
Statsregulering
av

Seltuftvatn i Flåniselva.

Reguleringsbestemmelser og manovreringsreglement fastsatt ved

411 Ministerpresidentens vedtak av 7. oktober 1943.

Ved Ministerpresidentens vedtak i mmis'errad 7. oktober 1933 er det bestemt:

I medhold av § 15 i lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 fastsettes regulerings-

bestemmelser for gjennomforing av den av Generaldirektoren for Norges Statsbaner i skri-

velse til Arbeidsdepartementet av 15. januar 1943 omhandlede statsregulering av Seltuftvatn

i Flåmselva i Sogn og Fjordane fylke ved 3,5 meter senkning overensstemmende med det i

Arbeidsdepartementets foredrag av 7. ok.ober 1943 inntatte utkast.

Det fastsettes manovreringsreglement for reguleringen overensstemmende med det i Arbeids-

departementets ovennevnte foredrag inntatt utkast som gjeldende inntil videre.
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Reguleringsbestemmelser

for statsregulering av Seltuftvatn i Flåmselva.

(Fastsatt ved Ministerpresidentens vedtak av 7. oktober 1943.)

I.

•




Reguleringsbestemmelsene gjelder for et

tidsrom av 50 år regnet fra nærværende resolu-

sj ons datum.




For den øking av vannkraften som ved regule-

ringen tilflyter eiere av vassfall eller bruk i
vassdraget, skal disse erlegge følgende årlige
avgifter:

Til staten kr. 0.50 pr. nat. HK.

Til de fylkes-, herreds- og bykommuner som

departementet bestemmer kr. 0.50 pr. nat. HK.

Økingen av vannkraften beregnes på grunn-
lag av den øking av vassdragets lagvassføring
som reguleringen antas å ville medføre utover

den vassføring som har kunnet påregnes år om

annet i 350 dager av året. Ved beregningen av

denne øking forutsettes det at magasinet ut-

nyttes på en sådan måte at vassføringen i lav-
vannsperioden blir så jevn som mulig. Hva der
i hvert enkelt tilfelle skal anses som den ved
reguleringen innvunne øking av vannkraften

avgjøres med bindende virkning av departe-

mentet.
Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede

avgifter inntrer etter hvert som den ved regu-
leringen innvunne vannkraft tas i bruk.

Avgiftene har samme pantesikkerhet som

skatter på fast eiendom og kan inndrives på

samme måte som dlsse. Etter forfall svares
6 pst. rente.




Nærmere bestemmelser om betaling av av-

gifter etter post 2 og kontroll med vannforbru-

ket samt angående avgivelse av kraft, jfr. post

10, skal med bindende virkning for hvert enkelt
tilfelle fastsettes av vedkommende regjerings-
departement.




Reguleringsanlegget skal utføres på en solid

måte og skal til enhver tid holdes i fullt drifts-

messig stand. Dets utførelse så vel som dets
senere vedlikehold og drift undergis offentlig
tilsyn. De hesmed forbundne utgifter utredes

av anleggets eier.




Det påhviler konsesjonshaveren i den utstrek-

ning hvori dette kan skje uten særlige vanske-

ligheter og utgifter; å unngå ødeleggelser av

plante- og dyrearter, geologiske og mine-
ralogiske dannelser samt i det hele naturfore-
komster og steder, som kan antas å ha viten-
skapelig eller historisk betydning.

Såfremt sådan ødeleggelse som følge av ar-

beidenes fremme i henhold til foranstående

ikke kan unngås, skal Landsforeningen for

naturfredning i Norge i betimmelig tid på for-
hånd underrettes om saken.

Konsesjonshaveren plikter ved planlegningen
og utførelsen av anleggene, i den utstrekning

det er mulig uten uforholdsmessige omkostnin-

ger, å dra omsorg for at de ferdige anlegg vir-

ker minst mulig skjemmende i terrenget.
Om nærværende bestemmelser gis vedkom-

mende ingeniører eller arbeidsledere fornøden
meddelelse.




Ved reguleringen skal der kunne treffes de

fornødne militære foranstaltninger for spreng-
ning i krigstilfelle, uten at vassdragets vass-
fallseiere har krav på godtgjørelse eller erstat-

ning for de herav følgende ulemper eller inn-

skrenkninger med hensyn til anlegget eller dets

benyttelse. likesom vassfallseierne uten godt-
gjørelse ma finne seg i den bruk av anlegget
som skjer i krigsøyemed.



—

•




Vannslippingen skal foregå overensstemmen-
de med et reglement som utferdiges på forhånd.
Ekspropriasjonsskjøn kan ikke påbegynnes for
manøvreringsreglement er fastsatt.




De vaqsfalls- og brukseiere som benytter seg
av det ved reguleringen innvunne driftsvann,
skal etter nærmere bestemmelse av departemen-
tet utføre de hydrografiske iakttagelser som i det
offentliges interesse finnes påkrevd, og stille det
innvunne materiale til disposisjon for det offent-
lige. Den tillatte laveste tapningsgrense beteg-
nes ved et fast og tydelig vannstandsmerke.




Vassdragets vassfalls- og brukseiere skal
finne seg i enhver ytterligere regulering i ved-
kommende vassdrag.




De vassfalls- og brukseiere som benytter seg
av det ved reguleringen innvunne driftsvann,
er forpliktet til å avgi til den kommune hvor
kraftanlegget er beliggende eller andre kom-
muner, derunder også fylkeskommuner, eter
departementets bestemmelse, etterhvert som ut-
byggingen skjer, inntil 10 pst. av den for hvert
vaqsfall innvunne øking av kraften (beregnet
som angitt i post 2.)

Kraften avgis i den form hvori den produse-
res. Elektrisk kraft uttas etter departementets
bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjernled-
ningen eller fra ledningsnettet, hva enten led-
ningene tilhører vedkommende vassfallseier
eller andre. Forårsaker kraftens uttagelse av
ledningene økede utgifter bæres disse av den
som uttar kraften. Avbrytelse eller innskrenk-
ning av leveringen som ikke skyldes vis major,
streik eller lockout må ikke skje uten departe-
mentets samtykke.

Kraften leveres etter en maksimalpris bereg-
net på å dekke produksjonsomkostningene —
deri innbefattet 6 pst. rente av anleggskapitalen
— med tillegg av 20 pst. Hvis prisen beregnet
på denne måte vil bli uforholdsmessig høy fordi
bare en mindre del av den kraft vassfallet kan
gi er tatt i bruk, kan dog kraften i stedet for-




langes avgitt etter en maksimalpris som sva-
rer til den gjengse pris ved bortleie av kraft i
distriktet. Maksimalprisen fastsettes ved over-
enskomst mellom vedkommende departement
og vassfallets eier eller i mangel av overens-
komst ved skjønn. Denne fastsettelse kan såvel
av departementet som av vassfallets eier for-
langes revidert hvert 5. år. Hvis eieren leier ut
kraft og kraften til kommunene kan uttas fra
kraftledning til noen av leietagerne, kan kom-
munen i ethvert tilfelle forlange kraften avgitt
til samme pris og på samme vilkår som leierne
av lignende kraftmengder under samme for-
hold.

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

Unnlater eieren å levere denne kraft uten at
vis major, streik eller lockout hindrer leveran-
sen, plikter han etter departementets bestem-
melse 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 bestemmelse å overta drif-
ten av anlegget for eierens regning og risiko
så vidt nødvendig til levering av den betingede
kraft.




Vassdragets vassfalls- og brukseiere under-
kaster seg de bestemmelser som til enhver tid
måtte bli truffet av vedkommende regjerings-
departemenet til kontroll med overholdelsen av
de oppstilte betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter erstates
tes det offentlige av vedkommende vassfall.-3-
eier etter nærmere av vedkommende departe-
ment fastsatte regler.




Nærværende bestemmelser skal tinglyses i de
tinglag hvor anlegget er beliggende.

Til sikkerhet for de forpliktelser som i hen-
hold til nærværende bestemmelser måtte på-
hvile eiendommer eller bruk i vassdraget blir
derhos å foreta tinglysning til anførsel på ved-
kommende eiendommers folier i panteregiste-
ret.

De vassfalls- og brukseiere som benytter det
ved reguleringen innvunne driftsvann, jfr. I §
2, erlegger til statakassen en årlig godtgjørelse
som for hvert år fastsettes av vedkommende
departement og etter følgende regler:

Som grunnlag benyttes hva der er medgått
til såvel grunn- og skadeerstatninger og forføy-
ninger til avvergelse av skade som til regule-
ringsanlegget, alt med tillegg av rentetap under
byggetiden. Det derved fremkomne beløp, som



fastsettes av departementet, når anlegget er

ferdig, blir å forrente og amortisere med an-
nuiteter i så mange år som gjenstår av regule-
ringstiden når anlegget settes i drift. Rente-
foten skal med avrunning oppad til nærmeste
halve prosent være den effektive rente som

staten betaler for siste statslån på det tidspunkt
da staten foretar reguleringen. Hertil legges et
av departementet nærmere fastsatt beløp til
dekkelse av utgifter til drift og vedlikeho:d
samt skatter.

Det samlede beløp for året deles mellom de
vassfallseiere som helt eller delvis har tatt det
økede driftsvann i bruk. Delingen skjer i man-




gel av overenskomst ved skjønn overensstem-
mende med reguleringslovens § 9 punkt 4.

En vassfallseiers bestemmelse om å ta det
innvunne driftsvann i bruk er bindende for den
gjenstående del av reguleringstiden.

Godtgjørelsen erlegges ukrevd etterskudds-
vis ved årets utgang. Etter forfall beregnes 6
pst. rente. Godtgjørelsen inndrives ved ut-
pantning.

Den vassfallseier eller bruker som ikke er-
legger skyldig reguleringsgodtgjørelse i rette
tid er uberettiget til å benytte den regulerte
vassføring.

Departementet kan kreve sikkerhet for godt-
gjørelsens erleggelse.

• Manøvringsreglement

for

statsregulering av Seltuftvatn i Flåni;dalen.

(Fastsatt ved Ministerpresidentens vedtak av 7. oktober 1943.)

•

 

Øvre reguleringsgrense 	 kote 812.00

Nedre reguleringsgrense  » 808.50

Reguleringshøyde 3,5 m.

Kotehøydene refererer seg til Vassdrags- og
elektrisitetsvesenets F.M. som er gitt hoyden
813.82. Jfr. Foss. D. tegn. nr. 4247. Regulerings-
grensene skal angis på et fast og tydelig vann-
standsmerke med tilhørende kontrollmerke.




Det skal ved vannslippingen has for øye at
vassdragets naturlige lågvassføring ikke formin-
skes til annenmanns skade.

For øvrig foregår vannslippingen etter Kjosa-
foss kraftanleggs behov.




Til å forestå manøvreringen antas en norsk
statsborger som godtas av vedkommende re-
gjeringsdepartement.




Der føres protokoll over manøvreringen samt

avleses og noteres vannstander etter Vass-
drags- og elektrisitetsvesenets bestemmelse. På
forlangende av dette observeres og noteres også
regnhøyde, temperatur m. v. Avskrift av proto-
kollen sendes Vassdrags- og elektrisitetsvesenet
hvert kvartal.




Mulig tvist om dette reglements forståelse
blir å avgjøre av vedkommende regjerings-
departement.




Forandringer i dette reglement kan bare
foretas etter at de i reguleringen interesserte
har hatt anledning til å uttale seg.


