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FOR

ÅSV Nyset-Steggje Kraft A/S

TIL Å FORETA TILLEGGSREGULERING OG TILLEGGSUTBYG-



GING I NYSET-STEGGJEVASSDRAGENE I ÅRDAL
KOMMUNE I SOGN OG FJORDANE FYLKE

(FASTSATT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 8. AUGUST 1986)

Ved kongelig resolusjon av 8. august 1986 er bestemt:

«I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17 og etter vassdragslo-
ven av 15. mars 1940 gis ÅSVNyset-Steggje Kraft A/S tillatelse til å foreta tilleggsregulering
av Berdalsvatn, regulering og overføring av Viervatn til Storevatn, anleggelse av pumpesta-
sjon og inntaksmagasin i Fossdalen, samt tillatelse til ekspropriasjon av grunnareal og rettig-
heter for utbygging av Nyset kraftstasjon, alt sammen i Årdal kommune i Sogn og Fjordane
fylke, på de vilkår som er nevnt i Olje- og energidepartementets foredrag av 8. august 1986.»

•



Vilkår

for tillatelser for ÅSV Nyset-Steggje Kraft AiS til erverv og reguleringer i Nyset-Steggje-



vassdragene i Årdal kommune.

(Fastsatt ved kongelige resolusjoner av 26. juni 1981, 2. desember 1983 og 8. august 1986.)

 

(Styre m. v.)

Selskapets styre skal ha sitt sete her i
riket, og flertallet, innbefattet formannen,
skal til enhver tid bestå av norske statsbor-
gere.




(Saksøker ved skadelig innvirkning på
omgivelsene.)

For så vidt konsesjonæren anvender ener-
gien til bedrift som ved røyk, giftige gassar-
ter eller på annen måte virker skadelig på
omgivelsene, skal Miljøverndepartementet,
såfremt det av allmenne hensyn fmner
grunn til å gripe inn, anerkjennes som rett
saksøker i anledning av mulige overtredel-
ser av nabolovgivningen.

 

(Byggefrister rn. v.)

Arbeidet må påbegynnes innen 2 - to - år
fra konsesjonens datum, og vassbyggingsar-
beidene, reguleringene og overføringene må
fullendes og full 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 el-
ler kontinuerlig innskrenkes til mindre enn
en tredjepart av det i den forløpne tid inn-
satte, på regelmessig drift beregnede maski-
neris energi, heri ikke iberegnet hva som
måtte være avgitt til bruk for stat eller kom-
mune etter post 11, og slike stansninger eller
innskrenkninger må ikke noensinne i løpet
av 10 år samlet fmne sted i så mye som 5 år.

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

For overtredelse av de i nærværende post
omhandlede bestemmelser erlegger selska-
pet en løpende mulkt, stor kr. 200 pr. dag,
dersom vedkOmmende frister oversittes.

 

(Bruk av norske varer.)

Konsesjonæren skal ved bygging og drift
av anleggene fortrinnsvis anvende norske 


varer, 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 bestillingen - samt til en pris som
ikke med mer enn 10% overstiger den pris
med tillagt toll, som de kan fås for fra utlan-
det. Er det adgang til å velge mellom for-
skjellige innenlandske tilbud, antas det til-
bud som representerer det største innen-
landske arbeid og produserte materiale selv
om dette tilbud er kostbarere, når bare oven-
nevnte prisforskjell - 10% - i forhold til uten-
landsk vare ikke derved overstiges.

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes
dog ikke å skulle overstige 25% av den uten-
landske varepris (eksklusive toll). I tilfelle av
tvist om dette avgjøres spørsmålet av Olje-
og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet kan dispen-
sere fra reglene om bruk av norske varer.
Søknad om dispensasjon må på forhånd sen-
des til departementet med de opplysninger
som er nødvendige. Hva angår leveranse 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 den-
ne post betaler konsesjonæren hver gang
etter avgjørelse av Olje- og energideparte-
mentet en mulkt av inntil 15% av verdien.
Mulkten tilfaller statskassen.




(Forsikring.)
Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske sel-

skaper hvis disse byr like fordelaktige be-
tingelser som utenlandske. Olje- og energi-
departementet kan dispensere fra denne be-
stemmelse.




(Helsetjeneste, erstatning ved ulykker.)
Konsesjonæren er forpliktet til, når Sosial-

departementet forlanger det, på den måte
og på de vilkår som departementet bestem-
mer, i anleggstiden helt eller delvis å dekke
utgiftene til legehjelp for arbeiderne og funk-
sjonærene ved anlegget og deres familier og
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til oppførelse eller utbygging av sykehus el-
ler sykestue.

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

 

(Husrom for ansatte.)

Konsesjonæren er i nødvendig utstrek-
ning forpliktet til på rimelige vilkår og uten
beregning av noen fortjeneste å skaffe arbei-
derne og funksjonærene og deres familier
sunt og tilstrekkelig husrom. Kommunalde-
partementet kan gi nærmere bestemmelse
om dette.

 

(Forsamlingshus.)

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 fm-
ne det mer hensiktsmessig og ikke vesentlig
dyrere, å delta i oppføring, utbedring eller
nedbetaling av permanent forsamligslokale,
f. eks. samfunnshus.

 

(Veier rn. v.)

Konsesjonæren er forpliktet til å erstatte
utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av
offentlige veger, bruer og kaier, hvor disse
utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeide-
ne. I tvilstilfelle avgjøres spørsmålet om
hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til
stede samt erstatningens størrelse ved
skjønn på konsesjonærens bekostning. Ve-
ger, bruer og kaier som konsesjonæren an-
legger skal kunne benyttes av allmennheten
med mindre Olje- og energidepartementet
treffer annen bestemmelse.

 

(Eksport og import av produkter.)

Anvendes vasskraften til industriell pro-
duksjon, skal eksport av produktene ikke
uten samtykke fra Olje- og energideparte-
mentet finne sted til priser som ligger under
de vanlige priser på verdensmarkedet. Vide-
re bestemmes at import til produksjonen ik-
ke uten departementets samtykke må finne
sted til priser som ligger over de vanlige pri-
ser på verdensmarkedet.

Avtaler om vederlag for økonomisk, tek-
nisk og merkantil assistanse skal være un-
dergitt departementets godkjennelse.

 

(Konsesjonskraft.)

Konsesjonæren er forpliktet til å avgi inn-
til 10 % av den gjennomsnittlige kraftmeng-
de, som vassfallet etter den foretatte utbyg-
ging kan frambringe med den påregnelige
vassføring år om annet, til den kommune
hvor kraftanleggene er beliggende, eller
andre kommuner, derunder også fylkeskom-
muner, idet fordelingen bestemmes av Olje-
og energidepartementet. Staten forbeholdes
rett til å erholde inntil 5 % av kraften.

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

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

Elektrisk kraft uttas etter departementets
bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fiern-
lednMgene eller fra ledningsnettet, hva en-
ten ledningene tilhører reguleringsanlegge-
nes eier eller andre. Forårsaker kraftens ut-
takelse 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 skyl-
des 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 selv-
kostende. Hvis den pris som således skal leg-
ges 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 departe-
mentet.

Eieren har rett til å forlange et varsel av 1
år for hver gang kraft uttas. Samtidig som
uttak varsles kan forlanges oppgitt den
brukstid som ønskes benyttet og dennes for-
deling over året. Tvist om fordelingen avgjø-
res av departementet. Oppsigelse av konse-
sjonskraft kan skje med 2 års varsel. Opp-
sagt kraft kan ikke senere forlanges avgitt.

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 ma-
jor, streik eller lockout hindrer leveransen.
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plikter han etter departementets bestem-
melse å betale en mulkt til statskassen av kr.
1,00 pr. dag for hver kW som urettelig ikke er
levert. Det offentlige skal være berettiget til
etter departementets bestemmelse å overta
driften for anleggene for eierens regning og
risiko så vidt nødvendig til levering av den
betingede kraft.



(Konsesjonsavgifter og fond til næringer.)
Konsesjonæren skal betale en årlig avgift

til staten av kr. 2,50 pr. nat.hk, beregnet et-
ter den gjennomsnittlige kraftmengde som
de konsederte vassfallene etter den foretatte
utbygging, regulering og overføring kan
frambringe med den påregnelige vassføring
år om annet og en årlig avgift til de fylkes-,
herreds- og bykommunene som Kongen be-
stemmer av kr. 9,00 pr. nat.hk, beregnet på
samme måte.

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

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandle-
de avgifter inntrer etter hvert som vasskraf-
ten tas i bruk.

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

Konsesjonsavgifter som innbetales til Ar-
dal kommune skal inngå i kommunens næ-
ringsfond. Vedtektene for dette skal god-
kjennes av Kommunal- og arbeidsdeparte-
mentet.

Utbyggeren yter et tilskudd på kr. 750 000
til Ardal kommunes næringsfond.

Utbyggeren yter videre et tilskudd på kr.
200 000 til landbruksformål i Årdal kommu-
ne etter nærmere bestemmelse av Land-
bruksdepartementet.

 
(Godkjenning av planer, opprydding 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 konsesjonæ-
ren.

Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe-
gynnes å forelegge NVE/Vassdragsdirektora-
tet detaljerte planer med nødvendige opp-
lysninger, beregninger og omkostnings-
overslag vedkommende regulerings- og
overføringsanleggene og vassdragets utbyg-
ging slik at arbeidet ikke kan iverksettes før
planene er godkjent. Anleggene skal utføres 


på en solid måte og skal til enhver tid holdes
i full driftsmessig stand.

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

I den grad hoved- og hjelpeanlegg medfø-
rer miljøvernmessige konsekvenser som ik-
ke er vurdert ved behandlingen av konse-
sjonssøknaden, skal planen for utforming av
disse anleggene forelegges fylkesmannen til
uttalelse.

Innenfor en rimelig økonomisk ramme
plikter konsesjonæren å planlegge, utføre og
vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at
det miljøvernmessige resultat blir best mu-
lig.

Konsesjonæren pliker å skaffe seg varig rå-
derett 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.

Midlertidig hjelpeanlegg kan pålegges
planlagt slik at de senere blir til varig nytte
for almenheten dersom det kan skje uten
uforholdsmessig utgift eller ulempe for an-
legget. Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke
overdras til andre uten NVE/Vassdragsdirek-
toratets samtykke.

 

(Konsesjonstid, hjemfall.)
Når 60 år er forløpt fra konsesjonens da-

tum, (26. juni 1981), tilfaller vassfallet med
alle de innretninger, hvorigjennom vatnets
løp og leie forandres, så som damanlegg, ka-
naler, tunneler, bassenger, rørledninger m.
m., de til utbyggingen og kraftanlegget er-
vervede grunnstykker og rettigheter, kraft-
stasjoner med tilhørende maskineri og an-
net tilbehør samt arbeiderboliger og andre
bygninger, som hører med til kraftanlegget,
staten, med full eiendomsrett og uten veder-
lag. Hvilke bygninger og innretninger som
hører med til kraftanlegget, avgjøres i tilfelle
av tvist ved skjønn. Det som ikke tilfaller
staten, kan den innløse for dets verdi etter
skjønn på sin bekostning eller forlange fjer-
net innen en av Olje- og energidepartemen-
tet fastsatt frist.

Anlegget mea installert maskineri skal
ved konsesjonstidens utløp være i full drifts-
messig stand. Hvorvidt så er tilfelle, avgjøres
ved skjønn på konsesjonærens bekostning.
Konsesjonæren plikter på egen bekostning
å utføre hva skjønnet i så henseende måtte
bestemme.
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15.

(Konsesjonstid, hjemfall.)
Reguleringskonsesjonen gjelder i 60 år fra

konsesjonens datum. Reguleringskonsesjo-
nen kan ikke overdras.

De utførte regulerings- og overføringsan-
legg eller andel deri kan ikke avhendes,
pantsettes eller gjøres til gjenstand for ar-
rest eller utlegg i forbindelse med vassfall i
samme vassdrag nedenfor anleggene.

Ved utløpet av den i reguleringskonsesjo-
nen fastsatte tid har staten rett til å kreve
avstått uten godtgjørelse regulerings- og
overføringsanleggene med tilliggende grunn
og rettigheter med de bygninger og andre
innretninger som er oppført av hensyn til re-
guleringen. Hvilke bygninger og innret-
ninger staten kan forlange avgjøres i tilfelle
av tvist ved skjønn.

Anleggene må ikke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke.

16.
(Bestemmelser om betaling av avgift m. v.)

Nærmere bestemmelse om betalingen av
avgifter og kontroll med vassforbruket samt
angående avgivelse av kraft skal med bin-
dende virkning for hvert enkelt tilfelle fast-
settes av Olje- og energidepartementet.

17.

(Fiske og vilt.)
I.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv,
hans kontraktører og andre som har med
anleggsdriften og kraftverksdriften å gjøre,
tar de nødvendige hensyn for å forebygge
skader på vilt- og fiskebestandene som berø-
res av utbyggingen, reguleringene og den øv-
rige drift av anleggene. Herunder skal kon-
sesjonæren i rimelig grad forebygge fare for
tilslamming og annen forurensning av
vassdragene, samt dekke utgiftene til eks-
traordinært jakt- og fiskeoppsyn i anleggsti-
den.

Konsesjonæren plikter etter nærmere be-
stemmelse av Direktoratet for vilt og fersk-
vannsfisk:

å sette ut yngel og/eller settefisk (herun-
der også smolt og annen flerårig fisk) av
det antall, de arter og stammer, den stør-
relse og kvalitet, og på den tid, sted og
måte som måtte fastsettes,
å sørge for fangst av stamfisk og dekke
alle utgifter med klekking, oppfdring og
transport av den fisk som skal settes ut,

å bekoste fiskeri- og viltbiologiske under-
søkelser, herunder langtidsundersøkelser
og å delta i fellesfinansiering av større
biologiske undersøkelser som omfatter de
populasjoner som kan berøres av utbyg-
gingene og reguleringene,
å dekke utgifter med utvidet jakt- og fis-
keoppsyn i anleggstiden,
å regulere ferdselen på de planlagte veier
i visse tider av året,
å anordne sperregitter ved utløpet av
kraftstasjonen hvis kostnaden med tilta-
ket står i rimelig forhold til det som opp-
nås.

Dersom det som følge av kraftutbyggin-
gene og reguleringene oppstår skader som
berører vilt- og fiskebestandene i området,
tilpliktes konsesjonæren utover det som er
nevnt ovenfor å bekoste ytterligere tiltak
som Miljøverndepartementet eller den dette
bemyndiger bestemmer, så fremt omkost-
ningene står i rimelig forhold til det som der-
ved vinnes.



Anleggenes eier plikter å innbetale et årlig

beløp på kr. 40 000 til Ardal kommune. Belø-
pet skal benyttes til opphjelp av fisket i kom-
munen. Vedtekter for disponeringen av mid-
lene skal godkjennes av Miljøverndeparte-
mentet eller den dette bemyndiger.

Tilskuddet skal justeres etter de tidsinter-
valler loven til enhver tid fastsetter.



Alle utgifter forbundet med nødvendig

kontroll og tilsyn med overholdelsen av
ovenfornevnte vilkår eller pålegg gitt med
hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjo-
næren.



Konsesjonæren plikter etter nærmere be-

stemmelse av Direktoratet for naturforvalt-
ning å bekoste biotopforbedrende tiltak for
viltet i det berørte området.

18.
(Vannforsyning m.v. )

Konsesjonæren tilpliktes etter Miljøvern-
departementets bestemmelse å bekoste om-
legging av vassforsyning i Naddvik.

Konsesjonæren plikter å la planene for
vassforsyningen til Naddvik bli forelagt for
og godkjent av det lokale helseråd.

Konsesjonæren tilpliktes å slippe vatn til
Nysetelva av hensyn til vassforsyningen til



Naddvik. Størrelsen pa vasslipping og hvor-
ledes denne skal ordnes fastsettes av Miljø-
verndepartementet.

 

(Isulemper.)

For å motvirke isulemper i Ardalsfjorden
skal utbyggeren anlegge et dypvannsutslipp
ved utløpet til fiorden.

Olje- og energidepartementet kan i tillegg
pålegge utbyggeren å bekoste undersøkelser
angående eventuelle endrede isforhold i År-
dalsfjorden som følge av reguleringen. Der-
som det viser seg å være nødvendig, skal ut-
byggeren bekoste tiltak for å hindre isulem-
per dersom utgiftene står i et rimelig forhold
til det som vinnes. Omfanget av tiltakene
fastsettes ved avtale mellom havnemyndig-
hetene og utbyggeren. Oppnås ikke enighet,
skal spørsmålet om tiltak avgjøres ved
skj ønn.




(Terskler, erosjonsskader m.v.)
I de deler av vassdragene hvor inngrepene

medfører vesentlige endringer i vassføring
eller vasstand, kan Olje- og energideparte-
mentet pålegge konsesjonæren å bygge
terskler (grunndammer), foreta elvekorrek-
sjoner, opprenskninger m. v. for å redusere
skadevirkninger. Terskelpålegget vil bygge
på en samlet plan som ivaretar både private
og allmenne interesser i vassdraget. Utarbei-
delse av pålegget samt tilsyn med utførelse
og senere vedlikehold er tillagt NVE/Vass-
dragsdirektoratet. Utgiftene forbundet med
tilsynet dekkes av konsesjonæren.

Dersom inngrepene forårsaker erosjons-
skader, fare for ras eller oversvømmelse,
eller øker sannsynligheten for at slike ska-
der vil inntreffe, kan departementet pålegge
konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider
eller delta med en del av utgiftene forbundet
med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detalje-
ne er fastlagt og må gjennomføres så snart
som mulig.

 

(Rydding av neddemte områder.)

De neddemte arealer ryddes for trær og
busker som er over 1,5 m høye eller har over
5 cm stammediameter målt i en høyde av 25


cm over bakken. Gjenstaende stubber skal
ikke være over 25 cm høye. Høyden regnes
vinkelrett mot bakken. Ryddingen skal væ-
re fullført senest 2 år etter første neddem-
ming av vedkommende areal.




(Isadvarsel.)

De partier av isen på magasinene som blir
farlig svekket markeres slik:

Så snart isen er bærbar om høsten innsirk-
les de svekkede partier med et tau festet til
påler som settes fast i isen med passe mel-
lomrom. Tauet skal til enhver tid ha en Eri
høyde over is- eller snøoverflaten på mellom
0,5 og 1 m.

 

(Militære foranstaltninger.)

Ved damanleggene skal det tillates truffet
militære foranstaltninger for sprengning i
krigstilfelle uten at konsesjonæren har krav
på godtgjørelse eller erstatning for de herav
følgende ulemper eller innskrenkninger med
hensyn til anleggene eller deres bruk. Anleg-
genes eier må uten godtgjørelse fmne seg i
den bruk av anleggene som skjer i krigsøye-
med.




(Manøvreringsreglement.)

Vasslippingen skal foregå overensstem-
mende med et reglement som Kongen på
forhånd utferdiger. En norsk statsborger
som Olje- og energidepartementet godtar,
skal forestå manøvreringen. Ekspropria-
sjonsskjønn kan ikke påbegynnes før regle-
mentet er fastsatt.

For så vidt vasslippingen foregår i strid
med reglementet, kan konsesjonæren påleg-
ges en tvangsmulkt til staten av inntil kr.
1 000 for hver gang etter Olje- og energide-
partementets nærmere bestemmelse.

 
(Hydrologiske iakttagelser.)

Anleggenes eier skal etter nærmere be-
stemmelse av Olje- og energidepartementet
utføre de hydrologiske iakttagelser som i det
offentliges interesse finnes påkrevet, og stil-
le det innvunne materiale til disposisjon for
det offentlige. De tillatte oppdemmingshøy-
der og de tillatte laveste tappingsgrenser be-
tegnes ved faste og tydelige vasstandsmer-
ker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren
måtte la oppta i anledning av anleggene,
skal sendes Norges Geografiske Oppmåling
med opplysning om hvordan målingene er
utført.
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(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 naturfor-
valtning 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. 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 arbei-
det stanses.

Om disse bestemmelser gis vedkemmende
ingeniører eller arbeidsledere nødvendig un-
derretning.

 
(Forurensning.)

Utbyggeren plikter etter vedkommende
departements bestemmelser å utføre eller
bekoste tiltak som er påkrevet for å avverge
eller redusere virkning av forurensning som
står i forbindelse med utbyggingen.

 
(Kontroll med overholdelsen av vilkårene.)

Konsesjonæren underkaster seg de be-
stemmelser som til enhver tid måtte bli truf-
fet av vedkommende departement til kon-
troll med overholdelsen av de oppstilte be-
tingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter er-
stattes det offentlige av konsesjonæren etter
nærmere regler, fastsatt av vedkommende
departement.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av
foranstående poster 3, 11, 12, 24 og 27 første
og annet ledd medfører tap av konsesjonen
slik at reglene i lov nr. 16 av 14. desember
1917 §§ 31 og 32 får tilsvarende anvendelse.




(Heftelser m. v.)
For så vidt det måtte påhvile konsederte

eiendommer eldre panteheftelser, servitut-




ter av vesentlig betydning, leierettigheter og
lignende heftelser, plikter konsesjonæren in-
nen to år å fa fjernet disse eller sørge for at
de viker prioritet for de i konsesjonen pålag-
te forpliktelser, derunder mulkter, som måt-
te pålegges i henhold til denne. Heftelser av
mindre betydning kan av Olje- og energide-
partementet tillates å forbli stående. Alle
heftelser som etter konsesjonens tinglysing
(jfr. post 29) er påført vedkommende eien-
dommer og gjenstander, bortfaller når disse
ifølge konsesjonen overgår til staten.

Hvis forholdet ikke er bragt i orden innen
den fastsatte frist, kan departementet påleg-
ge konsesjonæren en mulkt, stor kr. 100 pr.
dag, som løper inntil saken er ordnet.

 

(Overdragelse, tinglysing m. v.)
Idet konsesjonæren vedtar foranstående

betingelser for konsesjon på vedkommende
eiendomservervelser og regulerings- og over-
føringsarbeider som forpliktende for seg og
de konsederte eiendommer, inngår han på
at ervervs- og reguleringskonsesjonen, som
ikke kan overdras uten kongelig tillatelse,
på konsesjonærens bekostning tinglyses ved
hans verneting og innen de jurisdiksjoner
hvor de konsederte eiendommer og anlegg
m. v. er beliggende.

Olje- og energidepartementet kan bestem-
me at et utdrag av konsesjonen skal tingly-
ses som heftelse på de eiendommer eller
bruk i vassdraget for hvilke reguleringene og
overføringene kan medføre forpliktelser.

Departementet kan når som helst forlange
at konsesjonæren sender inn kart i 2 eks-
emplarer over samtlige ervervede eiendom-
mer og rettigheter, opptatt av en landmåler
som departementet godkjenner og etter de-
partementets nærmere bestemmelse.

 
(Naturvitenskapelige undersøkelser.)

Når konsesjon er gitt, plikter konsesjonæ-
ren å stille til disposisjon for Kultur- og vi-
tenskapsdepartementet inntil kr. 300 000
som skal nyttes til naturvitenskapelige un-
dersøkelser for å sikre viten om naturkvali-
teter som blir ødelagt eller utilgjengelige på
grunn av anleggsarbeidene. Mulig tvist om
forståelsen av vilkåret avgjøres av NVE/
Vassdragsdirektoratet.
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Manøvreringsreglement
for regulering av Nyset-Steggjevassdragene i Årdal kommune.

(Fastsatt ved kongelige resolusjoner av 26. juni 1981, 2. desember 1983 og 8. august 1986.)

1.
A. Reguleringer






Normal





sommer- Øvre Nedre Opp-




Reg.-
Vatn vass- reg.- reg. dem- Senking høyde




stand
kote

grense
kote

grense
kote

ming




Riskallsvatn 	 945,3 980,3 945,3 35,0 0 35,0
Berdalsvatn 	 1 012 1 060,0 1 002,0 48,0 10,0 58,0

•.9

Høydene refererer seg til NGO's høydesy-
stem NNN. Dammene utføres med faste
overløp. Under flom kan vannstanden stige
til øvre reguleringsgrense. Reguleringsgren-
sene skal markeres med faste og tydelige
vannstandsmerker som det offentlige god-
kjenner.

B. Overføringer

Avløpet fra følgende felt i Steggjevassdra-
get: Avdalen (7,2), Fossdalen (15,8) og Ber-
dalsvatn (9,3), tilsammen 32,3 km2, overføres
gjennom et felles tunnelsystem til Riskalls-
vatn. Feltene for Småløyftevatn og Viervatn,
som har avløp til Berdalsvatn, er regulert for
utnytting i Tyin kraftverk. Vannet fra disse
felt tillates også utnyttet i Naddvik kraft-
verk. Avløpet fra et 8,4 km2 stort felt i Kvi-
tingselva overføres til Storevatn.

2.

Det skal ved manøvreringen has for øye at
vassdragenes naturlige flomvassføringer ik-
ke forøkes. Forøvrig kan vannslippingen fo-
regå etter kraftverkets behov.




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 vannstander. Dersom det forlanges, skal
også nedbørsmengder, temperaturer, snø-
dybde m.v. observeres og noteres. Vass-
dragsdirektoratet kan forlange å få tilsendt
utskrift av protokollen som regulanten plik-
ter å oppbevare for hele reguleringstiden.

Til å forestå manøvreringen antas en
norsk statsborger som godtas av Olje- og
energidepartementet.




Viser det seg at slippingen etter dette reg-
lement medfører skadelige virkninger av
omfang for almenne 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 fmnes nødvendig.

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


