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TILLATELSE

FOR

A/S ÅRDAL OG SUNNDAL VERK

• TIL Å ERVERVE OG REGULERE FORTUN-GRANDFASTA-
VASSDRAGENEm. m.

(MEDDELT VED KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON AV 25. JANUAR 1957.)

Ved Kronprinsregentens resolusjon av 25. januar 1957 er bestemt:

1. I medhold av lov om erverv av vassfall m. v. 14. desember 1917 og lov om vassdrags-

reguleringer av samme dag tillates det A'S Årdal og Sunndal Verk å erverve og regulere

Fortun-Grandfastavassdragene og å overføre den øvre del av Fortundalselva til Grandfasta

samt å føre Rya og elva i Gjesingadalen inn i driftstunnelen for kraftstasjonen, på de
betingelser og under de forutsetninger som er tatt inn i Industridepartementets tilråding

av 25. januar 1957.

111112. Det fastsettes manøvreringsreglement for regulering av Fortun-Grandfastavassdragene i

samsvar med det i Industridepartementets ovennevnte tilråding inntatte utkast som gjeldende

inntil videre.

I medhold av § 55 i lov om vassdragene av 15. mars 1940 tillates A/S Årdal og Sunndal

Verk å innløse de vassdragsrettigheter i Fortundalselva m ellom Skagen og sammenløpet

Fortundalselv-Grandfasta som selskapet ikke allerede rår over.

I medhold av § 62 i lov om vassdragene av 15. mars 1940 tillates A S Årdal og Sunndal

Verk å ekspropriere det sum trengs av grunn og rettigheter m. v. for utbygg.ng av Fortun
kraftverk. Videre tillates selskapet å gjennomføre utbvggingen i medhold av samme lovs
§§ 104 og 105. Tillatelsene gis på de vilkår som er tatt inn i Industridepartementets

ovennevnte tilråding.



Betingelser

for tillatelse for A/S Ardal og Sunndal Verk til å erverve og regulere Fortun—Grandfastavass-



dragene med overføring av Nordstedøla, Midtdøla og Vetledela i Fortundalselv til Skålavatn i
Grandfasta, samt innføring av Rya og elva i Gjesingadalen i driftstunnelen.

(Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 25. januar 1957.)



Selskapets styre (direksjon og represen-

tantskap) skal ha sitt sete her i riket og skal
til enhver tid utelukkende bestå av norske
statsborgere.

Selskapets aksjer eller parter skal lyde på
navn. De kan ikke med rettsvirkning tegnes,
erverves eller eies av eller pantsettes til andre
enn staten, norske kommuner, norske stats-
borgere, Norges Bank eller ved vedkommende
departements godkjennelse andre norske ban-
ker eller selskaper. Bestemmelse herom skal
påføres aksje- eller partsbrevene i det norske,
engelske, franske og tyske språk.

Selskapets grunnkapital skal når utbyggin-
gen er ferdig utgjøre minst en tredjedel av de
samlede omkostninger ved alle selskapets an-
legg.

Selskapets vedtekter så vel som senere for-
andringer i disse blir å forelegge vedkom-
mende departement til godkjennelse.




For så vidt konsesjonæren anvender ener-
gien til bedrift som ved røyk, giftige gass-
arter eller på annen måte virker skadelig på
omgivelsene, skal vedkommende departement,
såfremt det av almene hensyn finner føye til
å gripe inn, anerkjennes som rett saksøker i
anledning av mulige overtredelser av nabolov-
givningen.




Arbeidet må påbegynnes innen 2 — to — år
fra konsesjonens datum og vannbyggingsar-
beidene og reguleringen må fullendes og full
drift påbegynnes innen en ytterligere frist av
5 — fem — år.

Driften må ikke uten Kongens samtykke
så lang tid som 3 år kontinuerlig stanses eller
kontinuerlig innskrenkes til mindre enn en
tredjepart av det i den forløpne tid innsatte,
på regelmessig drift beregnede maskineris
energi, heH ikke iberegnet hva der måtte'være 


avgitt til bruk for stat eller kommune etter
post 13, og sådanne stansninger eller inn-
skrenkinger må ikke noensinne i løpet av
10 år samlet finne sted i så meget som 5 år.

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

For overtredelse av de i første ledd omhand-
lede bestemmelser erlegger selskapet en løpen-
de mulkt stor kr. 200 pr. dag som ved-
kommende frister oversittes.

For overtredelse av de i annet ledd omhand-
lede bestemmelser erlegger selskapet en lø-
pende mulkt stor kr. 2 000 pr. dag som ved-
kommende frister oversittes.




Ved reguleringen av vedkommende vass-
drag, ved vassfallets utbygging og kraftanleg-
gets drift samt ved de bedrifter som tilhører
konsesjonæren og forsynes med kraft fra an-
legget skal utelukkende anvendes funksjonæ-
rer og arbeidere som har norsk innføds- eller
statsborgerrett.

Vedkommende myndighet kan dog tillate
unntagelser fra regelen når behovet for spe-
siell fagkunnskap eller øvelse eller andre av-
gjørende hensyn gjør det nødvendig eller sær-
lig ønskelig.

Skfremt ikke offentlige hensyn taler der-
imot, kan fremmede arbeidere også tillates be-
nyttet når de har hatt fast bopel her i riket
i det siste år.

For hver dag noen i strid med foranstående
bestemmelse er i konsesjonærens tjeneste, er-
legges til statskassen en løpende mulkt stor
inntil kr. 50 — femti kroner — for hver
person.




Konsesjonæren skal ved reguleringen av
vedkommende vassdrag, ved vassfallets ut-
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bygging og kraftanleggets drift samt ved de
bedrifter som tilhører konsesjonæren og for-
synes med kraft fra anlegget, anvende norske
varer for så vidt disse kan fås like gode, til-
strekkelig hurtig — herunder forutsatt at der
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, hvortil de kan erholdes fra
utlandet. Er der adgang til å velge mellom
forskjellige innenlandske tilbud, antas det til-
bud som representerer det største innen landet
fallende 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 uten-
landske vares pris (eksklusive toll). I tilfelle
av tvist herom avgjøres spørsmålet av de-
partementet.

Vedkommende departement kan dispensere
fra regelen om bruk av norske varer når sær-
lige hensyn gjør det påkrevd.

For overtredelse av bestemmelsene i nærvæ-
rende post erlegger konsesjonæren for hver
gang etter avgjørelse av vedkommende de-
partement en mulkt av inntil 15 — femten —
pst. av verdien. Mulkten tilfaller statskass'en.



Forsikring tegnes fortrinsvis i norske sel-

skaper hvis disse byr like fordelaktige betin-
gelser som utenlandske. Vedkommende depar-
tement kan dispensere fra denne bestemmelse
hvis særlige hensyn foreligger.



Arbeiderne må ikke pålegges å motta varer

istedenfor penger som vederlag for arbeid eller
pålegges noen forpliktelse med hensyn til inn-
kjøp av varer (herunder dog ikke sprengstoff,
verktøy og andre arbeidsmaterialer). Verktøy
og andre arbeidsredskaper som utleveres ar-
beiderne til benyttelse, kan bare kreves er-
stattet når de bortkastes eller ødelegges, og
da bare med deres virkelige verdi beregnet
etter hva de har kostet konsesjonæren med
rimelig fradrag for slitasje. Hvis konsesjo-
næren holder handelsbod for sine arbeidere,
skal nettooverskuddet etter revidert årsregn-
skap anvendes til almennyttig øyemed for ar-
beiderne. Anvendelsen fastsettes etter samråd
med et av arbeiderne oppnevnt utvalg, som i
tilfelle av tvist kan forlange saken forelagt
for vedkommende departement til avgjørelse.

Konsesjonæren skal være ansvarlig for at
hans kontraktører oppfyller sine forpliktelser
overfor arbeiderne ved anlegget.




Konsesjonæren er forpliktet til, når vedkom-
mende departement forlanger det på den måte
og på de vilkår som departementet bestemmer,
å skaffe de ved anleggsarbeidene beskjeftigede
arbeidere den til enhver tid nødvendige lege-
hjelp og å holde et for øyemedet tjenlig syke-
hus med isolasjonslokale og tidsmessig utstyr.




Konsesjonæren er i fornøden utstrekning
forpliktet til på rimelige vilkår og uten be-
regning av noen fortjeneste å skaffe de ved
regulerings-, kraft- og fabrikkanlegg samt ved
driften beskjeftigede arbeidere og funksjonæ-
rer sundt og tilstrekkelig husrom og tomter
til bygging av egne hjem med veger, vann,
kloakk og elektrisk lysanlegg samt grunn til
forsamlingslokale og leseværelse m. v., til
lokale for kooperativ eller annen handelsvirk-
somhet ag lignende — alt etter nærmere be-
stemmelse av vedkommende departement.

Konsesjonæren er ikke uten vedkommende
departements samtykke berettiget til i anled-
ning av arbeidstvistigheter å oppsi arbeiderne
fra bekvemmeligheter eller hus leiet hos ham.
Uenighet om hvorvidt oppsigelse skyldes ar-
beidstvist avgjøres med bindende virkning av
departementet.

I3estemmelsen i annet ledd får ikke anven-
delse på leieforholdet mellom kraftverket og
arbeider når § 38 i lov om husleie av 16. juni
1939 gjelder i kommunen og leieforholdet er
beskyttet gjennom oppsiingsregler i nevnte
paragraf.




Konsesjonæren er forpliktet til i den ut-
strekning som fylkesvegstyret bestemmer, å
erstatte utgiftene til vedlikehold og istand-
settelse av* offentlige veger, bruer og kaier,
hvor disse utgifter blir særlig øket ved an-
leggsarbeidet og ved transport til og fra de
bedrifter som tilhører konsesjonæren og som
forsynes med kraft fra anlegget. Veger, bruer
og kaier som konsesjonæren anlegger, skal
stilles til fri avbenyttelse for almenheten, for
så vidt departementet finner at dette kan skje
uten vesentlige ulemper for anlegget og de
bedrifter som erholder kraft fra dette.

Konsesjonæren er forpliktet til å bekoste
den på grunn av reguleringen nødvendige om-
legging av riksvegen over Sognefjell, samt å
fastlegge retningen av dammen ved Herva-
vatn i samråd med vegsjefen i Sogn og Fjor-
dane. Konsesjonæren plikter ellers å legge om
stier og fremkomstveger langs vatna der de
demmes ned.
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Konsesjonæren er videre forpliktet til å be-
koste de for anleggsarbeidene nødvendige ut-
videlser og utbedringer av Sognefjellvegen
samt til å bære de merutgifter som er forbun-
det med å holde vegen åpen i den for anleggs-
arbeidene nødvendige utstrekning i de tider
av året den vanligvis er stengt for ordinær
trafikk.

Dessuten plikter konsesjonæren å treffe de
nødvendige tiltak for å avhjelpe skader og
ulemper som innføringen av Rya og elva i
Gjesingadalen måtte medføre for vannforsy-
ningen i området ved Turtagrø og Gjesingane.

Spørsmålet om hvilke tiltak konsesjonæren
skal treffe i anledning av foranstående, av-
gjøres i tilfelle tvist ved skjønn. Skjønnet kan
kombineres med erstatningsskjønnet etter
samme lovs § 16.




Konsesjonæren er forpliktet til for regule-
ringsanlegget, kraftanlegget og de ham tilhø-
rende bedrifter som forsynes med kraft fra
anlegget å oppsamle et fond til sikring for
vedkommende forsorgskommune overensstem-
mende med de regler som i lov om forsorgs-
vesenet av 19. mai 1900, kap. 4 er gitt om
bergverker.

Likeledes er konsesjonæren forpliktet .til
etter vedkommende departements nærmere be-
stemmelse å avsette et fond til sikring av
vedkommende kommunes (eller kommuners)
utgifter til understøttelse av de ved regule-
rings- og utbyggingsarbeidene og oppførelse
av kraftstasjon beskjeftigede arbeidere og de-
res familier. Fondet forvaltes av det offent-
lige. Den del av dette fond som ikke medgår
til dekning av kommunens utgifter til under-
støttelse av arbeidere ved de nevnte anlegg,
overgår til et for det hele land eller visse deler
av landet felles fond, som fortrinsvis skal tje-
ne til sikring for kommunene, men som også
skal kunne benyttes til andre formål til beste
for arbeiderne, alt etter nærmere regler som
Kongen gir. På samme måte skal forholdes
med det førstnevnte fond, hvis det senere ved
lov blir bestemt.




Anvendes vannkraften til produksjon av
elektrisk energi, må konsesjonæren ikke uten
samtykke fra vedkommende departement inn-
gå i noen overenskomst til kunstig forhøyelse
av prisene her i riket på energi eller på de
produkter som frembringes ved energien.




Konsesjonæren er forpliktet til å avgi inntil
10 pst. av den gjennomsnittlige kraftmengde
som vassfallet etter den foretatte utbygging
kan frembringe med den påregnelige vassfø-
ring år om annet til den kommune hvor kraft-
anlegget er beliggende eller andre kommuner,
derunder også fylkeskommuner, idet f ordelin-
gen bestemmes av vedkommende departement.
Staten forbeholdes rett til å erholde inntil 5
pst. av kraften.

Kraften avgis i den form hvori den produ-
seres. Elektrisk kraft uttas etter departemen-
tets bestemmelse i kraftstasjonen eller fra
fjernledningen eller fra ledningsnettet, hva
enten ledningene tilhører konsesjonæren eller
andre. Forårsaker kraftens uttagelse av led-
ningene økte utgifter, bæres disse av den som
uttar kraften enten dette er staten eller en
kommune. Avbrytelse eller innskrenkning av
leveringen som ikke skyldes vis major, streik
eller lockout må ikke skje uten departemen-
tets samtykke.

Kraften leveres etter en maksimalpris be-
regnet på å dekke produksjonsomkostningene
— deri innbefattet 6 pst. rente av anleggs-
kapitalen — med tillegg av 20 pst. Hvis prisen
bei:egnet på denne måte vil bli uforholdsmes-
sig høy, fordi bare en mindre del av den kraft
vassfallet kan gi, er tatt i bruk, kan dog kraf-
ten istedet forlanges avgitt etter en maksimal-
pris som svarer til den gjengse pris ved bort-
leie av kraft i distriktet. Maksimalprisen fast-
settes ved overenskomst mellom vedkommende
departement og konsesjonæren eller i mangel
av overenskomst ved skjønn. Denne fastset-
telse kan så vel av departementet som av kon-
sesjonæren forlanges revidert hvert 5. år. Hvis
konsesjonæren leier ut kraft og kraften til
kommune eller stat kan uttas fra kraftledning
til noen av leietagerne, kan kommunene eller
staten i ethvert tilf elle forlange kraften avgitt
til samme pris og pa samme vilkår som leierne
av lignende kraftmengder under samme for-
hold.

Konsesjonæren har rett til å forlange et
varsel av ett år for hver gang kraft uttas.
Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med
2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere
forlanges avgitt.

Unnlater konsesjonæren å levere denne kraft
uten at vis major, streik eller lockout hindrer
leveransen, plikter han etter departementets
bestemmelse å betale en mulkt til statskassen
av kr. 1 pr. dag for hver kW som urettelig
ikke er levert. Det offentlige skal være be-
rettiget til etter departementets bestemmelse
å overta driften av anlegget for eierens reg-
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ning og risiko så vidt nødvendig til levering
av den betingede kraft.

Konsesjonæren er forpliktet til å samarbei-
de med andre kraftverker når dette finnes
hensiktsmessig av hensyn til den alminnelige
kraftforsyning. Bestemmelse herom treffes i
mangel av minnelig overenskomst av et av
Kongen oppnevnt skjønn som også fastsetter
de nærmere tekniske og økonomiske vilkår for
sådant samarbeid.

Konsesjonæren plikter på egen bekostning å
foreta de forandringer av anlegget som måtte
finnes påkrevd av hensyn til sådant samar-
beid. Bestemmelse herom treffes av departe-
mentet. Der tas ved avgjørelsen størst mulig
hensyn til anleggets økonomiske forhold.




Konsesjonæren skal betale en årlig avgift
til staten av kr. 1,00 pr. nat.-HK, beregnet etter
den gjennomsnittlige kraftmengde som vass-
fallet etter den foretatte utbygging kan frem-
bringe med den påregnelige vassføring år om
annet og en årlig avgift til de fylkes-, herreds-
og bykommuner som Kongen bestemmer av
kr. 2,50 pr. nat.-HK beregnet på samme måte.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede
avgifter inntrer etter hvert som vannkraften
tas i bruk.

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




Konsesjonæren plikter før arbeidet påbegyn-
nes å forelegge vedkommende departement de-
taljerte planer med fornødne opplysninger,
beregninger og omkostningsoverslag vedkom-
mende reguleringen, overføringen og vassfal-
lenes utbygging, således at arbeidet ikke kan
iverksettes før planene er approbert av depar-
tementet. Anleggene skal utføres pa en solid
måte og de skal til enhver tid holdes i fullt
driftsmessig stand. Deres utførelse så vel som
deres senere vedlikehold og drift undergis of-
fentlig tilsyn. De hermed forbundne utgifter
utredes av anleggenes eier.




Når 60 år er forløpet fra konsesjonens da-
tum, tilfaller vassfallet med alle de innretnin-
ger hvorigjennom vannets løp og leie foran-
dres, så som damanlegg, kanaler, tunneler,
bassenger, rørledninger m. m., de til utbyggin-
gen og kraftanlegget ervervede grunnstykker
og rettigheter, kraftstasjon med tilhørende
maskineH og annet tilbehør så vel som regu-




lerings- og overføringsanleggene med tilhøren-
de grunn og øvrige rettigheter og de arbeider-
boliger, bygninger og innretninger som hører
med til reguleringen og kraftanlegget, staten
med full eiendomsrett og uten vederlag. Hvil-
ke bygninger og innretninger som hører med
til reguleringen og kraftanlegget avgjøres i
tilfelle av tvist ved skjønn. Det som ikke til-
faller staten, kan den innløse for dets verdi
etter skjønn på sin bekostning eller forlange
fjernet innen en av departementet fastsatt
frist.

Anleggene med installert maskineri skal ved
konsesjonstidens utløp være i fullt driftsmes-
sig stand. Hvorvidt så er tilfelle avgjøres ved
skjønn på konsesjonærens bekostning. Konse-
sjonæren plikter på egen bekostning å utføre
hva skjønnet i så henseende måtte bestemme.




I det 35. år etter konsesjonens datum skal
staten kunne innløse det hele anlegg i den
utstrekning hvori det etter post 16 tilfaller
staten ved konsesjonstidens utløp. Benytter
staten seg ikke herav, skal den i det 10. år
deretter ha samme adgang og således videre
hvert 10. år. Bestemmelse om innløsning må
være meldt konsesjonæren 5 år i forvegen.
Innløsningssummen skal bestemmes således at
vassfallet med tilhørende reguleringer, over-
føringer, grunnstykker, rettigheter samt vann-
bygningsarbeider og hus betales med hva de
bevislig har kostet konsesjonæren, med fra-
drag for amortisasjon i forhold til den for-
løpne del av konsesjonstiden, mens rørlednin-
ger, maskiner og annet tilbehør innløses for
deres tekniske verdi etter skjønn på statens
bekostning.

Såfremt anlegget innløses, plikter staten å
overta de av konsesjonæren med offentlig til-
latelse inngåtte kontrakter om bortleie av
kraft for et tidsrom som ikke må strekke seg
ut over 5 år etter innløsningen. Staten har
rett til for sådan bortleie av kraft å kreve en
godtgjørelse som svarer til den gjennomsnitt-
lige betalte pris på elektrisk kraft her i riket
for lignende formål. I mangel av minnelig
overenskomst herom fastsettes prisen ved et
av Kongen oppnevnt skjønn hvis avgjørelse
ikke kan påankes.




Reguleringskonsesjonen gis for et tidsrom
av 60 år regnet fra konsesjonens datum. Den
kan ikke overdras. De utførte regulerings- og
overføringsanlegg eller andel deH kan ikke
avhendes, pantsettes eller gjøres til gjenstand
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for arrest eller utlegg, uten i forbindelse med
vassfall i samme vassdrag nedenfor anlegget.

Anleggene må ikke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke.




Eiere av bruk eller vassfall — som ikke
trenger ervervskonsesjon som tar i bruk
reguleringsvann fra de i denne konsesjon til-
latte reguleringer, skal avgi kraft og betale
avgifter av kraftøkingen etter de samme reg-
ler som er oppstilt i postene 13 og 14.




Nærmere bestemmelse om betalingen av av-
gifter og kontroll med vannforbruket samt

angående avgivelse av kraft skal med binden-
de virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes
av vedkommende departement.




Til fremme av fisket i vassdragene plikter
konsesjonæren å avsette et fond på kr. 100 000.

Om departementet finner det nodvendig med
ars mellomrom a foreta fiskeribiologiske un-
dersøkelser i de vannomrader som berøres av
reguleringene. plikter konsesjonæren a bære
utgiftene til disse undersokelser.

9 2.

Innen reguleringen tas i bruk skal konse-
sjonæren innbetale til vedkommende kommu-
ner tilsammen kr. 100 000 som avsettes til et

fond, hvis renter etter nærmere bestemmelse
av herredstyrene anvendes til fremme av jord-
bruk i distriktet. Fondets fordeling mellom
kommunene fastsettes av Landbruksdeparte-
mentet.

For fondet skal utarbeides vedtekter som

må godkjennes av Landbruksdepartementet.

23.

Konsesjonæren er forpliktet til ved arbeidets
påbegynnelse å sørge for midlertidig forsam-
lingslokale til bruk for arbeiderne og den øv-
rige til anlegget knyttede befolkning.

Konsesjonæren skal stille kr. 50 000 til rå-
dighet til almendannende virksomhet blant
arbeiderne og til geistlig betjening etter Kir-
kedepartementets nærmere bestemmelse.

94.

Ved damanleggene skal der tillates truffet
militære foranstaltninger for sprengning i
krigstilf elle uten at anleggenes eier har krav
på godtgjørelse eller erstatning for de herav
følgende ulemper eller innskrenkninger med 


hensyn til anleggene eller deres benyttelse.
Anleggenes eier ma uten godtgjørelse finne
seg i den bruk av anleggene som skjer i krigs-
øyemed.




Vannslipningen skal foregå overensstem-
mende med et reglement som Kongen på for-
hånd utferdiger. En norsk statsborger som
vedkommende depa rtement godtar, skal fore-
stå manovreringen. Ekspropriasjonsskjønn
kan ikke påbegynnes for manovreringsregle-
mentet er fastsatt.

For sa vidt vannslipningen foregar i strid
med reglem2ntet, kan konsesjonshaveren på-
legges en tvangsmulkt til statskassen av inn-

til kr. 500 for hver gang etter departementets
nærmere bestemmelse.




Reguleringsanleggets eier skal etter nær-
mere bestemmelse av departementet utføre de

hydrologiske iakttagelser som i det offentliges
interesse finnes pakrevd og stille det innvunne
materiale til disposisjon for det offentlige.
Den tillatte oppdemningshoyde og den tillatte
laveste tapningsgrense betegnes ved et fast og

tydelig vannstandsmerke som det offentlige
godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren
måtte la optpa i anledning av anlegget skal
tilstilles Norges Geografiske Oppmåling med
opplysning om hvordan målingene er utført.

97.

Eieren skal uten vederlag for det utforte
anlegg finne seg i enhver ytterligere regule-
ring i vedkommende vassdrag som ikke for-
ringer den tillatte regulerings effekt.

28.

Det påhviler konsesjonæren, i den utstrek-
ning hvori dette kan skje uten særlige vanske-
ligheter og utgifter, å unngå ødeleggelser av
plante- og dyrearter, geologiske og mineralo-
odske dannelser samt i det hele naturforekom-
ster og steder som kan antas å ha vitenskape-
lig eller historisk betydning.

Safremt sadan odeleggelse som folge av ar-
beidenes fremme i henhold til foranstående
ikke kan unngas, skal Landsforeningen for
naturfredning i Norge i betimelig tid på for-

hånd underrettes om saken.
Konsesjonæren plikter ved planleggingen g

utforelsen av anleggene i den utstrekning det
er mulig uten uforholdsmessige omkostninger
å dra omsorg for at de ferdige anlegg virker
minst mulig skjemmende i terrenget.
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Om nærværende bestemmelser gis vedkom-
mende ingeniører eller arbeidsledere fornøden
meddelelse.




For oppfyllelsen av de forpliktelser som ved
anlegget eller dets drift pådras likeoverfor
andre og for overholdelsen av de i konsesjonen
fastsatte betingelser skal der stilles og til en-
hver tid opprettholdes sikkerhet for et beløp
av kr. 100 000 etter nærmere bestemmelse av
vedkommende departement.




Konsesjonæren underkaster seg de bestem-
melser som til enhver tid måtte bli truffet av
vedkommende departement til kontroll med
overholdelsen av de oppstilte betingelser.

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




For så vidt det måtte påhvile de konsederte
eiendommer eldre panteheftelser, servitutter
av vesentlig betydning, leierettigheter og lig-
nende heftelser, plikter konsesjonæren innen
to år å fjerne disse eller sørge for at de viker
prioritet for de i konsesjonen pålagte forplik-
telser, derunder mulkter, som måtte pålegges
i henhold til denne. Heftelser av mindre be-
tydning kan av vedkommende departement til-
lates å forbli stående. Alle heftelser, som etter
konsesjonens tinglysing (jfr. post 34) er på-
ført vedkommende eiendommer og gjenstan-
der, bortfaller når disse ifølge konsesjonen
overgår til staten eller innløses av denne.

Hvis forholdet ikke er brakt i orden innen
den fastsatte frist, kan departementet pålegge 


konsesjonæren en mulkt stor inntil kr. 100
pr. dag som løper inntil saken er ordnet.




Konsesjonæren pålegges å levere gratis ved
husvegg 25 kW til lik fordeling mellom bru-
kene under gårdene Ormeli (g.nr. 1), Øyene
(g.nr. 2) og Svensøy (gnr. 4) i Luster, fra
det tidspunkt 1. maskin i Fortun Kraftverk
kommer i ordinær drift.




Overtredelse av foranstående poster 1, 12
og 30 samt unnlatelse av å stille de i medhold
av post 11 påbudte fond medfører i gjentagel-
sestilf elle tap av konsesjonen således at reg-
lene i lov nr. 16 av 14. desember 1917 §§ 31
og 32 får tilsvarende anvendelse.




Idet konsesjonæren vedtar foranstående be-
tingelser for konsesjon på vedkommende eien-
domservervelser og regulerings- og overfø-
ringsarbeider som forpliktende for seg og de
konsederte eiendommer, inngår han på at er-
vervs- og reguleringskonsesjonen, som ikke
kan overdras uten kongelig tillatelse, på kon-
sesjonærens bekostning tinglyses ved hans
verneting og innen de jurisdiksjoner hvor de
konsederte eiendommer og anlegg m. v. er
beliggende.

Til sikkerhet for de forpliktelser, som i hen-
hold til nærværende reguleringstillatelse måtte
påhvile eiendommer eller bruk i vassdraget,
blir derhos å foreta tinglysing til anførsel på
vedkommende eiendommers eller bruks folier
i panteregisteret.

Konsesjonæren skal innen 2 år innsende til
departementet konduktørkart over de eiendom-
mer og rettigheter konsesjonen omfatter.

•



Manøvreringsreglement

for regulering av Fortun—Grandfastavassdragene.

(Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 25. januar 1957.)

1.

Reguleringsgrensene er:

Reg.grenser
øvre nedre

Reg.høyde Nåværende vannstand
111

Storevatn 	 1264 1249 15 1260
Skålavatn 	 1013 988 25 1005,5
Øvre Hervavatn 	 1302,4 1287,4 15 1297,4
Nedre Hervavatn 	 1293 1287 6 1287
Prestesteinsvatn 	 1355,5 1333 22,5 1343

Fivlemyrane 	 1028 1018 10 1018
Gravdalsvatn 	 1271 1256 15 1266
Illvatn 	 1382 1367 15 1382
Breidalsvatn 	 1395 1383 12 1393
Svartdalsvatn 	 1409 1397 12 1409
Vatn kote 1362 	 , 
 1369 1356 13 1362
Øvre Grønevatn 	 1342 1319 23 1332
Nedre Grønevatn 	 1305,2 1285,7 19,5 1297

Reguleringsgrensene skal betegnes med
faste og tydelige vannstandsmerker som
Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitets-
vesenet godkjenner.



Det skal ved manøvreringen has for øye at

vassdragenes naturlige flomvassføring så vidt
mulig ikke økes og at den naturlige lågvass-
føring — så vidt det kan skje uten at regule-
ringens (overføringens) effekt forringes —
ikke forminskes til skade for andres rettig-
heter. For øvrig kan vannslippingen foregå
etter Fortun Kraftverks behov.




Det skal påsees at flomløp og tappeløp ikke
hindres av is eller lignende og at dammer og
andre reguleringsanlegg til enhver tid er i
god st and.

Det føres protokoll over manøvreringen og
avleste vannstander. Om det forlanges skal
også nedbørmengde, temperatur m. v. obser-




veres og noteres. Av protokollen sendes hver
måned avskrift til Hovedstyret for Vassdrags-
og Elektrisitetsvesenet.




Til å forestå manøvreringen antas norske
statsborgere som godtas av vedkommende de-
partement.

Hovedstyret for Vassdrags- og Elektrisitets-
vesenet kan bestemme hvor damvokterne skal
bo og om de skal ha telefon i sin bolig.



Viser det seg at manøvreringen etter dette

reglement medfører skadelige virkninger av
omfang for almene 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.

Endring av reglementet kan bare foretas
etter at de interesserte har hatt anledning til
å uttale seg.
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Betingelser

for tillatelse for A/S Ardal og Sunndal Verk til i medhold av vassdragslovens § 62 å ekspropriere
det som trengs av grunn og rettigheter m. v. for utbygging av Fortun kraftverk og til å

gjennomføre utbyggingen i medhold av samme lovs §§ 104 og 105.

(Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 25. januar 1957.)

•




A/S Ardal og Sunndal Verk plikter å treffe
nødvendige tiltak for å søke å avhjelpe ska-
der og ulemper som foretagendet fører med
seg for bygdefolkets interesser. Spørsmålet
om hvorvidt det skal treffes tiltak, og i til-
felle hvilke, avgjøres i mangel av overens-
komst ved skjønn, som i tilfelle kan fremmes
i forbindelse med ekspropriasjonsskjønnet.

 

Til fremme av laks- og sjøaurefisket i For-

tunelva plikter selskapet etter nærmere be-
stemmelse av vedkommende departement å
bygge og drive anlegg for klekking av rogn
og oppdrett av settefisk samt utsetting av
disse. Alle utgifter som er forbundet med
byggingen av hensiktsmessige anlegg og med
driften, samt med utsettingen, bæres av A/S
Ardal og Sunndal Verk.

Dersom departementet finner det nødven-
dig skal selskapet være tilpliktet å bekoste
og vedlikeholde et sperregitter som hindrer
fiskens inngang i avløpstunnelen fra kraft-
stasjonen.


