
Tillatelse

FOR

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

TIL REGULERING AV ØVRE DEL AV STJØRDALSVASSDRAGET
OG UTBYGGING AV KRAFTVERK I MERÅKER

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV lt JULI 1989)

1111> Ved kongelig resolusjon av 14. juli 1989 er bestemt:

«1. I medhold av lov om konsesjon for erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom
m. v. av 14. desember 1917 nr. 16 og lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr.
17, gis Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk tillatelse til regulering av øvre del av Stjørdals-
vassdraget og utbygging av kraftverk i Meråker i samsvar med Olje- og energidepartemen-
tets foredrag av 14. juli 1989.

2. Det fastsettes manøvreringsreglement for reguleringen i samsvar med det i ovennevnte
foredrag inntatte utkast.»



Vilkår
for tillatelse for Nord-Trondelag Eleldrisitelsverk til regulering av ovre del av Stjordalsvassdra et

og utbygging in kraftverk i Nieråker.

Wastsatt ved kongelig resoIusion av 14. jeli 1939.]

1.

(Konsesjonstid)

Konsesjonen gis pa ubegrenset tid.
Vilkhrene for konsesjonen kan tas opp til

alminnelig revisjon etter 50 ar. Hvis vilka-
rene blir revidert, har konsesjonæren adgang
til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder
etter at han har fått underretning om de revi-
derte vilkar, jfr. ervervslovenslovens § 4, 3.
ledd; og vassdragsreguleringslovens § 10,
post 2, siste ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.
De utførte reguleringsanlegg eller andeler

deri kan ikke avhendes, pantsettes eller gjø-
res til gjenstand for arrest eller utlegg uten i
forbindelse med vannfall i samme vassdrag
nedenfor anleggene.

Anleggene ma ikke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke.
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(Konsejonsavgifter og næringsfond)

Konsesjonæren skal betale en arlig avgift
til staten av kr. 6, pr. nat.hk., beregnet etter
den gjennomsnittlige kraftmengde som det
konsederte vannfall etter den foretatte ut-
bygging og regulering kan frembringe med

den paregnelige vannføring ar om annet og
en arlig avgift til de fylkes-, herreds, og by-
kommuner som Kongen bestemmer av kr.
20,— pr. nat.hk., beregnet pa samme mate.

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

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter
hvert som den innvunne vannkraft tas i bruk.
Avgiften har samme pantesikkerhet som
skatter pa fast eiendom og kan inndrives pa
samme mate som disse.

Etter forfall svares rente som fastsatt i med-
hold av lov 17. desember 1976 nr. 100 om ren-
ter ved forsinket betaling m. m. i 3, første
ledd.

Konsesjonsavgiftsmidlene danner et fond
som etter nærmere bestemmelse av komrnu-
nestyret skal anvendes til fremme av næ-
ringslivet i kommunen.

Vedtektene for fondet skal være undergitt
godkjennelse av Kommunaldepartementet.

 

(K ntroll med betaling avgift

Nærmere hestemmelse in betaling av av-
gifter etter post 2 og kontroll med vassrorbru-
ket samt angaende avgivelse av kraft, itr.
post 18 skal med bindende virkning Ibr hvert

enkelt tilfelle fastsettes av Olje- og energIde-
partementet.

 

eBygg<kitster m.

Arbeidet ma pabegynnes innen en frist av

2 ar fra konsesjonens datum og fullfores in-
nen en ytterhgere frist av 5 ar. Under særlige
omstendigheter kan fristene forlenges av
Kongen

I fristene medregnes ikke eien tid som
grunn av overordenthge tildhtgelser tvis tna-
Jork strelk ellei loekout har vært umulig a ut-
nytte.

Fer hver dag mien av disse fristene oversit-
tes uten Ellatelse fra Olje- og energideparte-
mentet, betaler konsesjonæren en mulkt til
statskassen av kr. 1 000,--.

(Bruk av norske varer)

Konsesjona.ten skal ved bygging og drift
av anleggene fortrinnsvis anvende norske
varer. for sa vidt disse kan Ets like gode, til-
strekkehg hurtig. herunder Ibrutsatt at det er
utvist all mulig aktnindiet med hensyn til
den tul for bestillingen - samt til en pris som
ikke med mer enn 10 pst. overstiger den pris
med tillagt toll. som de kan fas for fra utlan
det. Er det adgang til a velge mellom forskjel-
hge innenlandske tilbud, antas det tdbud
som representerer det største innenlandske
arbeid og produserte matenale selv om dette
tilbudet er kostbarere, når bare ovennevnte
prisforskjell - 10 pst. i forhold til uten-
landsk vare ikke derved overshges.

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes
dog ikke a skulle overstige 25 pst. av den

utenlandske varepris (ekskluslve toll). I tilfel-
le tvist om dette avgjøres spørsmalet av
Olje- og energideopartementet.

Olje- og energidepartementet kan dispen-

fa,
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sere fra reglene om bruk av norske varer.
Søknad om dispensasjon må på forhånd sen-
des til departementet med de opplysninger
som er nøvendige.

Vilkårene skal praktiseres i samsvar med
avtaler med fremmede stater som Norge er
bundet av pa dette området.

For overtredelse av bestemmelsene i den-
ne post betaler anleggenes eier hver gang et-
ter avgjørelse av Olje- og energidepartemen-
tet en mulkt av inntil 15 pst. av verdien.
Mulkten tilfaller statskassen.




(Forsikring)
Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske

selskaper hvis disse byr like fordelaktige be-
tingelser som utenlandske. Olje- og energide-
partementet kan dispensere fra denne be-
stem melse.

 

(Helsetjeneste m. v.)
Konsesjonæren er er forpliktet til, når So-

sialdepartementet forlanger det, på den mate
og pa de vilkår som departementet bestem-
mer, i anleggstiden helt eller delvis a dekke
utgiftene til legehjelp for arbeiderne og
funksjonærene ved anlegget og deres fa-
milier og til oppførelse eller utbygging av sy-
kehus eller sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonæ-
rene omkommer ved arbeidsulykke i an-
leggstiden, kan anleggenes eier etter nærme-
re bestemmelse av Olje- og energideparte-
mentet pålegges å sikre eventuelle etterlatte
en øyeblikkelig erstatning.

 

(Husrom for ansatte)

Konsesjonæren er i nødvendig utstrekning
forpliktet til på rimelige vilkår og uten bereg-
ning av noen fortjeneste å skaffe arbeiderne
og funksjonærene og deres familier sunt og
tilstrekkelig husrom. Komm unaldeparte-
mentet kan gi nærmere bestemmelser om
dette.




(Forsamlingslokale, allmenndannende
virksomhet m. v.)

Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe-
gynnes å sørge for midlertidig forsamlingslo-
kale til bruk for arbeiderne og den øvrige be-
folkning som er knyttet til anleggene, eller,
hvis Olje- og energidepartementet måtte fin-
ne det mer hensiktsmessig og ikke vesentlig
dyrere å delta i oppføring, utbedring eller 


nedbetaling av permanent forsamlingsloka-
le, f. eks. samfunnshus.

Konsesjonæren skal stille inntil kr.
50 000,— til rådighet for allmenndannende
virksomhet og geistlig betjening etter Kirke-
og undervisningsdepartementets 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 tillagt
NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene for-
bundet med dette dekkes konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for
NVENassdragsdirektoratet detaljerte pla-
ner med nødvendige opplysninger, bereg-
ninger og kostnadsoverslag for vassdragets
utbygging. Arbeidet kan ikke settes i gang
før planene er godkjent. Anleggene skal utfø-
res solid og skal til enhver tid holdes i full
driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plik-
ter konsesjonæren å planlegge, utføre og
vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at
det landskapsarkitektoiniske resultat 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 forsvar-
lig opprydding av anleggsområdene. Opp-
ryddingen må være ferdig senest 2 år etter at
vedkommende anlegg er satt i drift.

Midlertidige hjelpeanlegg kan pålegges
planlagt slik at de senere blir til varig nytte
for allmennheten dersom det kan skje uten
uforholdsmessig utgift eller ulempe for an-
legget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras
til andre uten NVEfVassdragsdirektoratets
samtykke.

 

(Veger m. v.)

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter
til vedlikehold og istandsettelse av offentlige
veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir
særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle
avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene
for refusjonsplikten er til stede, samt erstat-
ningens størrelse ved skjønn på konsesjonæ-
rens bekostning.

Veger, bruer og kaier som konsesjonæren
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bygger, skal kunne benyttes av allmennhe-
ten, med mindre Olje- og energidepartemen-
tet treffer annen bestemmelse.

Konsesjonæren plikter i nødvendig ut-
strekning å legge om turiststier og klopper
som er i jevnlig bruk og som vil bli neddem-
met eller på annen måte ødelagt av utbyg-
gingen. Omleggingens omfang avgjøres i til-
felle tvist av sjønnet.




(Terskler m. v.)

I de deler av vassdragene hvor inngrepene
medfører vesentlige endringer i vannføring
eller vanntand, kan Olje- og energideparte-
mentet pålegge konsesjonæren å bygge
terskler (grunndammer), foreta elvekorrek-
sjoner, opprenskninger, fjerning av vegeta-
sjon og slam i terskelbassenget m. v. for å re-
dusere skadevirkninger.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet
plan som ivaretar både private og allmenne
interesser i vassdraget. Utarbeidelsen av på-
legget samt tilsyn med utførelse og senere
vedlikehold er tillagt NVE/Vassdragsdirek-
toratet. 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 anleggenes eier å bekoste sikringsar-
beider eller delta med en del av utgiftene for-
bundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detalje-
ne 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 trær
og busker som er over 1,5 m høye, eller har
over 5 cm stammediarneter målt 25 cm fra
bakken. I rimelig grad kan departementet
pålegge Ytterligere rydding.

Dersom vegetasjonen over HRV dør som
følge av reguleringen, skal den ryddes etter
de samme retningslinjene som ellers er
angitt i denne posten.

Rydding av reguleringssonen skal være
gjennomført senest 2 år etter første neddem-
ming og bør så vidt mulig unngås lagt til yng-
letiden for viltet i området.

Tilsyn med overholdelsen av bestemmel-
sen i denne post er tillagt NVE/Vassdragsdi-
rektoratet. Utgiftene forbundet med dette
dekkes av konsesjonæren.




(Naturforekomster, fornminner m. v.)
Konsesjonæren plikter i den utstrekning

det kan skje uten urimelige ulemper eller ut-
gifter å unngå ødeleggelser av naturfore-
komster og områder, når dette er ønskelig av
vitenskapelige eller historiske grunner, eller
på grunn av områdets naturskjønnhet eller
egenart. Så fremt slike ødeleggelser ikke kan
unngås, skal Direktoratet for naturforvalt-
ning underrettes i god tid på forhånd.

Konsesjonæren skal videre i god tid på for-
hånd undersøke om faste fornminner som er
fredet i henhold til lov av 9. juni 1978 nr. 50,
eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir
berørt, og i tilfelle straks gi melding om dette
til vedkommende museum ogleller Riksan-
tikvaren. Viser det seg først mens arbeidet er
i gang at det kan virke inn pa fornminne som
ikke har vært kjent, skal melding sendes
med en gang og arbeidet stanses.

Om bestemmelsene i denne post gis ved-
kommende ingeniører eller arbeidsledere
nødvendig underretning.




(Manøyreringsreglement m. v.)
Vannlippingen skal forega overensstem-

mende med et manøvreringsreglement som
Kongen på forhånd fastsetter. Viser det seg
at slippingen etter dette reglementet medfø-
rer skadelige virkninger av omfang for all-
menne interesser, kan Kongen uten erstat-
ning til konsesjonæren, men med plikt for
denne til å erstatte mulige skadevirkninger
for tredjemann, fastsette de endringer i reg-
lementet som fmnes nødvendige.

En norsk statsborger som NVE/Vassdrags-
direktoratet godtar, skal forestå manøvre-
ringen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke på-
begynnes før reglementet er fastsatt.

For så vidt vannslippingen foregår i strid
med reglementet, kan konsesjonæren påleg-
ges en tvangsmulkt til staten av inntil kr.
10 000,- for hver gang etter Olje- og energide-
partementets nærmere bestemmelse.

 

(Hydrologiske observasjoner, kart m. v.)

Konsesjonæren skal etter nærmere be-
stemmelser av Olje- og energidepartementet
utføre de hydrologiske observasjoner som i
det offentliges interesse finnes påkrevet og
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stille det innvunne materiale til disposisjon
for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres
ved faste og tydelige vasstandsmerker som
NVE godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren
måtte la oppta i anledning av anleggene, skal
sendes Statens kartverk med opplysninger
om hvordan målingene er utført.

 

(Militære foranstaltninger)

Ved reguleringsanleggene skal det tillates
truffet militære foranstaltninger for spreng-
ning i krigstilfelle uten at konsesjonæren har
krav pa godtgjørelse eller erstatning for de
herav følgende ulemper eller innskrenk-
ninger med hensyn til anleggene eller deres
benyttelse. Konsesjonæren ma uten godtgjø-
relse finne seg i den bruk av anleggene som
skjer i krigsoyemed.

 

(Konsesj onskraft)

Konsesjonæren plikter å avgi inntil 10 pst.
av den gjennomsnittlige kraftmengde som
det kosederte vannfall etter den foretatte ut-
bygging og regulering kan frembringe med
den påregnelige vannforing ar om annet til
den kommune hvor kraftanlegget ligger eller
andre kommuner. derrunder ogsa fylkes-
kommuner. Fordelingen av kraften bestem-
mes av Olje- og energidepartementet.

Palegget om avgivelse av kraft kan etter
begjæring av en interessert tas opp til ny av-
gjørelse etter 30 ar.

Staten forbeholdes rett til inntil 5 pst. av
den gjennomsnittlige kraftmengde.

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

Elektrisk kraft ottas etter Olje- og energi-
departementets bestemmelse i kraftstasjo-
nen eller fra fjernledningene eller fra led-
ningsnettet, hva enten ledningene tilhører
konsesjonæren eller andre. Forårsaker kraf-
tens uttakelse av ledningene Økede ugifter,
bæres disse av den som uttar kraften, enten
denne er staten eller en kommune. Avbrytel-
se eller innskrenkning av leveringen som ik-
ke 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 selvkosten-
de. 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. Samti-
dig 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 kon-
sesjonskraft kan skje med 2 års varsel.

Eventuell avgivelse av overskytende kraft-
mengder i 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 å
betale en mulkt til statskassen av kr. 2,—pr.
dag for hver kW som urettelig ikke er levert.
Det offentlige skal være berettiget til etter
departementets bestemmelse å overta drif-
ten av anleggene for eierens regning og risi-
ko sa vidt nødvendig til levering av den be-
tingede kraft.




(Naturforholdene)

1

Konsesjonæren plikter å påse at han selv,
hans kontraktør og andre som har med an-
leggsarbeidene og kraftverksdriften å gjøre,
tar de nødvendige hensyn for å forebygge
skader på naturen. herunder landskap, dyre-
og planteliv. Tilsvarende skal friluftslivet tas
hensyn til, slik at bruks- og opplevelsesver-
Men i området ikke reduseres utover det som
strengt nødvendig må følge av utbyggingen.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere be-
stemmelser av Direktoratet for naturforvalt-
ning (DN):

å sette ut yngrel og/eller settefisk (herun-
der også smolt og annen fierårig fisk) av

det antall, de arter og stammer, den stør-
relse og kvalitet, og på den tid, sted og må-
te som måtte fastsettes,
å sørge for fangst av stamfisk og dekke al-
le utgifter med klekking, oppfåring og
transport,

c å bekoste tiltak i Stjørdalsvassdraget for å
sikre oppgang og produksjon av flsk, her-
under biotopforberedende tiltak, gjen-
nomføre opprenskninger, hindre ero-
sjonsskader m. m.,

d. å installere sperreanordning foran tappe-



tunneler og utløpet av kraftstasjonen,



e. å foreta utfiskinger (uttynninger) dersom
reguleringen fører til overbefolkning eller
forverring av de naturlige forhold.

f å bekoste fiskeribiologiske undersøkelser
som grunnlag for kompensasjonstiltak og
for å kontrollere effekten av tiltak.

NI

Konsesjonæren plikter å bygge og drive et
eget klekkeriloppdrettsanlegg. eller delta
med partsinnskudd i et klekkeriloppdretts-
anlegg for produksjon av yngelsettefiski
smolt dersom DN finner dette nødvendig.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere be-
stemmelse av DN
a. å bekoste kompensasjonstiltak for ødelag-

te eller forringede viltbiotoper, og å bekos-
te biotopforbedrende tiltak der forholde-
ne ligger til rette for det.

b bekoste viltbiologiske undersøkelser
som grunnlag for kompensasjonstiltak og
for å kontrollere effekten av tiltak.

V
Fra og med det år konsesjon er gitt, plikter

konsesjonæren å innbetale et årlig beløp til
Meråker kommune på kr. 50 000,--. Beløpet
skal indeksreguleres med 10 års mellornrom.
Beløpet skal nyttes etter nærmere bestem-
melse av kommunestyret til opphjelp av fis-
ket i kommunen. Vedtekter for bruk av belø-
pet skal godkjennes av DN.

VI
Dersom det som følge av kraftutbygginge-

ne og reguleringene oppstår skader på natu-
ren eller på forhold som har betydning for fri-
luftsutøvelse plikter konsesjonæren utover
det som er nevnt ovenfor å bekoste ytterlige-
re tiltak som Miljøverndepartementet, eller
den dette bemyndiger bestemmer, så fremt
omkostningene star i rimelig forhold til det
som derved vinnes.

VII

Konsesjonæren skal dekke utgiftene til
nødvendig oppsyn, herunder jakt- og fis-
keoppsyn i anleggstida.

VIII
Alle utgifter forbundet med kontroll og til-

syn med overholdelsen av ovenfornevnte vil-
kår eller palegg gitt med hjemmel i disse vil-
kår, dekkes av konsesjonæren. 


20.

(Forurensning m. v.)
litbyggeren plikter etter Miljøverndeparte-

ments bestemmelse:

å betale merkostnader eller delta i forskot-
tering av kostndene forbundet med at det
kan stilles skjerpede rensekrav til kloakk-
avløp ogieller fastsettes kortere gjennom-
føringsfrist og(eller mer omfattende til-
knytning til felles kloakkrenseanlegg eller
andre tiltak i forbindelse med forurens-
ning for all bebyggelse, industri (bl. a. gru-
vevirksomhefi og jordbruk m. v., alt som
følge av utbyggingen.

utføre eller bekoste tiltak som er pakre-
vet for å avverge eller redusere virkning
av forurensning som står i forbindelse
med utbyggingen.

- a bekoste helt eller delvis oppfolgingsun-
dersokelser av forurensningsforholdene i
de berørte vassdragsavsnitt inklusive
kartlegging av gruveavrenning fra Mann-
fjellgruven.

(Luftovermetting)
Konsesjonæren plikter i samrad med NVE-

Vassdragsdirektoratet a utforme aniegget
slik at mulighetene til luftovermetning i ma-
gasmer, åpne vannveger og i avløp td
vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det  li-
kevel vise seg ved anleggets senere drift at
luftovermetning forekommer i skadelig om-
fang, kan konsesjonæren etter nærmere be-
stemmelse av Ofie- og energidepartementet
bli palagt å bekoste tiltak for å forhindre eller
redusere problemene, herunder forsøk med
hel eller delvis avstengning av anlegget for å
lokalisere årsaken.

 

(Sikringstiltak ved dårlig is)
Konsesjonæren skal ved hjelp av skilt satt

opp lokalt, orientere om usikre ispartier i ma-
gasinområdene. Skiltene skal også innehol-
de kart der de usikre partiene er avmerket.

 
(Avgivelse av fløfingsvann)

Det avgis til den alminnelige fløting i
vassdraget nødvendig vann dersom ikke
framføringen av tømmeret ordnes på annen
måte overensstemmende med overenskomst
eller skjønn.



 

(Iteindriftstiltak)

Etter nærmere bestemmelse av Land-
bruksdepartementet plikter konsesjonæren

bekoste følgende tiltak:
- Problemer med å passere Hallsjøelva med

rein løses med bro, samlegjerder og vM-
terisolert gjeterhytte.

- Redusertelneddemte trekk- og flytteleier
gir merarbeid fbr reineierne i drstriktet.
Bat med naust ved Fjergen vil motvirke
mye av (lette merarbodet.
Sperregjerde mot øst, en strekning på ;nn-
til 25 km for å motvirke reintrekk 0 t av
omradet p.g.a. økt oro og aktivitet.

 

liKontroll med overholdelse av vilkarene)

Konsejonæren underkaster seg de bestem-
melser som 1.1)enhver tid matte bu truffet av
Olje og energidepartementel til kontroll
med overholdelsen av de opostilte vflkar.

Utgiftene med kontrollen orstattes det of-

fentlige av konsesjonæren etter nærmere
regler som fastsettes av departementet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av
postene 2, 4, 15 og 18 eller 24, første eller and-
re ledd, kan mcdføre at konsesjonen trekkes
tilbake i samsvar med bestemmelsene i er-
vervslovens 26 og vassdragsreguleringslo-
vens § 12, post 17.

For overtredelse av de i konsesjonen inn-
tatte bestemmelser påløper en tvangsmulkt
pa kr. 1 000, pr. dag eller kr. 5 000,- for hver
overtredelse, safremt det ikke er fastsatt an-
nen straff for overtredelse av vilkåret. Mulk-
ten kan :nndrives ved utpanting.

 

(Tinglysing)

Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag
hvor anleggene er beliggende. Olje- og ener-
gidepartementet kan bestemme at et utdrag
av konsesjonen skal tinglyses som heftelse
pa de eiendommer eller bruk i vassdraget for
hvilke reguleringene kan medføre forpliktel-

Marwyreringsreglement

for regalering av Fjergen m.v. i Stjardalsvassdraget.

(Fastratt ved s gelig resolusion d4 14. juli 19894

Normal v.st.
Magasir. m o. h.

HRV
m o. h.

LitV
m o. h

Reg.høyde

Hallsjoen 	 613.00 605,80 7,20
Fjergen 	 514,00 498,00 16,00
Skurdalssjøen 	 694.25 687.75 6,50
Tevla 	 358.50 350,00 8,50
Funnsjøen 442,00 430,50 11,50

Høydene retbrerer seg til Vassdragsnivelle-
ment 269, 270 og 271 fra 1926. Regulerings-
grensene skal markeres ved faste og tydelige
vannstandsmerker som det offentlige god-
kjenner.

B. Overforinger:
Avløpet fra Skurdalssjøen (24,5 km2), Skur-

dalsaa øst (3,8 km2), Storbekken (4,3 km"),
Storkjerringåa (12,9 km2), Litlkjerringåa (11,8
km2) og Litlåa (11,5 km2) føres inn på drifts-
tunnelen td Tevla pumpekraftverk.

AvIppet fra Torsbjørka (70,4 km2), Fossvat-
na (27,9 kne) og Dahia (163.3 kmI) overføres
til magasin Tevla og kan derfra pumpes vide-
re til Ejergen.

2.

Det skal ved manøvreringen has for øye at
naturlige skadeflommer så vidt mulig ikke
økes. Flenntapping skal forega etter instruks
som skal godkjennes av det offentlige.

Tapping fra Fjergenmagasinet for kraftpro-
duksjon i Tevla pumpekraftverk og Meråker
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kraftverk skal innstilles fra I. mai eller senest
fra vårflommens begynnelse etter denne da-
to. Tappingen kan igjen starte når vannstan-
den i Fjergen er kommet opp til kote 512 eller
senest fra I. august. Nødvendig tapping fra
Fjergen av hensyn til minstevannføringskra-
vet 9,5 nWs i Stjørdalselva kan likevel skje.

Reguleringsmagasinet i Tevla disponeres
slik at magasinet under kote 354,50 kun ut-
nyttes ved forventet flom.

Det skal slippes minstevannføringer til be-
rørte elvestrekninger, målt ved slippestedet,
etter følgende progranr

Torsbjørka mellom 	 0,1 og 0,5 m'Is
Dalåa mellom 	 0,2 og 0,8 m'Is
Tevla mellom 	 0,2 og 0,5 mVs

Det skal dog aldri slippe mer enn naturlig
tilsig til hver av elvene.

I Stjørdalselva umiddelbart nedenfor sam-
menløpet med Funna, skal vann føringen ald-
ri gå under 9,5 3/s. Dette garanteres med en
automatisk forbislippingsventil i Meråker
kraftverk i tilfelle driftsstans.

Alle endringer i vannføringen skal skje ved
myke overganger. Spesiell forsiktighet må
utvises ved reduksjon av vannføringen for at
fisk i elveprofllets ytterkant skal få tid til å
trekke inn mot sentrum. I samråd med fis-
keinteressene kan det innenfor reglementet
avtales slipping av lokkeflommer etter be-
hov.

Fra isleggingen begynner skal vannfø-
ringen i Stjørdalselva være mest mulig kon-
stant eller være jevnt synkende. Enhver øk-




ning i vannføringen mens det er is i elva bør
unngås. Under disse forutsetninger kan en
vannføring på inntil 30 mais, målt nedenfor
sammenløpet med Funna, aksepteres.

Vannslippingen etter dette reglement tas
etter forutgående undersøkelser vedrørende
fiskeribiologi og isforhold, opp til revisjon et-
ter en driftsperiode på fem år.




Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke
hindres av is eller lignende og at regulerings-
anleggene til enhver tid er i god stand. Det
føres protokoll over manøvreringen og avles-
te vanntander. Dersom det forlanges, skal og-
så nedbørmengder, temperaturer, snødybde
m. v. observeres og noteres. NVE/Vassdrags-
direktoratet kan forlange å få tilsendt utskrift
av protokollen som regulanten plikter å opp-
bevare for hele reguleringstiden.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk
statsborger som godtas av NVE/Vassdrags-
direktoratet.




Viser det seg at slippingen etter dette reg-
lement 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 end-
ringer i reglementet som finnes nødvendig.

Forandringer i reglementet kan bare fore-
tas av Kongen etter at de interesserte har hatt
anledning til å uttale seg.

•


