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TILLATELSE

FOR

LYSE KR AFTVERK

TIL YTTERLIGERE REGULERING AV LYNGSVATN OG REGULERING AV
• BREIAVA I ÅRDAL OG FORSAND HERREDER

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON 22. JUNI 1962.)

Ved kongelig resolusjon 22. juni 1962 er bestemt :

I medhold av lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 tillates Lyse Kraftverk
å foreta ytterligere regulering av Lyngsvatn og regulering av Breiava i Årdal og Forsand
herreder i Rogaland fylke på de betingelser som er inntatt i Industridepartementets til-
råding av 22. juni 1962.
Det fastsettes ny post 1 i gjeldende manøvreringsreglement for Lyngsvatn m. v., fastsatt
ved kongelig resolusjon 19. november 1948, i samsvar med det i Industridepartementets
ovennevnte tilråding inntatte utkast.

I,



Betingelser

for tillatelse for Lyse Kraftverk til ytterligere regulering av Lyngsvatn m. v.

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 22. juni 1962.)




Konsesjonen gis på ubegrenset tid. Konse-
sjonsvilkårene kan tas opp til alminnelig revi-
sjon etter 50 år.

Konsesjonen kan ikke overdras.
De utførte reguleringsanlegg eller andel deri

kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres til
gjenstand for arrest eller utlegg uten i for-
bindelse med vannfall nedenfor anleggene.

Anleggene må ikke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke.




For den økning av vasskraften som innvin-
nes ved reguleringen skal erlegges følgende
arlige avgifter :

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

som Kongen bestemmer kr. 3,50 pr. nat.-hk.
Etter 20 år kan fastsettelsen av avgiften

tas opp til ny provelse.
Økningen av vasskraften beregnes på grunn-

lag av den økning av lågvassføringen, som
reguleringen antas å ville medf øre utover den
vassføring, som har kunnet påregnes år om
annet med den tidligere bestående regulering.
Ved beregningen av denne økning forutsettes
det at magasinene utnyttes på en sådan måte
at vassf øringen i lågvassperioden blir så jevn
som mulig. Hva der i hvert enkelt tilf elle skal
anses som den ved reguleringen innvunne øk-
ning av vasskraften, avgjøres med bindende
virkning av departementet.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede
avgifter inntrer etter hvert som den ved regu-
leringen innvunne vasskraft tas i bruk. Av-
giftene 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 vannfor-
bruket samt angående avgivelse av kraft, jfr.
post 18 skal, for så vidt de ikke er fastsatt av

Kongen med bindende virkning for hvert en-
kelt tilf elle fastsettes av vedkommende regje-
ringsdepartement.



Arbeidet må påbegynnes innen en frist av

2 år etter at konsesjonen er gitt og fullføres
innen en ytterligere frist av 5 år.

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



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 der 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 hvortil de kan erholdes fra utlandet.
Er det adgang til å velge mellom forskjellige
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 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
utenlandske vares pris (eksklusive toll). I til-
f elle av tvist herom avgjøres spørsmålet av
departementet.

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

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




Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske sel-
skaper hvis disse byr like fordelaktige betin-
gelser som utenlandske. Vedkommende depar-
tement kan dispensere fra denne bestemmelse.



3




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




Konsesjonæren er forpliktet til, når ved-
kommende departement forlanger det, på den
måte og på de vilkår som departementet be-
stemmer, i anleggstiden å skaffe arbeiderne
og funksjonærene ved anleggene og disses fa-
milier den nødvendige legehjelp ved fastbo-
ende lege og å holde eller helt eller delvis
dekke utgiftene til for øyemedet tjenlig syke-
hus eller sykestue med isolasjonslokale og tids-
messig utstyr.

Det kan også pålegges konsesjonæren etter
vedkommende departements nærmere bestem-
melse, helt eller delvis å bære utgif tene til
vedkommende kommuners alminnelige fore-
byggende helsetjeneste og alminnelige sosiale
tiltak.

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 fornøden utstrekning
forpliktet til på rimelige vilkår og uten be-
regning av noen fortjeneste å skaffe arbei-
derne og funksjonærene sunt og tilstrekkelig
husrom etter nærmere bestemmelse av ved-
kommende departement.

Konsesjonæren er ikke uten vedkommende
departements samtykke berettiget til i anled-
ning av arbeidstvistigheter å oppsi arbeiderne
fra bekvemmeligheter eller hus leid hos ham.
Uenighet om hvorvidt oppsigelse skyldes ar-
beidstvist, avgjøres med bindende virkning av
departementet.

Bestemmelsen i annet ledd får ikke anven-
delse på leieforholdet mellom konsesjonær og
arbeider når § 38 i lov om husleie av 16. juni
1939 gjelder i kommunen og leieforholdet er
beskyttet gjennom oppsiingsreglene i nevnte
paragraf.




Konsesjonæren er forpliktet til å erstatte ut-
gifter til vedlikehold og istandsettelse av of-
fentlige veger, bruer og kaier, hvor disse ut-
gifter blir særlig økt ved anleggsarbeidet. I
tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvorvidt
vilkårene for refusjonsplikten er til stede samt
erstatningens størrelse ved skjønn på konse-




sjonærens bekostning. Eventuell erstatning
innbetales til Vegdirektoratet. Veger, bruer
og kaier, som konsesjonæren anlegger, skal
stilles til fri avbenyttelse for almenheten, for
så vidt departementet finner at dette kan skje
uten vesentlig ulemper for anleggene.

Konsesjonæren plikter å legge om turist-
veger, stier o. 1. som er i bruk i den utstrek-
ning de blir neddemmet.




Konsesjonæren er forpliktet til etter av-
gjørelse av vedkommende departement å er-
statte vedkommende forsorgskommune slike
forsorgsutgifter som i vassdragsregulerings-
loven er forutsatt dekket ved fond i samsvar
med reglene i lovens § 12 pkt. 7, 1. og 2. ledds
første og annet punktum.




Konsesjonæren plikter i de områder som be-
røres av reguleringen å bekoste utsetting av
yngel og,'eller settefisk i den utstrekning, av
den art og på de steder som bestemmes av
vedkommende departement.

Dersom departementet finner det nødvendig
med års mellomrom å foreta fiskeribiologiske
undersøkelser i de områder som berøres av
reguleringen, plikter konsesjonæren å bære ut-
giftene til disse undersøkelser.




Konsesjonæren er forpliktet til ved arbei-
dets påbegynnelse å sørge for midlertid for-
samlingslokale til bruk for arbeiderne og den
øvrige til anlegget knyttede befolkning, eller
hvis departementet måtte anse det mere hen-
siktsmessig, og ikke vesentlig dyrere, å delta
i oppf øring eller utbedring av permanent for-
samlingslokale, f. eks. samfunnshus.

Konsesjonæren skal stille kr. 25 000 til rå-
dighet til almendannende virksomhet blant ar-
beiderne og til geistlig betjening etter Kirke-
departementets nærmere bestemmelse.




Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe-
gynnes å forelegge vedkommende departement
detaljerte planer med fornødne opplysninger,
beregninger og omkostningsoverslag vedkom-

mende reguleringsanleggene, således at ar-
beidet 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 utfø-
relse så vel som deres senere vedlikehold og
drift undergit offentlig tilsyn. De hermed for-
bundne utgifter utredes av anleggenes eier.
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15.

Ved regulerings- og overføringsanleggene
skal der tillates truffet militære foranstalt-
ninger for sprengning i krigstilfelle, uten at
anleggenes eier har krav på godtgjørelse eller
erstatning for de herav følgende ulemper
innskrenkninger med hensyn til anleggene eller
deres benyttelse. Anleggenes eier må uten
godtgjørelse finne seg i den bruk av anleggene
som skjer i krigsøyemed.

16.

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

Viser det seg at slippingen etter dette regle-
ment medfører skadelige virkninger av omfang
for almene interesser, kan Kongen uten erstat-
ning til konsesjonæren, men med plikt for
denne til å erstatte mulige skadevirkninger
for tredjemann, fastsette de endringer i regle-
mentet som finnes nødvendig.

En norsk statsborger, som vedkommende de-
partement 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. 1 000 for hver
gang etter departementets nærmere bestem-
melse.

17.

Anleggenes eier skal etter nærmere bestem-
melse av departementet utføre de hydrologiske
iakttagelser, som i det offentliges interesse
finnes påkrevd, og stille det innvunne mate-
riale til disposisjon for det offentlige. De til-
latte oppdemningshøyder betegnes ved faste
tydelige vannstandsmerker, som det off entlige
godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren lar
oppta i anledning av anleggene, skal tilstilles
Norges geografiske oppmåling med opplysning
om hvordan målingene er utført.

18.

Konsesjonæren er forpliktet til å avgi til
den eller de kommuner, derunder også fylkes-
kommuner, som departementet bestemmer, et-
ter hvert som utbygging skjer, inntil 10 pst.
av den innvunne øking av kraften (beregnet
som angitt i post 2). Staten forbeholdes rett
til å erholde inntil 5 pst. av kraften.

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter be-
gjæring 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 produ-
seres.

Elektrisk kraft uttas etter departementets
bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjern-
ledningene eller fra ledningsnettet, hva enten
ledningene tilhører anleggenes eier eller andre.
Forårsaker kraftens uttakelse av ledningene
økede utgifter, bæres disse av den som uttar
kraften, enten dette er staten eller en kom-
mune. Avbrytelse eller innskrenkning av le-
veringen, 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 skal legges til grunn
blir uforholdsmessig høy, fordi bare en mindre
del av den kraft vannfallene kan gi, er tatt i
bruk, skal kraften leveres til rimelig pris.
Uenighet om prisen avgjøres av vedkommende
departement.

Eieren har rett til å forlange et varsel av
1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig kan
forlanges oppgitt den brukstid som ønskes
benyttet og dennes fordeling over året. Tvist
om fordelingen avgjøres av departementet.
Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med
2 års varsel. Oppsagt kraf t 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 denne
kraft uten at vis major, streik eller lockout
hindrer leveransen, plikter han etter departe-
mentets 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 be-
stemmelse å overta driften av anlegget for
eierens regning og risiko så vidt nødvendig til
levering av den betingede kraft.

19.

Det påhviler reguleringsanleggenes eier i
den utstrekning hvori dette kan skje uten uri-
melige ulemper og utgifter — å unngå ødeleg-
gelser av plante- og dyrearter, geologiske og
mineralogiske dannelser samt i det hele natur-
forekomster og områder, når dette anses øn-
skelig av vitenskapelige eller historiske grun-
ner eller på grunn av områdenes naturskjønn-
het eller egenart.
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Såfremt sådan ødeleggelse som følge av ar-
beidenes fremme i henhold til foranstående
ikke kan unngås, skal Naturvernrådet i be-
timelig tid på forhånd underrettes om saken.

Reguleringsanleggenes eier skal i god tid på
forhånd 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 her-
om 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 fore-
gående ledd sendes med en gang og arbeidet
stanses.

Reguleringsanleggenes eier plikter ved plan-
leggingen og utførelsen av anleggene i den ut-
strekning det kan skje uten urimelige ulem-
per og utgifter å dra omsorg for at hoved- så
vel som hjelpeanlegg virker minst mulig
skjemmende i terrenget. Plassering av stein
og/eller jordmasser skjer i samråd med ved-
kommende kommuner. Reguleringsanleggenes
eier har plikt til forsvarlig opprydding av an-
leggsområdene. Oppryddingen må være fer-
dig senest innen 2 år etter at vedkommende
anlegg er satt i drift. Overholdelsen av be-
stemmelsene i dette ledd undergis offentlig
tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes
av anleggenes eier.

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




Til skjønn i anledning av reguleringen skal
skjønnsmenn oppnevnes av Kongen.




Anleggenes eier underkaster seg de bestem-
melser som til enhver tid måtte bli truffet av
vedkommende departement til kontroll med
overholdelsen av de oppstilte betingelser.

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




Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor
anleggene er beliggende. Vedkommende depar-
tement kan bestemme at et utdrag av konse-
sjonen skal tinglyses som heftelse på de eien-
dommer eller bruk i vassdragene for hvilke
reguleringen kan medf øre forpliktelser.

•



Manovreringsreglement

for regulering av Ardalsvassdraget, Stolsåen og Lysevassdraget samt overforing av
Ardalsvassdraget til Stolsåen.

(Fastsatt ved kg1. resolusjon 19. november 1948 med endring fastsatt ved kgl. resolusjon
22. juni 1962.)

1.
Reguleringsgrensene er følgende :

Sommer-



vannstand
m.o.h.

Ovre Nedre
m.o.h. m.o.h.

Oppdem-
mning Senking

Reg.
høyde

Nilsebuvatn 	 721,40 731,40 717,40 10,00 4,00 14,00
Breiava 	 648,00 696,00 648,00 48,00 0,00 48,00
Lyngsvatn 	 663,40 686,40 636,40 23,00 27,00 50,00
Strandavatn 	 633,60 634,60 618,60 1,00 15,00 16,00
Storetjønn 	 626,40 634,60 615,70 8,20 10,70 18,90

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




Ved manøvreringen skal has for øye at vaSS-
dragenes naturlige flomvassføring ikke økes.

For øvrig kan vannslippingen foregå etter
Lyse Kraftverks behov.




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 manøy-
rering og avleste vannstander samt observeres
og noteres om det forlanges, regnmengder, 


temperatur m. v. Av denne protokoll sendes
ved hver måneds utgang avskrift til Hoved-



styret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.




Til å forestå manøvreringen antas en norsk
statsborger, som godtas av vedkommende de-
partement.

Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitets-
vesenet kan bestemme hvor damvokterne skal
bo og om de skal ha telefon i sine boliger.




Endring av dette reglement kan bare fore-
tas etter at de interesserte har hatt anledning
til å uttale seg.


