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HEDMARK KRAFFVERK  TIL  ERVERV OG EKSPROPRIASJON  AV  NØD-
VENDIGE FALLRETTIGHETER OG NØDVENDIG  GRUNN OG RETTIG-

HETER M. V. FOR UTBYGGING AV KONGSVINGER KRAFFVERK

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON 2. NOVEMBER 1973)

K

Ved kongelig resolusjon 2. november 1973 er bestemt:

«1. I medhold av ervervsloven av 14. desember 1917 gis Hedmark Kraftverk tillatelse til erverv
av fallrettigheter i Stømnerfossen og Svartholmsfossen i Glomma for utbygging av
Kongsvinger Kraftverk på de vilkår som er tatt inn i Industridepartementets foredrag av
2. november 1973.

2. I medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940 §§ 62, 104, 105 og 148 tillates Hedmark
Kraftverk å ekspropriere nødvendig grunn og fallrettigheter og å bygge og drive Kongs-
vinger Kraftverk i samsvar med søknad av 11. juli 1973 og på de vilkår som er nevnt i
ovennevnte foredrag.

3. Det fastsettes manøvreringsreglement for inntaksdammen for Kongsvinger Kraftverk i
samsvar med utkast inntatt i ovennevnte foredrag, som gjeldende inntil videre.»
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BETINGELSER
for tillatelse for Hedmark Kraftverk til å erverve fallrettigheter i Glomma for utbygging

av Kongsvinger Kraftverk.
(Fastsatt ved kgl. resoIusjon 2. november 1973.)

1.

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

alminnelig revisjon etter 50 år fra konse-
sjonens datum. Hvis vilkårene blir revidert,
har konsesjonæren adgang til å frasi seg
konsesjonen innen 3 måneder etter at han
har fått underretning om de reviderte vilkår,
jfr. konsesjonslovens § 4, 3. ledd, og for øvrig
§ 2, post 17, annet ledd, som gis tilsvarende
anvendelse.

Konsesjonen kan ikke overdras uten Kon-
gens samtykke.

Anlegget må ikke nedlegges uten statsmyn-
dighetenes samtykke.

2.
Konsesjonæren skal betale en årlig avgift

til statens konsesjonsavgiftsfond av kr. 1 pr.
nat.-hk, beregnet etter den gjennamsnittlige
kraftmengde som det konsederte vannfall etter
den foretatte utbygging kan frembringe med
den påregnelige vassføring år om annet og en
årlig avgift til konsesjonsavgiftsfondene i de
fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen
bestemmer av kr. 2 pr. nat.-hk, beregnet på
samme måte.

Etter 20 år, regnet fra konsesjonens datum,
kan fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny
prøvelse.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede
avgifter inntrer etter hvert som vannkraften
tas i bruk.

Avgiftene har samme pantesikkerhet som
skatter på fast eiendom og kan inndrives på
samme måte som disse. Etter forfall svares
6 pst. rente.

3.
Nærmere bestemmelse om betalingen av

avgifter etter post 2 og kontroll med vannfor-
bruket, samt angående avgivelse av kraft,
jfr. post 11, skal med bindende virkning for
hvert enkelt tilfelle fastsettes av  vedkom-
mende departement.

4.

Utbygging av vannfallet må påbegynnes
innen 2 — to — år fra konsesjonens datum, og
vannbyggingsarbeidene må fullføres og anleg-
gets drift påbegynnes innen en ytterligere frist
av 5 — fem år.

Driften må ikke uten Kongens samtykke
i så lang tid som 3 år kontinuerlig stanses

eller kontinuerlig innskrenkes til mindre enn
en tredjepart av det i den forløpne tid inn-
satte, på regelmessig drift beregnede maskine-
ris energi, heri ikke iberegnet hva der måtte
være avgitt til bruk for stat eller kommune
etter post 12 og sådanne stansninger eller
innskrenkninger må ikke noensinne i løpet
av 10 år samlet finne sted i så meget som
5 år.

Ved tidsberegningene medregnes ikke den
tid som på grunn av overordentlige tildragel-
ser (vis major), streik eller lockout har vært
umulig å utnytte.

For overtredelse av de i nærværende post
omhandlede bestemmelser erlegger selskapet
en løpende mulkt stor kr. 200 — to hundre
kroner — pr. dag, hvori vedkommende fris-
ter oversittes.

5.
Konsesjonæren skal ved bygging og drift

av anlegget fortrinnsvis anvende norske va-
rer for så vidt disse kan fås like gode, til-
strekkelig hurtig — herunder forutsatt at det
er utvist all mulig aktsomhet med hensyn til
tiden for bestillinger — samt til en pris som
ikke med mer enn 10 pst. overstiger den pris
med tillagt toll, som de kan fås for fra utlan-
det. Er det adgang til å velge mellom forskjel-
lige innenlandske tilbud, antas det tilbud som
representerer det største innenlandske ar-
beid og produserte materiale, selv om dette
tilbud er kostbarere når bare ovennevnte
prisforskjell — 10 pst. i forhold til uten-
landsk vare ikke derved overstiges. Toll og
pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke å
skulle overstige 25 pst. av den utenlandske
vares pris (eksklusive toll). I tilfelle tvist
om dette avgjøres spørsmålet av departemen-
tet.

Vedkommende departement kan dispensere
fra regelen om bruk av norske varer. Søknad
om dispensasjon må på forhånd sendes til
departementet med de  opplysninger som  er
nødvendige. Hva angår leveranser fra EFTA-
land, vil dispensasjonsadgangen bli praktisert
i samsvar med de forpliktelser som foreligger
i forhold til disse land under forutsetning av
full gjensidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i denne
post betaler konsesjonæren for hver gang etter
avgjørelse av vedkommende departement en
mulkt av inntil 15 pst. av verdien. Mulkten
tilfaller statskassen.



6.
Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske sel-

skaper, hvis disse byr like fordelaktige betin-
gelser som utenlandske. Vedkommende depar-
tement kan dispensere fra denne bestemmelse.

7.

Konsesjonæren er forpliktet til, når ved-
kommende departement forlanger det, på den
måte og på de vilkår som departementet be-
stemmer i anleggstiden helt eller delvis å
dekke utgiftene til legehjelp for arbeiderne
og funksjonærene ved anlegget og deres fami-
lier og til oppførelse eller utbygging av syke-
hus eller sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene
omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden,
kan konsensjonæren etter nærmere bestem-
melse av vedkommende departement pålegges
å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig
erstatning.

8.

Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe-
gynnes, å forelegge NVE detaljerte planer med
nødvendige opplysninger, beregninger og om-
kostningsoverslag vedkommende utbyggingen
slik at arbeidet ikke kan iverksettes før pla-
nene er approbert av NVE. Anlegget skal
utføres på en solid måte og skal til enhver
tid holdes i fullt driftsmessig stand. Dets
utførelse så vel som dets senere vedlikehold
og drift undergis offentlig tilsyn. Utgiftene
som er forbundet med dette, betales av anleg-
gets eier.

9.

Konsesjonæren er forpliktet til å erstatte
utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av
offentlige veger, bruer og kaier, hvor disse
utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet.
I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvor-
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vidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede
samt erstatningens størrelse ved skjønn på
konsesjonærens bekostning. Veger, bruer og
kaier som konsesjonæren anlegger, skal kunne
benyttes av almenheten medmindre departe-
mentet treffer annen bestemmelse.

10.

Anleggets eier skal etter nærmere bestem-
melse av NVE utføre de hydrologiske obser-
vasjoner, som i det offentliges interesse finnes
påkrevet, og stille det innvunne materiale til
disposisjon for det offentlige.

Kopier av alle karter som konsesjonæren
måtte la oppta i anledning av anlegget, skal
sendes Norges geografiske oppmåling med
opplysning om hvordan målingene er utført.
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11.
Konsesjonæren er forpliktet til å avgi inn-

til 10 pst. av den gjennomsnittlige kraft-
mengde som vannfallet etter den foretatte ut-
bygging kan frembringe med den påregnelige
vassføring år om annet, til den kommune hvor
kraftanlegget er beliggende, eller andre kom-
muner, derunder også fylkeskommuner, idet
fordelingen bestemmes av vedkommende regje-
ringsdepartement. Staten forbeholdes rett tiI
å erholde inntil 5 pst. av kraften.

Pålegget om angivelse av kraft kan etter
begjæring av en interessert tas opp til ny
avgjørelse etter 30 år, regnet fra konsesjo-
nens datum.

Kraften kan kreves avgitt med en bruks-
tid ned til 5 000 brukstimer årlig. Kraften
avgis i den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter departementets
bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjern-
ledningene eller fra ledningsnettet, hva enten
ledningene tilhører anleggets eier eller andre.
Forårsaker kraftens uttak av ledningene økede
utgifter, bæres disse av den som tar ut kraften,
enten denne er staten eller en kommune. Av-
brytelse eller innskrenkning av leveringen som
ikke skyldes vis major, streik eller lockout,
må ikke skje uten departementets 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 rime-
lig pris.

Uenighet om prisen avgjøres av vedkom-
mende departement.

Eieren har rett til å forlange et varsel av
1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som
uttak varsles, kan forlanges oppgitt den bruks-
tid som ønskes benyttet og dennes fordeling
over året. Tvist om fordelingen avgjøres av
departementet. Oppsigelse av konsesjonskraft
kan skje med 2 års varsel. Oppsagt kraft kan
ikke senere forlanges avgitt.

Eventuell avgivelse av overskytende kraft-
mengder 1 henhold til endret pålegg etter
2. ledd kan bare kreves etter hvert som kraft
blir ledig.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som
er betinget i denne post uten at vis major,
streik eller lockout hindrer leveransen, plik-
ter han etter departementets bestemmelse
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 driften
av anlegget for eierens regning og risiko så



vidt nødvendig til levering av den betingede
kraft.

12.
Konsesjonæren plikter i den utstrekning

det kan skje uten urimelige ulemper og utgif-
ter å unngå ødeleggelser av naturforekomster
og områder, når dette er ønske/ig av viten-
skapelige eller historiske grunner eller på
grunn av områdenes naturskjønnhet eller
egenart. Såfremt slike ødeleggelser ikke kan
unngås, skal Naturvernrådet underrettes i
god tid på forhånd.

Konsesjonæren skal videre 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 om dette
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 foregående ledd sen-
des med en gang og arbeidet stanses.

Konsesjonæren plikter ved planleggingen og
utførelsen av anlegget i den utstrekning det
kan skje uten urimelige ulemper og utgifter
å sørge for at hoved- så vel som hjelpeanlegg
virker minst mulig skjemmende. Plasseringen
av stein og/eller jordmasser skjer i samråd
med vedkommende kommuner. Konsesjonæ-
ren plikter å skaffe seg varig råderett over
tipper og andre områder som trengs for gjen-
nomføring av pålegg som blir gitt i samband
med denne post. Konsesjonæren plikter å

1) Vassføring mindre
2)
3)
4)
5) over

Den tillatte oppdemmingshøyde skal be-
tegnes med faste og tydelige vannstandsmer-
ker som godkjennes av Hovedstyret for Nor-
ges vassdrags- og elektrisitetsvesen.

2.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke
hindres av is eller lignende samt at regule-
ringsanlegget til enhver tid er i god stand.
Det føres protokoll over manøvreringen og
avleste vannstander samt observeres og note-
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Manovreringsreglement

foreta en forsvarlig opprydding av anleggs-
området og eventuelt anlegge terskler i det
tørrlagte elvefar. Oppryddingen må være fer-
dig senest 2 år etter at vedkommende anlegg
er satt i drift. Overholdelsen av bestemmel-
sene i dette ledd undergis offentlig tilsyn. Ut-
gifter i denne forbindelse betales av konse-
sjonæren.

Midlertidige hjelpeanlegg bør så vidt mu-
lig planlegges slik at de senere kan bli til
varig nytte for almenheten.

Om disse bestemmelser gis vedkommende
ingenlører eller arbeidsledere nødvendig under-
retning.

13.
Konsesjonæren underkaster seg de be-

stemmelser som til enhver tid måtte bli truf-
fet av vedkommende departement til kontroll
med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det
offentlige av konsesjonæren etter nærmere
regler som fastsettes av vedkommende de-
partement.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av
post 2, 4, 11 eller 13, første eller annet ledd,
kan medføre at konsesjonen trekkes tilbake i
samsvar med ervervslovens § 26, annet ledd.

14.
Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag

hvor anlegget er beliggende, jfr. ervervslovens
§ 2.

for inntaksdammen for Kongsvinger Kraftverk.

(Fastsatt ved kg1. resolusjon 2. november 1973.)

1.
Ved varierende vassføringer skal lukene manøvreres slik at vannstandene ved

enn 500 m3/sek., mest mulig konstant kote 140,5
» 1 000 » vannstand ikke over » 140,0
» 1 800 » » » » » 139,5
» 2 700 » » » » » 139,0

2 700 » lukene åpnes helt

dammen blir:

res om det forlanges, nedbørmengder, tempe-
ratur, snødybder m. v. Hovedstyret for Nor-
ges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan for-
lange å få tilsendt utskrift av protokollen som
regulanten plikter å oppbevare så lenge regu-
leringen består.

Hovedstyret kan bestemme hvor damvokte-
ren skal bo, og at han skal ha telefon i sin
bolig.

3.
Viser det seg at slipping etter dette regle-
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ment medfører skadelige virkninger av om-
fang for allmenne interesser, kan Kongen
uten erstatning til konsesjonæren, men med
plikt for denne til å erstatte mulige skade-
virkninger for tredjemann, fastsette de endrin-
ger i reglementet som finnes nødvendige.

1.
Utbyggingen av vassfallet må være fullført

og kraftverket satt i drift innen 7 år fra til-
latelsens dato.

I fristen medregnes ikke den tid som det
på grunn av overordentlige tildragelser (vis
major), streik eller lockout har vært umulig
å utnytte.

2.

Spørsmålet om — og i tilfelle hvilke — til-
tak som skal treffes for å avhjelpe ulemper
for båttrafikk som utbyggingen kan bli årsak
til og likeledes spørsmålet om erstatningsvei
for den del av den gamle riksveien på nord-
siden av Glomma som blir neddemt, avgjøres
av ekspropriasjonsskjønnet.

5

Betingelser

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

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

for tillatelse for Hedmark Kraftverk til å ekspropriere nødvendig grunn og fallrettig-
heter og å bygge og drive Kongsvinger Kraftverk.

(Fastsatt ved kgl. resolusjon 2. november 1973.)

3.
1. For å sikre fiskens frie gang i vassdra-

get kan vedkommende departement på-
legge utbyggeren å bygge, drive og ved-
likeholde fisketrapp(er) forbi dammen
over elva.

2. Dersom departementet krever det, plikter
utbyggeren:
a) å sette ut yngel og/eller settefisk (her-

under også flerårig fisk) av det antall,
de arter, størrelse og kvalitet og på
den tid, sted og måte som måtte fast-
settes,

b) å bekoste fiske- og viltbiologiske under-
søkelser i de områder som berøres av
utbyggingen.




