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DET KONGELIGE DEPARTEMENT FOR INDUSTRI OG HANDVERK 

AKERSGT. 42 OSLO DEP. - TELEFON 417800 

Oslo Lysverker, 
Sommerogt. 1, 

OslQ..!. 

Deres ref, Vår ref, (bes oppgitt ved svar) 

Jnr .3034/60 IDV. KD/Fo. 
Dato 

5~ november 1960. 

Erverv av fallrettigheter 
regulering av Hovsfjorden 

i Holselva og Hallingdalselv3., 

og Holsfjorden m.m. 

dogn-

Lysverkenes brev senest 

431.204.1. l, /tH'. 

Ved kongelig resolusjon 21 • ~. er bestemt: 

"I medhold av lov om vassdragene EV 15.mars 1'940 §§ 62 2 

104 og 148 tillates Oslo Lysverker: 
a) å foreta dognregulering av Hovsfjorden og Hols

fjorden i Hallingdal, 
b) å ekspropriere nodvendig grunn og rettigheter for 

anlegg og drift av kraftverkene Hol Il og Hol Ill, 
c) å torrlegge elveleiene mello~ Hovsfjord og Holsfjord 

og mellom Holsfjord og sammenlopet mellom Eolselva 
og Usteelva, å ta bort Holselvas andel av vannfor
ingen fra nevnte sammenlop til Strandefjorden og å 
fylle igj en et av Hallingdalselvas J_o:P på strek
ni..ngen Cdde~ i -~:'J~, - S2:n..då1{pr0yc:t 5- L,l, 

d) å ekspropriere 0,85 ID. ensidig fall i Holselva og 
Hallingdalselva , 

alt i samsvar r.'!ed Industridepar:,e:'lente'::;s tilr~1.dL"),g 
av 21. oktober 1960 og på de vilk2,r og under eiG 
forutsetninger som er tatt inn i tilrådingene 

Tillatelsen til dognregulering gjelder - s~ lengr hoynre 
vannstand ikke folger av den naturlige vannforing - i'lJ.nen folt;8!.lde 

grenser: 
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Hovsfjord: I tiden 1/10 - 1/5 mellom kotene 588,95 og 
589,7. Reguleringshoyde 75 cm. I tiden 1/5 - 1/10 mellom 
kotene 588,95 og 589545. Reguleringshoyde 50 cm. Under 
reparasjoner og tilsyn av valse forutsettes vannstanden å 
kunne senkes til kote 588,8. 

Holsfjord: Regulering mellom kotene 541 ,25 og 542. 
Reguleringshoyde 75 cm. 

Vilkårene for tillatelsene er sålydende: 

1. Reguleringsg!'ensene i E'Jvsfjo:'den og E"Jlsfjorden skal 
vises ved faste og tydelige vannstandsmerker godkjent av 
det offentlige. I hver av fjordene oppstilles ennvidere 
en limnigraf som viser vannstanden til hver tid på dognet. 
Limnigrafskjemaene skal på oppfordring utlånes til Vass
dragsvesenet. 

2~ Anleggseierne plikter å sette ut settefisk og/eller yngel 
i Hovsfjorden, Holsfjorden og Strandefjorden etter 
nærmere bestemmelse av vedkommende departement. 

I den utstrekning det lar seg gjennomfore plikter 
konsesjonæren, etter departementets nærmere bestemmelse, 
å fore opp og vedlikeholde fiskesperrer foran luker og 
tappetunneler. 

Om departementet finner det nodvendig med års mellom
rom å foreta fiskeribiologiske undersokelser i vassdraget, 
plikter konsesjonæren å bære utgiftene til disse under
sokelser. 

Anleggseierne plikter i den utstrekning det kan skje uten 
urimelige ulemper og utgifter å dra omsorg for at an
leggene virker minst mulig skjemmende i terrenget. Plaser
ing av stein og jordmasser skjer i samråd med vedkommende 
kommuner. Anleggenes eier plikter å foreta en forsvarlig 
opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være 
ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg er satt i 
drift. Overholdelsen av disse bestemmelser undergis offent· 
lig tilsyn. De hermed forbundne utgifter utredes av an
leggseierne. 

Saker vedrorende vilkårenes post 2 horer under Landbruksdeparte
mentet. 
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Det er en forutsetning for tillatelsene at Oslo Lysverker 

sorger for erstatningskraft til Ål Kraftverk dersom dette blir 

skadelidende på grunn av driften av Hol Il og Ill. 

Det er videre en forutsetning at det til skjonn i an
ledning av tillatelsene blir oppnevnt skjonnsmenn av departe

mentet. 
I medhold av vassdragslovens § 130, pkt.4, jfr. bemyndig

else gitt ved kongelig resolusjon 28. juni 1946, bestemmer de
partementet at det kan stevnes til skjonn i anledning av tillat
elsene på den måte som er foreskrevet i lov av 9.juli 1851 om 
forkynnelsesmåten for innkallinger og stevninger i visse saker 

om almenninge r • 
1 gjenpart av dette brev ligger ved. 

Etter fullmakt 

. ~ .. 

Dagfinn Mellum 

(j ;). '-"-\ ~ \1 I \ ~-..... ~- "->-

Eo Bjornvall 


