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Tillatelse
for

Lyse Kraft

TIL GJENOPPBYGGING AV HJELMELAND KRAFTVERK
(MEDDELT VED KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON AV 13. JULI 1990)

Ved kronprinsregentens resolusjon av 13. juli 1990 er bestemt:

«I medhold av lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember
1917 nr. 16 og lov om vassdragsreguleringer av samme dato nr. 17 får Lyse Kraft tillatelse til
gjenoppbygging av Hjelmeland kraftverk på de vilkår som er inntatt i ovennevnte foredrag.»
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Olje- og energidepartementet kan dispense-
re fra reglene om bruk av norske varer. Søk-
nad om dispensasjon må på forhånd sendes
til departementet med de opplysninger som
er nødvendige.

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

For overtredelse av bestemmelsene i denne
post betaler anleggenes eier hver gang etter
avgjørelse fra Olje- og energidepartementet
en mulkt av inntil 15% 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 dispenere fra denne bestemmel-
se.

 

(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 utgifte-
ne til legehjelp for arbeiderne og funksjonæ-
rene ved anlegget og deres familier og til opp-
førelse eller utbygging av sykehus eller sykes-
tue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonære-
ne omkommer ved arbeidsulykke i anleggsti-
den, kan kraftverket etter nærmere bestem-
melse av Olje- og energidepartementet påleg-
ges å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikke-
lig 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. Kommunaldepartemen-
tet 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 forsamlingslokale,
f. eks. samfunnshus.

Konsesjonæren skal stille inntil kr. 20 000,—
til rådighet for allmenndannende virksomhet
og geistlig betjening etter Kirkedepartemen-
tets 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 av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for
NVE/Vassdragsdirektoratet detaljerte planer
med nødvendige opplysninger, beregninger
og kostnadsoverslag for vassdragets utbyg-
ging. Arbeidet kan ikke settes igang før pla-
nene er godkjent. Anleggene skal utføres so-
lid og skal til enhver tid holdes i full drifts-
messig 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 mu-
lig.

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

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig rå-
derett over tipper og andre områder som
trengs for å gjennomføre pålegg som blir gitt i
forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvar-
lig opprydding av anleggsområdene. Oppryd-
dingen må være ferdig senest 2 år etter at ved-
kommende 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 ufor-
holdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg 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 erstat-
ningens størrelse ved skjønn på konsesjonæ-
rens bekostning.

Veger, bruer og kaier som konsesjonæren
bygger, skal kunne benyttes av allmennhe-
ten, med mindre Olje- og energidepartemen-
tet treffer annen bestemmelse.
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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 Olje- og energide-
partementets bestemmelse i kraftstasjonen
eller fra fjernledningene eller fra ledningsnet-
tet, hva enten ledningene tilhører konsesjo-
næren eller andre. Forårsaker kraftens utta-
kelse av ledningene økede utgifter, bæres dis-
se 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 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 rimelig pris.

Uenighet om prisen avgjøres av Olje- og
energidepartementet.

Konsesjonæren har rett til å forlange et var-
sel 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.

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 de-
partementets bestemmelse å overta driften av
anleggene for eierens regning og risiko så vidt
nødvendig til levering av den betingede kraft.

18.
(Naturforholdene m.v.)

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

II
Konsesjonæren plikter etter nærmere be-

stemmelser fra DN;

å sette ut yngel og/eller settefisk (herunder
også smolt og annen flerårig fisk) 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, oppfôring og trans-
port,
å bekoste tiltak i Hjelmelandsvassdraget
for å sikre oppgang og produksjon av fisk,
å installere sperreanordning foran tappe-
tunneler og utløpet av kraftstasjonen(e),
å foreta uffiskinger (uttynninger) dersom
reguleringene fører til overbefolkning eller
forverring av de naturlige forhold,
å bekoste fiskeribiologiske undersøkelser
som grunnlag for kompensasjonstiltak og
for å kontrollere effekten av tiltak.

III
Konsesjonæren plikter å bygge og drive

eget klekkeri/oppdrettsanlegg, eller delta
med partsinnskudd i et klekkeri/oppdrettsan-
legg for produksjon av yngel/settefisk/smolt
dersom DN finner dette nødvendig.

 
(Forurensning m. v.)

Reguleringsaleggets eier plikter etter ved-
kommende departements nærmere bestem-
melser:

- å utføre eller bekoste tiltak som er påkre-
vet for å avverge eller redusere virkningen
av forurensning som står i forbindelse med
opprusting og drift av Hjelmeland Kraft-
verk.

 

(Luftovermetting)
Konsesjonæren plikter i samråd med NVE-

Vassdragsdirektoratet å utforme anlegget slik
at mulighetene til luftovermetning i magasi-
ner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann el-
ler sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise
seg ved anleggets senere drift at luftovermet-
ning forekommer i skadelig omfang, kan kon-
sesjonæren etter nærmere bestemmelse av
Olje- og energidepartementet bli pålagt å be-
koste tiltak for å forhindre eller redusere pro-
blemene, herunder forsøk med hel eller delvis
avstengning av anlegget for å lokalisere årsa-
ken.
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Manovreringsreglement
for gjenoppbygging av Hjelmeland Kraftverk.

(Fastsatt ved kronprinsregentens resolusjon av 13. juli 1990.)

1.

Reguleringsgrensene for Breilandsvatn er:




Høyeste regulert vannstand (HRV) 	 kote 197,0
Laveste regulert vannstand (LRV) 
 » 195,0
Opprinnelig alminnelig vannstand (NV) 
 » 197,5
Reguleringshøyde 2,0 m.




• Høydene refererer seg til Statens kartverks
høydesystem. Reguleringsgrensene skal mar-
keres med faste og tydelige vannstandsmer-
ker som det offentlige godkjenner.




Det skal ved manøvreringen has for øye at
vassdragets tidligere flomvannføring ikke for-
økes. Heller ikke må lågvannføringen formin-
skes til skade for andres rettigheter. Forøvrig
foregår vannslippingen etter Lyse Krafts be-
hov.




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 fø-
res protokoll over manøvreringen og avleste
vannstander. Dersom det forlanges, skal også
nedbørmengder, temperatur, snømengde 


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/Vassdragsdi-
rektoratet.




Viser det seg at slippingen etter dette regle-
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 skadevirk-
ninger for tredjemann, fastsette de endringer
i reglementet som finnes nødvendig.

Forandringer i reglementet kan bare foretas
av Kongen etter at de interesserte har hatt an-
ledning til å uttale seg.
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