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Tillatelse
FOR

VESTERÅLENS KRAFTLAG

til regulering og utbygging av Strielva i Sortland kommune.
(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 22. JULI 1983)

11111 Ved kongelig resolusjon av 22. juli 1983 er bestemt:

«I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 gis Vesterålens Kraftlag
tillatelse til regulering og utbygging av Strielva i Sortland kommune.

Tillatelsen gis på de vilkår som er foreslått i Olje- og energidepartementets foredrag av
22. juli 1983.»



Vilkår

for tillatelse for Vesterålens Kraftlag til å foreta regulering av Strielva i Sortland.
(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 22. juli 1983.)

 
(Konsesjonstid.)

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

alminnelig revisjon etter 50 år. 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. vassdragsreguleringslovens § 10,
post 2, siste ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.
De utførte reguleringsanlegg eller andeler

deri kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres
til gjenstand for arrest eller utlegg uten i for-
bindelse med vassfall i samme vassdrag neden-
for anleggene.

Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyn-
dighetenes samtykke.



(Konsesjonsavgifter og næringsfond.)

For den øking av vasskraften som ved regu-
leringen innvinnes for eiere av vassfall eller
bruk i vassdraget skal disse betale følgende
årlige avgifter: Til statens konsesjonsavgifts-
fond kr. 2,— pr. nat.hk. Til konsesjonsavgifts-
fondet i de fylkes-, herreds- og bykommuner
som Kongen bestemmer kr. 8,— pr. nat.-hk.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny
prøvelse etter tidsintervaller som loven til
enhver tid bestemmer.

Økingen av vasskraften skal beregnes på
grunnlag av den øking av vassføringen som
reguleringen antas å ville medføre utover den
vassføring som har kunnet påregnes år om
annet i 350 dager av året. Ved beregningen av
økingen forutsettes det at magasinet utnyttes
på en sådan måte at vassføringen i lavvass-
perioden blir så jevn som mulig. Hva som i
hvert enkelt tilfelle skal regnes som innvunnet
øking av vasskraften avgjøres med bindende
virkning av Olje- og energidepartementet.

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter
hvert som den innvunne vasskraft tas i bruk.
Avgiften har samme pantesikkerhet som skat-
ter på fast eiendom og kan inndrives på sam-
me måte som disse. Etter forfall svares 6 pst.
rente.

Konsesjonsavgiften danner et fond som etter
nærmere bestemmelse av kommunestyret skal 


anvendes til fremme av næringslivet i kom-
munen.

Vedtekter for fondet skal være undergitt
godkjennelse av Kommunaldepartementet.

 
(Kontroll med betaling av avgift m. v.)

Nærmere bestemmelse om betaling av avgif-
ter etter post 2 og kontroll med vassforbruket
samt angående avgivelse av kraft, jfr. post 18
skal med bindende virkning for hvert enkelt
tilfelle fastsettes av Olje- og energideparte-
mentet.



(Byggefrister m. v.)

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av
2 år fra konsesjonens datum og fullføres innen
en ytterligere frist av 5 år. Under særlige om-
stendigheter kan fristene forlenges av Kongen.

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

For hver dag noen av disse fristene over-
sittes uten tillatelse fra Olje- og energidepar-
tementet, betaler konsesjonæren en mulkt til
statskassen av kr. 100,—.



(Bruk av norske varer.)

Konsesjonæren skal ved bygging og drift av
anleggene fortrinnsvis anvende norske varer,
for så vidt disse kan fås like gode, tilstrekkelig
hurtig, herunder forutsatt at det er utvist all
mulig aktsomhet med hensyn til tiden for be-
stillingen — samt til en pris som ikke med
mer enn 10 pst. overstiger den pris med tillagt
toll, som de kan fås for fra utlandet. Er det
adgang til å velge mellom forskjellige innen-
landske tilbud, antas det tilbud som represen-
terer det største innenlandske arbeid og pro-
duserte materiale selv om dette tilbud er kost-
barere, når bare ovennevnte prisforskjell —
10 pst. — i forhold til utenlandsk vare ikke
derved overstiges. Toll og pristillegg tilsam-
men forutsettes dog ikke å skulle overstige
25 pst. av den utenlandske varepris (eksklu-
sive toll). I tilfelle av tvist om dette avgjø-
res spørsmålet av Olje- og energidepartemen-
tet.
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Olje- og energidepartementet kan dispensere
fra reglene om bruk av norske varer. Søknad
om dispensasjon må på forhånd sendes til de-
partementet med de opplysninger som er nød-
vendige. Hva angår leveranse fra EFTA-land,
vil dispensasjonsadgangen bli praktisert i sam-
svar med de forpliktelser som foreligger i
forhold til disse land under forutsetning av
full gjensidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i denne
post betaler anleggenes eier for hver gang
etter avgjørelse av Olje- og energidepartemen-
tet en mulkt av inntil 15 pst. av verdien.
Mulkten tilfaller statskassen.

 
(Forsikring.)

Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske sel-
skaper hvis disse byr like fordelaktige betin-
gelser som utenlandske. Olje- og energidepar-
tementet kan dispensere fra denne bestem-
melse.

 
(Helsetjeneste m. v.)

Konsesjonæren er forpliktet til, når Sosial-
departementet forlanger det, på den måte og
på de vilkår som departementet bestemmer,
i anleggstiden helt eller delvis å dekke utgif-
tene til legehjelp for arbeiderne og funksjo-
nærene ved anlegget og deres familier og til
oppførelse eller utbygging av sykehus eller
sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene
omkommer ved arbeidulykke i anleggstiden,
kan kraftverket etter nærmere bestemmelse
av Olje- og energidepartementet pålegges å
sikre eventuelle etterlatte en oyeblikkelig er-
statning.

 
(Husrom for ansatte.)

Konsesjonæren er i nødvendig utstrekning
forpliktet til på rimelige vilkår og uten be-
regning av noen fortjeneste å skaffe arbei-
derne og funksjonærene og deres familier sunt
og tilstrekkelig husrom. Kommunaldeparte-
mentet kan gi nærmere bestemmelser om dette.



(Forsamlingslokale, allmenndannende

virksomhet m. v.)

Konsesjonæren plikter før arbeidet påbegyn-
nes å sørge for midlertidig forsamlingslokale
til bruk for arbeiderne og den øvrige befolk-
ning som er knyttet til anleggene, eller, hvis
Olje- og energidepartementet måtte finne det
mer hensiktsmessig og ikke vesentlig dyrere,
å delta i oppføring, utbedring eller nedbetaling 


av permanent forsamlingslokale, f. eks. sam-
funnshus.

Konsesjonæren skal stille kr. 10 000,— til
rådighet for allmenndannende virksomhet og
til geistlig betjening etter Kirke- og undervis-
ningsdepartementets nærmere bestemmelse.



(Godkjenning av planer, tilsyn m. v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utfø-
relse og senere vedlikehold og drift av anlegg
og tiltak som omfattes av denne post er til-
lagt NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene
forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for
NVE/Vassdragsdirektoratet detaljerte planer
med nødvendige opplysninger, beregninger og
kostnadsoverslag for reguleringsanleggene.
Arbeidet kan ikke settes i gang for planene
er godkjent. Anleggene skal utføres solid og
skal til enhver tid holdes i full driftsmessig
stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter
konsesjonæren å planlegge, utføre og vedlike-
holde hoved- og hjelpeanlegg slik at det land-
skapsarkitektoniske resultatet blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale
seg om planene for anleggsveger, massetak
og plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig
råderett over tipper og andre områder som
trenges for å gjennomføre pålegg som blir
gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig
onprydding av anleggsområdene. Oppryddin-
gen må være ferdig senest 2 år etter at ved-
kommende anlegg er satt i drift.

Midlertidige hjelneanlegg kan pålegges plan-
lagt slik at de senere blir til varig nytte for
allmennheten dersom det kan skle uten ufor-
holdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelneanlegg kan ikke overdras
til andre uten NVE/Vassdragsdirektoratets
samtykke.

 
(Veger m. v.)

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til
vedlikehold og istandsettelse av offentlige ve-
ger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir
særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle
avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene for
refusjonsplikten er til stede, samt erstatnin-
gens størrelse ved skjønn på konsesjonærens
bekostning. Veger, bruer og kaier som konse-
sjonæren bygger, skal kunne benyttes av all-
mennheten, med mindre Olje- og energidepar-
tementet treffer annen bestemmelse.
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(Terskler m. v.)

I de deler av vassdragene hvor inngrepene
medfører vesentlige endringer i vassforing
eller vasstand, kan Olje- og energidepartemen-
tet pålegge konsesjonæren å bygge terskier
(grunndammer), foreta elvekorreksjoner, opp-
renskinger m. v. for å redusere skadevirknin-
ger.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan
som ivaretar både private og allmenne inter-
esser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget
samt tilsyn med utførelse og senere vedlike-
hold er tillagt NVE/Vassdragsdirektoratet.
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av
konsesjonæren.

Dersom inngrepene forårsaker erosjons-
skader, fare for ras eller oversvømmelse, eller
øker sannsynligheten for at slike skader vil
inntreffe, kan Olje- og energidepartementet
pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsar-
beider eller delta med en del av utgiftene for-
bundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene
er fastlagt og må gjennomføres så snart som
mulig.

 
(Rydding av reguleringssonen.)

Neddemmede områder skal ryddes for trær
og busker på en tilfredsstillende måte. Gene-
relt gjelder at stubbene skal bli så korte som
praktisk mulig, maksimalt 25 cm lange. Ryd-
dingen må utføres på snøbar mark. Avfallet
fjernes eller brennes.

Dersom intet annet blir pålagt konsesjonæ-
ren, skal reguleringssonen holdes fri for trser
og busker som er over 1,5 m høye, eller har
over 5 cm stammediameter malt 25 em fra
bakken. I rimelig grad kan departementet
pålegge ytterligere rydding.

Dersom vegetasjon over HRV dør som følge
av reguleringen, skal den ryddes etter de sam-
me retningslinjer som ellers er angitt i denne
posten.

Rydding av reguleringssonen skal være gjen-
nomført senest 2 år etter første neddemming
og bør så vidt mulig unngås lagt til yngletiden
for viltet i området.

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene
i denne post er tillagt NVE'Vassdragsdirekto-
ratet. Utgiftene forbundet med dette dekkes
av konsesjonæren.

 
(Naturforekomster, fornminner m. v.)

Konsesjonæren plikter i den utstrekning det
kan skje uten urimelige ulemper eller utgif-
ter å unngå ødeleggelser av naturforekoms-




ter og områder, når dette er ønskelig av viten-
skapelige eller historiske grunner, eller på
grunn av områdets naturskjønnhet eller egen-
art. Så fremt slike odeleggelser ikke kan unn-
gås, skal Statens naturvernråd underrettes i
god tid på forhånd.

Konsesjonæren skal videre i god tid på for-
hånd undersøke em faste fornminner som er
fredet i henhold til lov av 9. juni 1978 nr. 50,
eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir be-
rørt, 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 fornminne som ikke har vært kjent, skal
melding sendes med en gang og arbeidet stan-
ses.

Om bestemmelsene i denne post gis vedkom-
mende ingeniører eller arbeidsledere nødven-
dig underretning.

 
(Manøvreringsreglement m. v.)

Vasslippingen skal forega overensstem-
mende med et manøvreringsreglement som
Kongen på forhånd fastsetter.

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

En norsk statsborger som NVE/Vassdrags-
direktoratet godtar, skal forestå manovrerin-
gen. Ekspropriasjonsskjønn han ikke påbegyn-
nes for reglementet er fastsatt.

For så vidt vannet slippes i strid med regle-
mentet kan konsesjonæren palegges en tvangs-
mulkt av inntil kr. 1 000,— for hver gang etter
departementets nærmere bestemmelser.

 
(Hydrologiske observasjoner, kart m. v.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestem-
melse av Olje- og energidepartementet utføre
de hydrologiske observasjoner som i det offent-
liges interesse finnes påkrevet og stille det
innvunne materiale til disposisjon for det of-
fentlige.

De tillatte reguleringsgrenser betegnes ved
faste og tydelige vasstandsmerker som det
offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren
måtte la oppta i anledning av anleggene, skal
sendes Norges geografiske oppmåling med opp-
lysning om hvordan målingene er utført.
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(Militære foranstaltninger.)

Ved reguleringsanleggene skal det tillates
truffet militære foranstaltninger for spreng-
ning i krigstilfelle uten at konsesjonæren har
krav på godtgjørelse eller erstatning for de
herav følgende ulemper eller innskrenkninger
med hensyn til anleggene eller deres benyt-
telse. Konsesjonæren må uten godtgjørelse
finne seg i den bruk av anleggene som skjer
i krigsøyemed.

 
(Konsesjonskraft.)

De vassfalls- og brukseiere som benytter
seg av det ved reguleringen innvunne drifts-
vatn er forpliktet til å avgi til den eller de
kommuner, derunder også fylkeskommuner,
som Olje- og energidepartementet bestemmer,
etter hvert som utbygging skjer, inntil 10 pst.
av den for hvert vassfall innvunne øking av
kraften (beregnet som angitt i post 2).

Fordelingen av kraften bestemmes av de-
partementet. Staten forbeholdes rett til inn-
til 5 pst. av kraften.

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter
begjæring av en interessert tas opp til ny
avgjørelse etter 30 år.

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 Olje- og energi-
departementets bestemmelse i kraftstasjonen
eller fra fjernledningene eller fra ledningsnet-
tet, hva enten ledningene tilhører konsesjonæ-
ren eller andre. Forårsaker kraftens utta-
kelse av ledningene økede utgifter, bæres
disse av den som uttar kraften, enten denne
er staten eller en kommune. Avbrytelse eller
innskrenkning av leveringen som ikke skyldes
vis major, streik elelr lockout, må ikke skje

4111,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 vassfallene kan gi er tatt i
bruk, skal kraften leveres til rimelig pris.

Uenighet om prisen avgjøres av Olje- og
energidepartementet.

Konsesjonæren har rett til å forlange et
varsel av 1 år for hver gang kraft uttas. Sam-
tidig som uttak varsles kan forlanges oppgitt
den brukstid som ønskes benyttet og dennes
fordeling over året. Tvist om fordelingen av-
gjøres av departementet. Oppsigelse av konse-
sjonskraft kan skje med 2 års varsel.

Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges av-
gitt.

Eventuell avgivelse av overskytende kraft-
mengder i henhold til endret pålegg etter 3.
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 leveran-
sen, plikter han etter departementets bestem-
melse å betale en mulkt til statskassen av
kr. 4,— pr. dag for hver kW som urettelig ikke
er levert. Det offentlige skal være berettiget
til etter departementets bestemmelse å overta
driften av anleggene for eierens regning og
risiko så vidt nødvendig til levering av den be-
tingede kraft.



(Fiske og vilt.)

I.
Konsesjonæren plikter å påse at han selv,

hans kontraktører og andre som har med an-
leggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre, tar
de nødvendige hensyn for å forebygge skader
på vilt- og fiskebestandene som berøres av
utbyggingen, reguleringene og den øvrige drift
av anleggene. Herunder skal konsesjonæren
i rimelig grad forebygge fare for tilslamming
og annen forurensning av vassdragene, samt
dekke utgiftene til nødvendig jakt- og fiske-
oppsyn i anleggstiden.

IL
Konsesjonæren plikter etter nærmere be-

stemmelse av Direktoratet for vilt og fersk-
vannsfisk :

å sette ut yngel og /eller settefisk av det
antall, de arter og stammer, den størrelse
og kvalitet, og på den tid, sted og måte
som måtte fastsettes,
å sørge for fangst av stamfisk og dekke
alle utgifter med klekking, oppfOring og
transport,
å bekoste bitopforberedende tiltak for viltet
i det berørte området,
å anordne sperregitter foran tappetunneler
og utløpet av kraftstasjonen,
å bekoste fiskeri- og viltbiologiske undersø-
kelser, herunder langtidsundersøkelser og
å delta i fellesfinansiering av større bio-
logiske undersøkelser som omfatter de
populasjoner som berøres av utbyggingene
og reguleringene,
å foreta utfiskinger (uttynninger) dersom
reguleringene fører til overbefolkning eller
forverring av de naturlige forhold.

Dersom det som følge av kraftutbyggingen
og i reguleringene oppstår skader som berører
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vilt- og fiskebestandene i området, tilpliktes
konsesjonæren utover det som er nevnt oven-
for å bekoste ytterligere tiltak som departe-
mentet, eller den dette bemyndiger bestemmer,
så fremt omkostningene står i rimelig forhold
til det som derved vinnes.

IV.
Alle utgifter forbundet med nødvendig kon-

troll og tilsyn med overholdelsen av ovenfor-
nevnte vilkår eller pålegg gitt med hjemmel
i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.



(Forurensning m. v.)

Utbyggeren plikter etter vedkommende de-
partements bestemmelser å utføre eller be-
koste tiltak som er påkrevet for å avverge
eller redusere virkningen av forurensning som
står i forbindelse med utbyggingen.

 
(Isforhold.)

Konsesjonæren plikter i samråd med Vass-
dragsdirektoratet å kartlegge isforholdene i
Djupfjorden før og etter reguleringen. Der-
som det skulle vise seg at reguleringen fører
til økte isulemper for båttrafikken, kan regu-
lanten av departementet bli pålagt å gjen-
nomføre tiltak eller yte tilskott til slike.



(Kontroll med overholdelsen av vilkårene.)

Konsesjonæren underskaster seg de bestem-
melser som til enhver tid måtte bli truffet av
Olje- og energidepartementet til kontroll med
overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det of-
fentlige av konsesjonæren etter nærmere reg-
ler som fastsettes av departementet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av
postene 2, 4, 15, 18 og 22 kan medføre at
konsesjonen trekkes tilbake i samsvar med
hestemmelsene i vassdragsreguleringslovens
§ 12, post 17.

For overtredelse av de i konsesjonen inn-
tatte bestemmelser påløper en tvangsmulkt på
kr. 1 000,— pr. dag eller kr. 5 000,— for hver
overtredelse, såfremt det ikke er fastsatt
annen straff for overtredelse av vilkåret.
Mulkten kan inndrives ved utpanting.

 
(Tinglysing.)

Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor
anleggene er beliggende. Olje- og energide-
partementet kan bestemme at et utdrag av
konsesjonen skal tinglyses som heftelse på de
eiendommer eller bruk i vassdraget for hvilke
reguleringene kan medføre forpliktelser.
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Manovreringsreglement

for Strielvvas2draget.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 22. juli 1983.)

1.

	

Normal øvre Nedre Regulerings-

	

vasstand reg.grense reg.grense hoyde
kote kote kote m

øvre Strielvvatn 	 319,7 320,5 315,0 5,5
Nedre Strielvvatn 	 317,6 320,5 315,0 5,5

Reguleringsgrensene skal markeres med
faste og tydelige merker, som det offentlige
godkjenner.




Det skal ved manøvreringen has for øye at
vassdragets flomvassføring ikke forøkes. For
øvrig kan tappingen skje etter kraftverkets
behov.



Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke

hindres av is eller lignende samt at regule-
ringsanleggene til enhver tid er i god stand.
Det føres protokoll over manøvreringen og
avleste vasstander samt observeres og noteres
om det forlanges nedbørsmengder, temperatur,
snødybde m. v. Hovedstyret for Norges vass-
drags- og elektrisitetsvesen kan forlange å få
tilsendt utskrift av protokollen som regulanten
plikter å oppbevare så lenge reguleringen be-
står.



Til å forestå manovreringen antas en norsk

statsborger som godtas av vedkommende de-
partement. Hovedstyret for Norges vassdrags-
og elektrisitetsvesen kan bestemme hvor dam-
vokteren skal bo, og at han skal ha telefon i
sin bolig.



Mulig tvist om forståelse av dette reglement

avgjøres med bindende virkning av Olje- og
energidepartementet.



Viser det seg at vasslippingen etter regle-

mentet medfører skadelige virkninger for al-
mene interesser, kan Kongen uten erstatning
til konsesjonæren, men med plikt for denne
til å erstatte mulige skadevirkninger for
tredjernann fastsette de endringer i reglemen-
tet som finnes nødvendig.

Endringer i reglementet kan bare foretas
etter at de interesserte har hatt anledning til
å uttale seg.


