all-
menne interesser, kan Kongen uten erstatning til
konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte
mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de
endringer i reglementet som finnes nødvendige.

11

(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av
Olje- og energidepartementet utføre de hydrologiske
observasjoner som er nødvendige for å ivareta det
offentliges interesser og stille det innvunne materia-
le til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste
og tydelige vannstandsmerker som det offentlige
godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte
la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Sta-
tens kartverk med opplysning om hvordan målinge-
ne er utført.

12

(Etterundersøkelser)

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste et-
terundersøkelser av reguleringens virkninger for be-
rørte interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhø-
rende materiale skal stilles til rådighet for det offent-
lige. Olje- og energidepartementet kan treffe nærme-
re bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal
foretas og hvem som skal utføre dem.

I3

(Militære foranstaltninger)

Ved reguleringsanleggene skal det tillates truffet mi-
litære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle
uten at konsesjonæren har krav på godtgjørelse eller
erstatning for de herav følgende ulemper eller inn-
skrenkninger med hensyn til anleggene eller deres
benyttelse. Konsesjonæren må uten godtgjørelse fin-
ne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigsøye-
med.

14

(Konsesjonskraft)

Konsesjonæren skal avstå til kommuner og fylkes-
kommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 % av
den for hvert vannfall innvunne øking av vannkraf-
ten, beregnet etter reglene i vassdragsreguleringslo-
ven § I I nr. I , jf § 3. Avståelse og fordeling avgjø-
res av Olje- og energidepartementet med grunnlag i
kommunenes behov til den alminnelige elektrisitets-
forsyning.

Staten forbeholdes rett til inntil 5 % av kraftøk-
ningen, beregnet som i første ledd.

Olje- og energidepartementet bestemmer hvor-

dan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.
Kraften tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for

utgående ledninger eller fra konsesjonærens lednin-
ger med leveringssikkerhet som fastkraft og brukstid
ned til 5000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke set-
te seg imot at kraften tas ut fra andres ledninger og
plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnade-
ne ved omforming og overføring av kraften ved ut-
tak andre steder enn i kraftstasjonens apparatanlegg
for utgående ledninger, betales av den som tar ut
kraften.

Konsesjonæren har rett til å forlange et varsel av
1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak
varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som øns-
kes benyttet og brukstidens fordeling over året. Tvist
om fordelingen avgjøres av Olje- og energideparte-
mentet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med
2 års varsel.

Prisen på kraften, referert kraftstasjonens appa-
ratanlegg for utgående ledninger, fastsettes hvert år
av Olje- og energidepartementet basert på gjennom-
snittlig selvkost for et representativt antall vann-
kraftverk i hele landet.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som er be-
tinget i denne post uten at vis major, streik eller
loekout hindrer leveransen, plikter han etter Olje- og
energidepartementets bestemmelse å betale til stats-
kassen en mulkt som for hver kWh som urettelig ik-
ke er levert, svarer til den pris pr. kWh som hvert år
fastsettes av Olje- og energidepartementet, med et
påslag av 100 %. Det offentlige skal være berettiget
til etter Olje- og energidepartementets bestemmelse
å overta driften av kraftverkene for eierens regning
og risiko, dersom dette blir nødvendig for å levere
den betingede kraften.

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan
tas opp til ny prøvelse etter 20 år fra vedtakets dato.

15

(Luftovermetning)

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme
anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i
magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann
eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg
ved anleggets senere drift at luftovermetning fore-
kommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren etter
nærmere bestemmelse av Olje- og energideparte-
mentet bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre eller
redusere problemene, herunder forsøk med hel eller
delvis avstengning av anlegget for å Iokalisere årsa-
ken.

I6

(Merking av usikker is)

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som
mister bæreevnen på grunn av reguleringene og
overføringene må merkes eller sikres etter nærmere
anvisning av NVE.
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17

(Kontroll med overholdelsen av vilkårene)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser
som til enhver tid matte bli truffet av Olje- og ener-
gidepartementet til kontroll med overholdelsen av de
oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige
av konsesjonæren etter nærmere regler som fastset-
tes av Olje- og energidepartementet.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser
gitt i loven eller i medhold av loven plikter konsesjo-
næren etter krav fra Olje- og energidepartementet å
bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke
fremsettes senere enn 20 år etter utløpet av det ka-
lenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i
virksomhet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene
2, 14 og 17 kan medføre at konsesjonen trekkes til-
bake i samsvar med bestemmelsene i vassdragsregu-
leringsloven § 12, post 21.

For overtredelse av bestemmelsene i konsesjo-
nen eller andre i loven eller i mcdhold av loven fast-
satte bestemmelser, kan Olje- og energidepartemen-
tet fastsette en tvangsmulkt på inntil kr 100 000 pr.
dag til forholdet er brakt i orden, eller inntil kr
500 000 for hver overtredelse, såfremt det ikke er
fastsatt annen straff for overtredelse av vilkåret. På-
legg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Olje- og
energidepartementet kan justere beløpene hvert 5.
år.

•

•
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Manøvreringsreglement
for regulering av Follavassdraget i Verran kommune, Nord-Trøndelag fylke

(Erstatter reglement gitt ved kgl. res. av 13.11.1936)

Regideringt

Naturlig Reg. grenser
vannst. Øvre - - Nedre

Magasin kote kote kote

Follavatnet 	 172,60 182,10 172,60 9,50 0,0 9.50
Holden 	 290,60 300,60 290,60 10,0 0,0 10,0
Strømsetervatnet 252,40 259,40 252,40 7,0 0,0 7,0

Reg.
Oppd. Senkn. høyde

ni ni ni

Reguleringsgrensene skal markeres med faste
og tydelige vannstandsmerker som det offentlige
godkjenner.

Høydene refererer seg til SKs høydesystem (NN
1954).

lle øverste 3,5 m av Follavatnet og de øverste 4
m av Holden omfattes av konsesjon av 13.11.1936.
De øvrige reguleringshøyder er ikke konsederte.

Punzping

Tilsig til Follavatnet kan pumpes opp i Holden via
Brattingfoss pumpekraftverk for lagring.

Ove/føringer

Avløpet fra Brattreitelva (20,4 km2 I overføres til
Follavatnet.

2.

Ved manøvreringen skal det has for øyet at vassdra-
gets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene
og overføringsstedene såvidt mulig ikke økes.

Follavatnet kan kortidsreguleres mellom kote
I82, I0 og kote I8 I, I0.

Fra overføringspunktet i Brattreitelva skal det
slippes 0,1 m1ls hele året. Er tilsiget mindre slippes
hele tilsiget. I tillegg slippes det tre flornmer årlig på
1 Mis over to døgn etter nærmere bestemmelse av
fylkesrnannen.

Det skal slippes 0,5 tuNs hele året fra Strømseter-
vatnet. Hvis vannstanden er på LRV og tilsiget er
under 0,5 rn1/s, slippes hele tilsiget.

I perioden 1. juni til I. september skal det ikke

tappes fra Strømsetervatnet bortsett fra pålagt mins-
tevannføring så lenge vannslanden er under kote
258,40. Kravet til fylling kan fravikes ved prognoser
om forventet tlom.

Fra Follavatnet skal det slippes en minstevannfø-
ring på 0,1 rrils gjennom hele året. I tillegg slippes
det tre flommer årlig på 1 mi/s over to døgn etter
nærmere bestemmelse av fylkesmannen.

For øvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers
behov.




Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres
av is eller lignende og at reguleringsanleggene til en-
hver tid er i god stand. Det føres protokoll over ma-
nøvreringen og avleste vannstander. Dersom det for-
langes, skal også nedbørmengder, temperaturer, snø-
dybde m.v. observeres og noteres. NVE kan forlange
å få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten
plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.




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

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

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet
avgjøres av Olje- og energidepartementet.


