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Tillatelse
FOR

L/L SUNNHORDLAND KRAFTLAG

til regulering og erverv samt ekspropriasjon av grunn og rettigheter
for uthygging av Kvanndahvassdraget i Fusa kommune.

(FASTS A.TT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 11. NOVEMBER 1983)

Ved kongelig resolusjon av 11. november 1983 er bestemt:

«I medhold av vassdragsreguieringsloven av 14. desember 1917 og lov om konsesjon for
vannfall, bergverk og annen fast eiendom m. v. av 14. desember 1917 gis Sunnhordland Kraft-
lag tillatelse til regulering av Botnavatnet, overføring av bekken fra Stemmetjønn i anleggets
driftsturmel og erverv av falirettigheter i Kvanndalselva samt bekken fra Stemmetjann på de
vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 11. november 1983.

I medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940 §§ 62 og 148 gis Sunnhordland Kraftlag
tillatelse til ekspropriasjon av nødvendige rettigheter for utbygging av Kvanndalsvassdraget
på de vilkår som, er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 11. november 1983.

I medhold av vassdragsreguleringslovens § 16, pkt. 1,2 og vassdragsiovens § 130, pkt. 4 gis
Sunnhordland Kraftiag tillatelse til allmannastevning som foreskrevet i lov av 9. juli 1851. Det
forutsettes at kjente eiere og rettighetshavere stevnes særskilt.»
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Vilkår

for tillatelse for L/L Sunnhordland Kraftlag til å erverve fallrettigheter og å foreta
regulering i Kvanndalsvassdraget, Fusa kommune.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 11. november 1983.)



(Konsesjonstid.)

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

alminnelig revisjon etter 50 år. Hvis vilkå-
rene blir revidert, har konsesjonæren adgang
til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder
etter at han har fått underretning om de revi-
derte vilkår, jfr. konsesjonslovens § Å 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 vassfall i samme vassdrag
nedenfor anleggene.

Anleggene må ikke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke.



(Konsesjonsavgifter og næringsfond.)

Konsesjonsavgifter til staten og kommu-
nen fastsettes av Olje- og energidepartemen-
tet så snart forskriftene i medhold av end-
ringsloven av 3. juni 1983 har trådt i kraft.

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

Plikten til å betale disse avgifter inntrer
etter hvert som vasskraften tas i bruk. Av-
giftene har samme pantesikkerhet som skat-
ter på fast eiendom og kan inndrives på
samme måte som disse. Etter forfall svares
6 pst. rente.

Konsesjonsavgiften danner et fond som
etter nærmere bestemmelser av kommunesty-
ret skal anvendes til fremme av næringslivet
i kommunen.

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 vassforbru-
ket samt angående avgivelse av kraft, jfr.
post 18 skal med bindende virkning for hvert
enkelt tilfelle fastsettes av Olje- og energi-
departementet.



(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 omstendigheter 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. 100,00.



(Bruk av norske varer.)

Konsesjonæren skal ved bygging og drift
av anleggene 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 bestillingen samt til en pris som
ikke med mer enn 10 pst. overstiger den pris
med tillagt toll, som de kan fås for fra ut-
landet. 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 pst. — i forhold
til utenlandsk vare ikke derved overstiges.

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes
dog ikke å skulle overstige 25 pst. av den
utenlandske varepris (eksklusive toll). I til-
felle 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 forut-
setning av full gjensidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i denne
post betaler konsesjonæren hver gang etter
avgjørelse av Olje- og energidepartementet en
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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 energide-
partementet kan dispensere fra denne be-
stemmelse.



(Helsetjeneste m. v.)

Konsesjonæren er forpliktet til, når Sosi-
aldepartementet 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
til oppførelse eller utbygging av sykehus eller
sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonæ-
rene omkommer ved arbeidsulykke i anleggs-
tiden, kan konsesjonæren etter nærmere be-
stemmelse av Olje- og energidepartementet
pålegges å sikre eventuelle etterlatte en øye-
blikkelig erstatning.



(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. Kommunalde-
partementet kan gi nærmere bestemmelser
om dette.



(Forsamlingslokale, allmenndannende

virksomhet m. v.)
Konsesjonæren plikter å yte et tilskudd på

kr. 150 000,— til eksisterende samfunnshus i
Eikelandsosen.

Konsesjonæren skal stille inntil kr. 25 000,—
til rådighet for allmenndannende virksomhet
og geistlig betjening etter Kirke- og under-
visningsdepartementets 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 konsesjonæ-
ren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for
NVE/Vassdragsdirektoratet detaljerte planer
med nødvendige opplysninger, beregninger og 


kostnadsoverslag for reguleringsanleggene og
vassdragets utbygging. Arbeidet kan ikke set-
tes i gang før planene er godkjent. Anleg-
gene skal utføres solid og skal til enhver tid
holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter
konsesjonæren å planlegge, utføre og ved-
likeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det
landskapsarkitektoniske 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 forsvar-
lig opprydding av anleggsområdene. Oppryd-
dingen 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 NVE/Vassdragsdirektoratets
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 erstatnin-
gens størrelse ved skjønn på konsesjonærens
bekostning.

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



(Terskler 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 tersk-
ler (grunndammer), foreta elvekorreksjoner,
opprenskinger m. v. for å redusere skadevirk-
ninger.

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.
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Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av
konsesjonæren.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonaska-
der, 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 trær
og busker som er over 1,5 m hoye, eller har
over 5 cm stammediameter målt 25 cm fra
bakken. I rimelig grad kan departementet
pålegge ytterligere rydding.

Dersom vegetasjon 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 ned-
demming og bør så vidt mulig unngås lagt
til yngletiden for viltet i området.

Tilsyn med overholdelsen av bestemmel-
sene i denne post er tillagt NVE/Vassdrags-
direktoratet. 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 onskelig av
vitenskapelige eller historiske grunner, eller
på grunn av områdets naturskjønnhet eller
egenart. Så fremt slike odeleggelser ikke kan
mmgås, skal Statens naturvernråd underret-
tes i god tid på forhånd.

Konsesjonæren skal videre i god tid på
forhånd 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 myndighet. Viser
det seg først mens arbeidet er i gang at det 


kan virke inn på fornminne s0111 ikke har vært
kjent, skal melding sendes med en gang og
arbeidet stanses.

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



(Manøvreringsreglement m. v.)

Vasslippingen skal for egå overensstem-
mende med et manovreringsreglement som
Kongen på forhånd fastsetter.

Viser det seg at sliopingen etter dette
reglement medfører skadelige virkninger av
omfang for aurnenne 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 nødvendige.

En norsk si:ntsborger som NVE/Vassdrags-
direktoratet godtar, skal forestå manevrerin-
gen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbe-
gynnes far reglementet er fastsatt.

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



(Hydrologiske observasjoner, kart, m. v.)
Konsesjonæren skal etter neermere bestem-

melse av Olje- og energidepartementet utfore
de hydrologiske observasjoner som i det
offentliges interesse finnes påkrevet 02: stille
det innvunne materiale til disposisjon for det
offentlige.

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 opplysning 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 på godtgjorelse eller erstatning for de
herav folgende ulemper eller innskrenknin-
ger med hensyn til anleggene eller deres be-
nyttelse. Konsesjonæren må, uten godtgjø-
relse finne seg i den bruk av anleggene som
skjer i krigsøyemed.
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som det blir påvist gassovervmetning som
medforer fare for livet i fjorden skal regu-
lanten kunne pålegges å stenge bekkeinn-
taket.

TIL
Dersom det som folge av kraftutbyggin-

gene og reguieringene oppstar skader som be-
rorer vilt- og fiskebestandene i omradet, til-
pliktes konsesjonæren utover det som er nevnt
ovenfor å bekoste ytterligere tiltak som de-
partementet eller den dette bemyndiger be-
stemmer, sfi fremt omkostningene slår i rime-
lig forhold til det som derved vinnes.



(Omlegging av driftesti.)

Utbygger tilpliktes å legge om veien gjen-
nom Storura pa de steder der den vil bli
ufremkommelig som folge av reguleringen.



(Jordbruksfond. )

Når konsesjonen er gitt, plikter anleggenes
eier å innbetale til Fusa kommune kr.
200 000,— som avsettes til jordbruhsfond for
kommunen. Fondet anvendes etter neermere
bestemmelse av kommunestyret til fremme av
jordbruket i kommunen.



(Merking av usikre ispartier.)

Utbygger skal ved hjelp av skilt satt opp
lokalt orientere om usikre ispartier på Botna-
vatnet. Skiltet skal også inneholde kart der de
usikre partiene er avmerket.



(Isbryting.)

Utbygger tilpliktes å besorge isbryting i de
områdene som far forverrede isforhold SOM

folge av kraftutbyggingen.



(Forurensning m. v.)

Konsesjonæren plikter etter Miljoverndepar-
tementets bestemmelser:

— å betale merkostnader forbundet med at
det kan stilles skjerpede rensekrav til
kloakkavlop og eller fastsettes kortere
gjennomforingsfrist og eller mer omfat-

tende tilknytting til felles kloakkrensean-
legg eller andre tiltak i forbindelse med for-
urensning fra fiskeoppdrettsanlegg og all
begyggelse m. v., alt som folge av utbyg-
gingen.
a utfore eller bekosle tiltak som er pakre-
vet for a avverge eller redusere virkning
av forurensning som star i forbindelse med
utbyggingen.
helt eller delvis å bekoste oppfølgingsun-
dersøkelser av resipientforholdene i de be-
rorte vassdrag.



( Vannforsyning.)

Konsesjonæren plikter, dersom permanent
vannforsyning ikke er ordnet for reguleringen
av Botnavatnet settes i verk, etter skjønnets
nærmere bestemmelser a sørge for midlerti-
dig vannforsyning til berorte eiendommer
og rettighetshavere.



( Kontroll med overholdelse av vilkarene.)
Konsesjoneeren underkaster seg de beetem-

melser som til enhver tid måtte bli truffet av
Olje- og energidepartementet til kontroll med
overholdelsen av de oppstilte

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

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av
postene 2, 4, 15, 18 og 22 kan medfore at
konsesjonen trekkes tilbake i samsvar med
bestemmelsene i ervervslovens 25 og vass-
dragsreguleringslovens § 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, safremt det ikke er fast-
satt annen straff for overtredelse av vilkåret.
Mulkten kan inndrives ved utpanting.



(Tinglysing.)

Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor
anleggene er beligegende. 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 medfore forpliktel-
ser.



7

Manøvreringsreglement

for regulering av Botnavatnet.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 11. november 1983.)

1.
A. Reguleringsmagasin:

Naturlig
vannstand

Reguleringsgrenser

øvre Nedre

506 482

Reg.høgde

Botnavatnet 502 24

Høydene referer seg til NGO's høydesystem.
Reguleringsgrensene skal markeres med faste
og tydelige vasstandsmerker som det offent-
lige godkjenner.

B. Overføringer:
Avløpet fra nedbørfelt til bekk fra Stemme-

tjønn (1,57 km2) tas inn på driftstunnelen og
kan overføres til Botnavatnet for magasine-
ring.



Ved manøvreringen skal det has for øye

at vassdragets flomvassføring såvidt mulig
ikke økes. Forøvrig 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 note-
res om det forlanges nedbørsmengder, tempe-
ratur, snødybde m. v. Hovedstyret for Norges
vassdrags- og elektrisitetsvesen kan forlange
å få tilsendt utskrift av protokollen som regu-




lanten plikter å oppbevare så lenge regule-
ringen består.



Til å forestå manøvreringen antas en norsk

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



Mulig tvist om forståelse av dette regle-

ment avgjøres med bindende virkning av de-
partementet.

6
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 tredje-
mann fastsette de endringer i reglementet
som finnes nødvendig.

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

•


