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TILLATELSE 

FOR 

LYSE KRAFTVERK TIL Å REGULERE ÅRDALSVASSDRAGET, 
STØLSÅEN OG LYSEVASSDRAGET SAMT Å OVERFØRE 

ÅRDALSVASSDRAGET TIL STØLSÅEN . 

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON 19. NOVEMBER 1948.) 

Ved kgl. resolusjon 19. november 1948 er det bestemt: 

«Det tillates i medhold av vassdragsreguleringsloven Lyse Kraftverk å regulere Årdals

vassdraget, Stølsåen og Lysevassdraget samt å overføre Ardalsvassdraget til Stølsåen i det 

vesentlige i samsvar med Industridepartementets tilråding 19. november 1948.» 

•



• 

Betingelser 

for tillatelse for Lyse Kraftverk til å regulere Ardalsvassdraget, Stølsåen og Lysevassdraget 
samt til overføring av Årdalsvassdraget til Stølsåen. 

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 19. november 1948.)

1. 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. 

Konsesjonen kan ikke overdras. 

De utførte regulerings- og overføringsan
legg eller andel deri kan ikke avhendes, pant
settes eller gjøres til gjenstand for arrest eller 
utlegg uten i forbindelse med vannfall neden

for anleggene. 
Anleggene må ,ikke nedlegges uten stats

myndighetenes samtykke. 

2. 

For den økning av vannkraften som innvin
nes ved reguleringen og ove:rføringen skal er

legges følgende årliige avgifter: 

Til staten kr. 0,50 pr. nat.-HK. 

Til de fylkes-, og herreds- og bykommuner 
som Kongen bestemmer kr. 1 pr. nat.-HK. 

Økningen av vannkraften ,beregnes på 
grunnlag av den økning av lavvannføringen, 

som reguleringen og overføringen antas å ville 

medføre utover den vannføring, som har kun

net påregnes år om annet i 350 dager av året. 
Ved beregningen av denne økning forutset
tes det at magasiin:ene utnyttes på en sådan 
måte at vannføringen i lavvannsperioden blir 
så jevn som mulig. Hva der i hvert enkelt 

tilfelle skal anses som den ved reguleringen 

og overføringen innvunne økning av vannkraf
ten, avgjøres med bindende virkning av depar
tementet. 

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede 
avgifter inntrer etter hvert som den ved regu
leringen og overføringen innvunne vannkraft 

tas i bruk. Avgiftene har samme pantesikker

het som skatter på fast eiendom og kan inn

drives på samme måte som disse. Etter forfall 
svares 6 pst. rente. 

3. 

Nærmere bestemmelser om betalingen av 
avgifter etter post 2 og kontroll med vannfor

forbruket samt angående avgivelse av kraft, 

jfr. post 17 skal, for så vidt de ikke er fast

satt av Kongen med bindende virkning for 
hvert enkelt tilfelle fastsettes av vedkom
mende regjeringsdepartement. 

4. 

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 
utnytte. 

5. 

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 spesi

ell fagkunnskap eller øvelse eller andre avgjø
rende hensyn gjør det nødvendig eller særlig 
ønskelig. Såfremt ikke offentlige hensyn taler 
derimot kan fremmede arbeidere også tillates 
benyttet, når de har hatt fast bopel her i 
riket i det siste år. 

For hver dag noen i strid med foranstå

ende bestemmelser er i konsesjonærens tje
neste, erlegges til statskassen en løpende 
mulkt stor inntil kr. 50 - femti kroner - for 
hver person. 

6. 

Konsesjonæren skal ved bygging og drift 
av anleggene anvende norske varer for så vidt 

disse kan fås like gode, tilstrekkelig hurtig -
herunder forutsatt at der er utvist all mulig 
aktsomhet med hensyn til tiden for bestillin
gen - 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 innen
landske tilbud, antas det tilbud som represen
terer det største innen landet fallende arbeid 
og produserte materiale, selv om dette tilbud 
er kostbarere, når bare ovennevnte prisfor
skjell - 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 (eksklusive toll). I tilfelle 
av tvist herom avgjøres spørsmålet av de
partementet. 
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Vedkommende departement kan dispensere 
fra regelen om bruk av norske varer når sær
lige hensyn gjør det påkrevd. 

For overtredelse av bestemmelsene i nærvæ
rende post erlegger konsesjonæren for hver 
gang etter avgjørelse av vedkommende depar
tement en mulkt av inntil 15 - femten - pst. 
av verdien. Mulkten tilfaller statskassen. 

7. 

Forsikring tegnes fortrinsvis i norske sel
skaper hvis disse byr like fordelaktige betin
gelser som utenlandske. 

8. 

Arbeiderne må ikke pålegges å motta varer 
istedenfor penger som vederlag for arbeid 

eller pålegges noen forpliktelse med hensyn til 

innkjøp av varer (herunder dog ikke spreng
stoff, verktøy og andre arbeidsredskaper). 
Verktøy og andre arbeidsredskaper som ut
leveres arbeiderne til benyttelse, kan bare 
kreves erstattet når de bortkastes eller øde
legges, og da bare med sin virkelige verdi be
regnet etter hva de har kostet konsesjonæren 
med rimelig fradrag for slitasje. 

Hvis konsesjonæren holder handelsbod for 
sine arbeidere, skal nettooverskuddet etter 
revidert årsregnskap anvendes til almennyttig 
øyemed for arbeiderne. Anvendelsen fast
settes etter samråd med et av arbeiderne opp
nevnt utvalg som i tilfelle av tvist kan for
lange saken forelagt for vedkommende de
partement til avgjørelse. 

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

9. 

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

10. 

Konsesjonæren er i fornøden utstrekning for
pliktet 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 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. 
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11. 

Konsesjonæren er forpliktet til i den ut
strekning som fylkesvegstyret bestemmer, å 
erstatte utgifter til vedlikehold og istandset
telse av offentlige veger, bruer og kaier, hvor 

disse utgifter bldr særlig øket ved anleggsar
beidet. Veger, ,bruer og kaier, som konsesjo
næren anleggier, skal stilles til fri avbenyttelse 
for almenheten, for så vidt departementet fin
ner at dette .kan skje uten vesentlige ulemper 

for anleggene. 

12. 

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

13. 

Til vedlikehold av bestanden av laks og sjø
ørret i Årdalselva plikter konsesjonæren å 
bygge og drive klekkeri og settefiskdammer 
etter planer som skal godkjennes av Land

bruksdepartementet. Disse anlegg skal også 

levere yngel og settefisk til de vatn som be
røres av reguleringen og overføringen etter 
Landbruksdepartementets nærmere bestem
melse. Konsesjonæren plikter årlig å sette ut 
i vassdraget det antall yngel og settefisk som 
nevnte departement bestemmer. Nevnte depar

tement fører kontroll med driften og utset
telsen. Utgiftene med kontrollen ,utredes av 
konsesjonæren. 

14. 

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. Anleg
gene 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. D"e 
hermed forbundne utgifter utredes av anlegge
nes eier. 

15. 

Vannslipningen skal foregå overensstem
stemmende med et reglement som Kongen på 

forhånd utfordiger. En norsk statsborger som 
vedkommende departement godtar, skal fore
stå manøvreringen. Ekspropriasjonsskjønn 
kan ikke påbegynnes før manøvreringsregle
mentet er fastsatt. For så vidt vannet sllippes 

i strid med reglementet kan konsesjonæren 
pålegges en tvangsmulkt til staten av inntil 

kr. 1 000 for hver gang etter departementets 
nærmere bestemmelse. 



16. 

Anleggets eier skal etter nærmere bestem
melse av departementet utføre de hydrogra
fiske iakttagelser, som i det offentliges inter
esse fin.nes 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 vanru;tandsmerker, som det offentlige 
godkjenner. 

Kopier av alle karter som konsesjonæren 
lar oppta i anledning av anleggene, skal til
stilles Norges Geografiske Oppmåling med 
opplysning om hvordan målingene er utført. 

17. 

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

Når 30 år er forløpet fra konsesjonens med
delelse kan de kommuner hvis interesser be
røres av reguleringen uansett den ovenfor be
tingede prosent for kraftavgivelse og uten hin
der av den foran fastsatte begrensning med 
Kongens samtykke etter hvert som kraft blir 
ledig kreve avgitt ytterligere 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 departemen
tets bestemmelse i kraftstasjonen eller fra 
fjernledningen eller fra ledningsnettet, hva 
enten ledningene tilhører reguleringsanleggets 
eier eller andre. Forårsaker kraftens uttagelse 
av ledningene økte utgifter bæres disse av den 
som uttar kraften enten dette er staten eller 
en kommune. Avbrytelse eller innskrenkning 
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 prosent rente av anleggska
pitalen - 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 kraf
ten i stedet forlanges avgitt etter en maksi
malpris som svarer til den gjengse pris ved 
bortleie av kraft i distriktet. Maksimalprisen 
fastsettes ved overenskomst mellom vedkom
mende departement og konsesjonæren eller i 
mangel av overenskomst ved skjønn. Denne 
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fastsettelse kan såvel av departementet som av 
konsesjonæren forlanges revidert hvert 5te 
år. Hvis eieren leier ut kraft og kraften til 
kommune eller stat kan uttas fra kraftledning 
til noen av leietagerne, kan kommunen eller 
staten 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 av
gitt. 

18. 

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

19. 

Det påhviler konsesjonshaveren, i den ut
strekning hvori det k-an skje uten særlige van
skeligheter og utgifter, å unngå ødeleggelser 
av plante- og dyrearter, geologiske og llllinera-
logiske 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 arbeidenes 
fremme i henhold til foranstående ikke kan 
unngås, skal Landsforeningen for naturfred
ning i Norge i betimelig tid på forhånd under
rettes om saken. 

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. 

20. 

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 reguleringsanleggenes 
eier etter nærmere av vedkommende departe
ment fastsatte regler. 



21. 

Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor 

anleggene er beliggende. Vedkommende depar

tement kan bestemme at et utdrag av konse-
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sjonen skal tinglyses som heftelse på de eien

dommer eller bruk i vassdragene for hvilke 

regulerlingen og overføringen kan medføre 

forpliktelser. 

Manøvreringsreglement

for regulering av Ardalsvassdraget, Stolsåen og Lysevassdraget samt overføring av 
Ardalsvassdraget til Stølsåen. 

( Fastsatt ved kgl. resolusjon 19. november 1948.) 

1. 

Reguleringsgrensene er følgende: 

Sommer- Øvre vannst. 
m o.h. m o.h. 

Nilsebuvatn 720,17 730,17 

Lyngsvatn 663,20 676,20 

Strandvatn . 633,42 634,42 

Storetjønn 626,22 634,00 

Reguleringsgrensene skal betegnes ved 

faste og tydelige vannstandsmerker som det 

offentlige godkjenner. 

2. 

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

For øvrig kan vannslippingen foregå etter 

Lyse Kraftverks behov. 

3. 

Det skal påses at flomløp€ne ikke hindres av 

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

Det føres protokoll over dammenes manøv

rering og avleste vannstander samt observeres 

og noteres om det forlanges, regnmengder 

Nedre Oppd. Sen1rn. Reg.h. 
m o.h. m m m 

716,17 10,00 4,00 T 14,00 

636,20 13,00 27,00 40,00 

618,42 1,00 15,00 16,00 

615,70 7,78 10,52 18,30 

temperatur m. v. Av denne protokoll sendes 

ved hver måneds utgang avskrift til Hoved
styret for Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet. 

4. 

Til å forestå manøvreringen antas en norsk 
statsbor,ger, 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. 

5. 

Endring av dette reglement kan bare fore

tas etter at de interesserte har hatt anledning 

til å uttale seg. 


