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TILLATELSE 

FOR 

OSLO LYSVERKER 

9o 

!!!_E / 0 0 O 7',' ;

V/-1957 -

TIL Å FORETA EN REGULERING AV HEMSILVASSDRAGET M. V. 

I BUSKERUD FYLKE 

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

Ved Kronprinsregentens resolusjon av 25. januar 1957 er bestemt: 

1. I medhold av lov om vassdragsreguleringer av 14. desember 1917 tillates Oslo Lys

verker å foreta en regulering av Hemsilvassdraget m. v. i Buskerud fylke på de

betingelser og under de forutsetniuger som er tatt inn i Industridepartementets til

råding av 25. januar 1957.

2. Det fastsettes manøvreringsreglement for reguleringen i samsvar med det i Industri

departementets ovennevnte tilråding inntatte utkast som gjeldende inntil videre.



Betingelser 

for tillatelse for Oslo Lysverker til å regulere Vavatn og Gyrinos-Flævatn i Hemsil
vassdraget m. v. 

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

1. 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid. 
Dersom vannfall, som ikke tilhører staten 

eller norske kommuner, deltar i reguleringen 
og overføringen eller blir medeiere i anleg
gene, gjelder konsesjonen for disses vedkom
mende i 50 år fra konsesjonens datum. Ved 
konsesjonstidens utløp tilfaller disse vann
falleieres andeler i anleggene staten uten 
vederlag. 

Konsesjonen kan ikke overdras. 
De utførte regulerings- og overføringsan

legg eller andeler deri kan ikke avhendes, 
pantsettes eller gjøres til gjenstand for ar
rest eller utlegg uten i forbindelse med vass
fall nedenfor anleggene. 

Anleggene må ikke nedlegges uten stats
myndighetenes samtykke. 

2. 

I det 35. år etterat konsesjonen er gitt, skal 
staten kunne innløse de andeler i regulerings
og overføringsanleggene som måtte tilhøre 
eiere for hvem tillatelsen er tidsbegrenset. 
Benytter staten seg ikke herav, skal den i det 
!Ode år deretter ha samme adgang. Bestem
melsen om innløsning må være meldt anleg
genes eier 5 år i forveien. Innløsningssum
men blir å beregne under hensyn til at grunn
stykker og rettigheter samt vannbygningsar
beider og hus har en verdi svarende til hva 
de bevislig har kostet ved ervervelsen med 
fradrag for amortisasjon etter en amortisa
sjonstid av 50 år. For annet tilbehør bereg
nes den tekniske verdi etter skjønn på sta
tens bekostning.

Anleggene skal ved innløsningen være i 
fullt driftsmessig stand. Hvorvidt så er til
felle, avgjøres i tilfelle av tvist ved skjønn av 
uvillige menn på statens bekostning. 

Anleggenes eier plikter på sin bekostning 
å utføre hva skjønnet i så henseende måtte 
bes�mme. 

3. 

For den økning av vasskraften som ved re
guleringen og overføringen tilflyter eiere av 
vassfall eller bruk i vassdraget, skal disse 
erlegge følgende årlige avgifter: 

Til staten kr. 0,50 pr. nat.-HK. 
Til de fylkes-, herreds- og bykommuner 

som Kongen bestemmer kr. 2,75 pr. nat.-HK. 
Økingen av vasskraften i Hemsila beregnes 

på grunnlag av den øking av lavvassføringen 
som reguleringen og overføringen antas å 
ville medføre utover den vassføring, som har 
kunnet påregnes år om annet i 350 dager av 
året. For vassdraget nedenfor Hemsil Il be
regnes økingen på grunnlag av den øking 
av lavvassføringen som reguleringen og over
føringen antas å ville medføre utover den 
vassføring som har kunnet påregnes år om 
annet med den tidligere bestående regulering. 
Ved beregningen av denne øking forutsettes 
det at magasinene utnyttes på en sådan måte 
at vassføringen i lavvannsperioden blir så 
jevn som mulig. Hva der i hvert enkelt til
felle skal anses som den ved reguleringen og 
overføringen innvunne øking av vasskraften 
avgjøres med bindende virkning av departe
mentet. 

Plikten til å erlegge de ovenfor omhand
lede av,:,;ifter inntrer etter hvert som den ved 
reguleringen og overføringen innvunne vass
kraft tas i bruk. 

Avgiftene har samme pantesikkerhet som 
skatter på fast eien'lom oo- kan inndrives på 
samme måte som disse. Etter forfall svares 
6 pst. årlig rente. 

4. 

Nærmere bestemmelser om betalingen av 
avgifter etter post 3 og kontroll med vassfor
bruket samt angående avgivelse av kraft, jfr. 
post 21, skal med bindende virkning for hvert 
enkelt tilfelle fastsettes av vedkommende 
regjeringsdepartement. 

NB! Vilkårene er oppdatert ved revisjon, kgl.res. av 
23.06.2021. Se vedlegg sist i dokumentet



5. 

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 
2 år etter at konsesjonen er gitt og fullføres 
innen en ytterligere frist av 5 år. 

I fristene medregnes ikke den tid som på 
grunn av overordentlige tildragelser (vis ma
jor) streik eller lockout har vært umulig å 
utnytte. 

6. 

Til anlegg og drift skal utelukkende anven
des funksjonærer 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. Såfremt ikke offentlige hensyn 
taler derimot, kan fremmede arbeidere også 
tillates benyttet, når de har hatt fast bopel 
her i riket i det siste år. 

For hver dag noen i strid med foranstående 
bestemmelser er i konsesjonærens tjeneste, 
erlegges til statskassen en løpende mulkt stor 
inntil kr. 50 - femti - kroner for hver per
son. 

7. 

Konsesjonæren skal ved bygging og drift 
av anleggene anvende norske varer, for så 
vidt disse kan fåes like gode, tilstrekkelig 
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 - ti - 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 lan
det fallende arbeid og produserte materiale, 
selv om dette tilbud er kostbarere, når bare 
ovennevnte prisforskjell:..._ 10 pst. - i forhold 
til utenlandsk vare ikke derved overstiges. Toll 
og pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke 
å sku1Ie overstige 25 pst. av den utenlandske 
vares pris ( ekskiusive toll). I tilfelle av tvist 
herom avgjøres spørsmålet av departementet. 

Vedkommende departement kan dii:ipensere 
fra regelen om bruk av norske varer, når 
særlige hensyn gjør det påkrevd. 

For overtredelse av bestemmelsene i nær
værende post erlegger konsesjonæren for hver 
gang etter avgjørelse av vedkommende de
partement en mulkt av inntil 15 - femten 
- pst. av verdien. Mulkten tilfaller stats
kassen.

8. 

Forsikring tegnes fortrinsvis i norske sel
skaper hvis disse byr like fordelaktige betin-
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gelser som utenlandske. Vedkommende de
partement kan dispensere fra denne bestem
melse hvis særlige hensyn foreligger. 

9. 

Arbeiderne må ikke pålegges å motta varer 
istedenfor penger som vederlag for arbeid 
eller pålegges noen forpliktelse med hensyn 
til innkjøp av varer (herunder dog ikke 
sprengstoff, verktøy og andre arbeidsmateri
aler). Verktøy og andre arbeidsredskaper som 
utleveres arbeiderne til benyttelse, kan bare 
kreves erstattet, når de bortkastes eller øde
legges, og da bare med sin virkelige verdi 
beregnet etter hva de har koc:;tet konsesjo
næren med rimelig fradrag for slitasje. Hvis 
konsesjonæren holder handelsbu for sine ar
beidere, skal nettooverskuddet etter revidert 
årsregnskap anvendes til almennyttig øyemed 
for arbeiderne. Anvendelsen fastsettes etter 
samråd med et av arbeiderne oppnevnt ut
valg som i tilfelle av tvist kan forlange saken 
forelagt for vedkommende regjeringsdeparte
ment til avgjørelse. 

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

10. 

Konsesjonæren er forpliktet til, når ved· 
kommende departement forlanger det, på den 
måte og på de vilkår som departementet be
stemmer, å skaffe arbeiderne den til enhver 
tid nødvendige legehjelp og å holde et for 
øyemedet tjenlig sykehus med isolasjonslokale 
og tidsmessig utstyr. 

11. 

Konsesjonæren er i fornøden utstrekning 
forpliktet til på rimelige vilkår og uten be
regning av noen fortjeneste å skaffe arbei
derne og funksjonærene sunt og tilstrekkelig 
husrom etter nærmere bestemmelse av ved
kommende regjeringsdepartement . 

Konsesjonæren er ikke uten vedkom.."'ncnde 
departements samtykke berettiget til i anled
ning av arbeidstvistigheter å oppsi arbeiderne 
fra bekvemmeligheter eller hus leid hos ham. 
Uenighet om hvorvidt oppsigelse skyldes ar
beidstvist, avgjøres med bindende virkning 
av departementet. 

Bestemmelsene i annet ledd får ikke an
vendelse på leieforholdet mellom konsesjo
nær og arbeider når § 38 i lov om husleie av 
16. juni 1939 gjelder i kommunen og leiefor
holdet er beskyttet gjennom oppsiingsreglene
i nevnte paragraf.



12. 

Konsesjonæren er forpliktet til, i den ut
strekning som vedkommende departement be
stemmer, å erstatte utgiftene til vedlikehold 
og istandsettelse av offentlige veger og bruer, 
hvor disse utgifter blir særlig øket ved an
leggsarbeidet. Veger og bruer som konsesjo
næren anlegger, skal stilles til fri avbenyt
telse for almenheten, for så vidt departemen
tet finner at dette kan skje uten vesentlige 
ulemper for anleggene. 

Konsesjonæren plikter å treffe nødvendige 
tiltak for å søke å avhjelpe skader og ulem
per som reguleringen og overføringen fører 
med seg for bygdefolkets interesser. Spørs
målet om hvilke tiltak skal treffes avgjøres 
i tilfelle av tvist ved skjønn, som i tilfelle kan 
fremmes i forbindelse med skjønnet etter 
vassdragsreguleringslovens § 16, eventuelt 
§ 19.

13. 

Konsesjonæren er forpliktet til etter av
gjørelse av vedkommende departement å er
statte vedkommende forsorgskommune slike 
forsorgsutgifter som i vassdragsregulerings
loven er forutsatt 0" 1{ket ved hjelp av fond 
i samsvar med reglene i lovens § 12 pkt. 7, 1. 
ledd og 2. ledds første og annet punktum. 

14. 

Innen reguleringen tas i bruk skal konse
sjonæren innbetale til Hemsedal og Al kom
muner tilsammen kr. 150 00-0, som avsettes 
til fond, hvis renter etter nærmere bestem
melse av herredstyrene anvendes til fremme 
av jordbruk i distriktet. Fondets fordeling 
mellom kommunene fastsettes av Landbruks
departementet. 

15. 

Til fremme av fisket plikter konsesjonæ
ren årlig å sette ut det antall yngel og/eller 
settefisk - herunder også settefisk og/eller 
yngel av laks i Drammenselva - som ved
kommende departement anser påkrevd i rela
sjon til inngrepene. Konsesjonæren bærer alle 
utgifter som følger med pålegget. 

For å hindre utvandring av fisk i tappe
perioden, plikter konsesjonæren dersom ved
kommende departement forlanger det og etter 
dette departements nærmere bestemmelser å 
anbringe sperregitter eller annen sperrean
ordning foran tappeluker og/eller tunnelinn
tak samt · å bære de utgifter som følger med 
anskaffelse, oppsetting og vedlikehold m. v. 

Dersom departementet finner det nødven
dig med års mellomrom å foreta fiskeribio-
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logiske undersøkelser i de vannområder som 
berøres av reguleringen plikter konsesjonæ
ren å bære utgiftene til disse undersøkelser. 

Konsesjonæren plikter, etter nærmere be
stemmelse av vedkommende departement, å 
slippe nødvendig vann for drift av fisketrap
per som måtte bli bygd. 

16. 

Konsesjonæren plikter å rydde de neddemte 
arealer for trær og større busker, og etter 
nærmere bestemmelse av vedkommende depar
tement også å foreta finrydding på begren
sede områder· av hensyn til garnfiske og 
lignende. Ryddingen må være fullført senest 
innen to år etter første neddemning. 

17. 

Konsesjonæren plikter, før arbeidet påbe
gynnes å forelegge vedkommende departement 
detaljerte planer med fornødne opplysninger, 
beregninger og omkostningsoverslag vedkom
mende regulerings- og overføringsanleggene, 
således at arbeidet ikke kan iverksettes før 
planene er approbert av departementet. Anleg
gene skal utføres på en solid måte og skal til 
enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand. 
Deres utførelse så vel som deres senere ved
likehold og drift undergis offentlig tilsyn. De 
hermed forbundne utgifter utredes av anleg
genes eier. 

18. 

Reguleringsanleggenes eier plikter å avgi 
vann i sådan utstrekning, at den alminnelige 
fløting forulempes så lite som mulig ved re
guleringen. Spørsmålet om hvilke forføynin
ger han skal treffe, avgjøres i tilfelle av tvist 
ved skjønn. 

Skade eller ulempe for fløtingen, som ikke 
på denne måte avhjelpes, blir å erstatte over
ensstemmende med reguleringslovens § 16. 

19. 

Vannslippingen skal foregå overensstem
mende med et reglement som Kongen på for
hånd utferdiger. 

Viser det seg at slippingen etter dette regle
ment medfører skadelige virkninger av om
fang for almene interesser, kan Kongen uten 
erstatning til konsesjonæren, men med plikt 
for denne til å erstatte mulige skadevirknin
ger for tredjemann, fastsette de endringer i 
reglementet som finnes nødvendig. 

En norsk statsborger, som vedkommende 
departement godtar, skal forestå manøvre
ringen. Ekspropriasjonsskjønn kan ikke på-



begynnes før manøvreringsreglementet er fast
satt. 

For så vidt vannet slippes i strid med reg
lementet, kan konsesjonæren pålegges en 
tvangsmulkt til staten av inntil kr. 2 000 for 
hver gang etter departementets nærmere be
stemmelse. 

20. 

Anleggenes eier skal etter nærmere be
stemmelse av departementet utføre de hydro
logiske iakttagelser, som i det offentliges in
teresser finnes påkrevd og stille det innvunne 
materiale til disposisjon for det offentlige. De 
tillatte oppdemningshøyder og de tillatte 
laveste tapningsgrenser betegnes ved faste og 
tydelige vannstandsmerker, som det offentlige 
godkjenner. 

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

21. 

De vassfalls- og brukseiere, som benytter 
seg av det ved reguleringen og overføringen 
innvunne driftsvann, er forpliktet til å avgi 
til den eller de kommuner, derunder også fyl
keskommuner, som departementet bestem
mer, etter hvert som utbygging skjer, inntil 
10 pst. av den for hvert vassfall innvunne 
øking av kraften (beregnet som angitt i post 
3). Staten forbeholdes rett til å erholde inn
til 5 pst. av kraften. 

Når 30 år er forløpet fra konsesjonens med
delelse, kan de kommuner hvis interesser be
røres av reguleringen, uansett den ovenfor 
betingede prosent for kraftavgivelse og uten 
hinder av den foran fastsatte begrensning, 
med Kongens samtykke etter hvert som kraft 
blir ledig kreve avgitt fra de av vassdragets 
vassfall som tilhører norske kommuner yt
terligere kraft så vidt fornødent til å dekke 
deres eget behov eller til å forsyne deres inn
vånere med kraft til lys, varme, gårdsdrift, 
håndverk eller småindustri. 

Kraften avgis i den form hvori den produ
seres. 

Elektrisk kraft uttas etter departementets 
bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjern
ledningene eller fra ledningsnettet, hva enten 
ledningene tilhører anleggenes eier eller an
dre. Forårsaker kraftens uttakelse av lednin
gene økede 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. 
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Den konsesjonskraft som pliktes levert kom
munene fra Gjuva, Hemsil I og Hemsil II 
kraftstasjoner, og som Oslo Lysverker stiller 
til rådighet ved stasjonsvegg med generator
spenning, skal leveres til samme pris og ellers 
på samme vilkår som staten til enhver tid 
fastsetter for sine kraftleveringer i Østlands
området. 

Hvis eieren leier ut kraft, og kraften til 
kommune eller stat kan uttas fra kraftled
ning til noen av leietagerne, kan kommunen 
eller staten i hvert tilfelle forlange kraften 
avgitt til samme pris og på samme vilkår 
som leierne av lignende kraftmengder under 
samme forhold. 

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

22. 

Departementet kan under særlige omsten
digheter gi en vassfalls- eller brukseier som 
ikke er medeier i regulerings- og overførings
anleggene, tillatelse til å benytte driftsvann, 
som er innvunnet ved reguleringen og over
føringen, mot en årlig godtgjørelse til an
leggets eier. Denne godtgjørelse skal i til
felle av tvist fastsettes av departementet. 

23. 

Ved damanleggene skal det tillates truffet 
militære foranstaltninger for sprengning i 
krigstilfelle, uten at anleggets eier har krav 
på godtgjørelse eller erstatning for de herav 
følgende ulemper eller innskrenkninger med 
hensyn til anlegget eller de res benyttelse. 
Anleggenes eier må uten godtgjørelse finne 
seg i den bruk av anlegget som skjer i krigs
øyemed 

24. 

Det påhviler konsesjonshaveren i den ut
strekning hvori dette kan skje uten særlige 
vanskeligheter og utgifter, å unngå ødeleg
gelse av plante- og dyrearter, geologiske og 
mineralogiske dannelser samt i det hele na
turforekomster og steder, som kan antas å ha 
vitenskapelig eller historisk betydning. 

Såfremt sådan ødeleggelse som følge av ar· 
beidenes fremme i henhold til foranstående 
ikke kan unngås, skal Landsforeningen for 
naturfredning i Norge i betimelig tid på for
hånd underrettes om saken. 

Konsesjonshaveren plikter ved planleggin-

9en og utførelsen av anleggene, i den utstrek
ning det er mulig uten uforholdsmessige om· 
kostninger, å dra omsorg for at de ferdige an-



legg og utsprengte steinmasser og lignende 
virker minst mulig skjemmende i terrenget. 
Steinmassenes plasering skjer i samråd med 
vedkommende kommuner. 

Om nærværende bestemmelser gis vedkom
mende ingeniører eller arbeidsledere fornø
den meddelelse. 

25. 
Anleggenes eier underkaster seg de be

stemmelser som til enhver tid måtte bli truf
fet av vedkommende regjeringsdepartement 
til kontroll med overholdelsen av de oppstilte 
betingelser. 
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De med kontrollen forbundne utgifter er
stattes det offentlige av anleggenes eier etter 
nærmere av vedkommende departement fast
satte regler. 

26. 
Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor 

anleggene er beliggende. Vedkommende re
gjeringsdepartement kan bestemme at et ut
drag av konsesjonen skal tinglyses som hef
telse på de eiendommer eller bruk i vassdra
get for hvilke reguleringen og overføringen 
kan medføre forpliktelser. 

Manøvreringsreglement 

for regulering av Hemsilvassdraget. 

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

Reguleringsgrensene er følgende: 

Vavatn ................ . 
Gyrinosvatn ........ . 
Flævatn .............. . 

Sommer
vannstand 

m.o.h.

1124,3 
1095,6 
1 088,6 

Øvre 
m.o.h.

1124,3 
1108,5 
1108,5 

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste 
og tydelige vannstandsmerkf'r som det offent
lige godkjenner. 

Flomlukene i Gyrinos-Flævatn-dammen 
skal manøvreres slik at vannstanden ikke 
overstiger kote 1108,5, og dimensjoneres slik 
at de tar største påregnelige flom. 

2. 

Ved manøvreringen skal has for øye at 
vassdragets tidligere flomvassføring ikke 
økes, og at den naturlige lavvassføring ne
denfor Hemsil II's utløp ikke forminskes til 
skade for andres rettigheter. 

Til fløtingen i vassdraget skal avgis det 
nødvendige vann i samsvar med det som måtte 
bli bestemt ved overenskomst eller skjønn. 

Det skal avgis nødvendig vann til eventu
elle fisketrapper etter nærmere bestemmelse 
av vedkommende departement. 

Det skal videre ved tappingen has for øye 
at isforholdene i vasdraget så vidt mulig ikk� 
forverres. 

1. 

Nedre Oppdem. Senkn. 
Reg. 

høyde 
m.o.h. i m. i m. 

i m. 

1116,3 0 8,0 8,0 

1095,6 12,9 0 12,9 
1088,6 19,9 9 19,9 

For øvrig kan vannslippingen foregå etter 
Oslo Lysverkers behov. 

3. 

Det skal påses at flomløpene ikke hindres 
av is eller lignende, og at dammene til enhver 
tid er i god stand. 

Det føres kontroll over dammenes man• 
øvrering og avleste vannstander samt ob
serveres og noteres om det forlanges, regn
mengder, temperatur m. v. Av denne proto
koll sendes ved hver måneds utgang avskrift 
til Hovedstyret for Norges Vassdrags- og 
Elektrisitetsvesen. 

4. 

Til å forestå manøvreringen antas en norsk 
statsborger, som godtas av vedkommende de
partement. 

Hovedstyret for Norges Vassdrags- og Elek
trisitetsvesen kan bestemme hvor damvokter-

NB! Manøvreringsreglementet revidert ved 
kgl.res. 23.06.2021. Se vedlegg sist i 
dokumentet



. 
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ne skal bo og om de skal ha telefon i sine 
boliger. 

5. 

Endring av dette reglement kan alene fore
tas etter at de interesserte har hatt anled
ning til å uttale seg. 
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6. 

Viser det seg at slippingen etter dette reg

lement medfører skadelige virkninger av om
fang for almene interesser, kan Kongen uten 
erstatning for konsesjonæren, men med plikt 
for denne til å erstatte mulige skadevirknin
ger for tredjemann, fastsette de endringer 
i reglementet som finnes nødvendig . 



Tillatelse 

for 

Hafslund E-CO Vannkraft AS 

REVISJON AV KONSESJONSVILKÅR FOR REGULERING I 

HEMSILVASSDRAGET MV.  

I HEMSEDAL, ÅL OG GOL KOMMUNER, VIKEN FYLKE 

Ved kongelig resolusjon av 23. juni 2021 er bestemt: 

Reviderte vilkår for tillatelser meddelt Hafslund E-CO Vannkraft AS for regulering av Hemsilvassdraget 

mv. fastsettes i samsvar med vedlagte forslag.

1. I medhold av vassdragsreguleringsloven 21. juni 2017 nr. 101 § 8 fastsettes reviderte vilkår for tillatelse

til Hafslund E-CO Vannkraft AS for regulering Hemsilvassdraget mv. (Hemsil 1 kraftverk, Hemsil 2

kraftverk, Brekkefoss kraftverk og Gjuva kraftverk) i Gol, Ål og Hemsedal kommuner,  jf. vedlegg 2.

2. Det fastsettes revidert manøvreringsreglement for regulering av Hemsilvassdraget mv. i Gol, Ål og

Hemsedal kommuner, jf. vedlegg 3.
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Vilkår 

 
for reguleringen av Hemsilvassdraget i Hemsedal, Gol og Ål kommuner, Viken fylke 

 
(Fastsatt ved kgl.res. 23.6.2021. Erstatter tidligere vilkår gitt ved kronprinsregentens resolusjon 25.1.1957.) 

 
 

1. 

(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid.  

Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig 

revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir revidert, har 

konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 

3 måneder etter at han har fått underretning om de 

reviderte vilkår, jf. vassdragsreguleringsloven § 8 første 

ledd.  

Anleggene må ikke nedlegges uten Kongens eller 

Stortingets samtykke, jf. vassdragsreguleringsloven § 10 

annet ledd.   

Reguleringskonsesjonen, reguleringsanleggene eller 

andeler i reguleringsanleggene kan bare overdras i 

forbindelse med samtidig overdragelse av vannfall i 

samme vassdrag nedenfor anlegget. Det samme gjelder 

ved andre disposisjoner over konsesjonen, anleggene 

eller andeler i anleggene, herunder pantsettelse, arrest 

eller utlegg.  

  

2.  

(Konsesjonsavgifter)  

Det skal betales en årlig avgift til staten på kr 0,50 pr. 

nat.hk. og de kommuner og fylkeskommuner som 

Kongen bestemmer på kr 2,75 pr. nat.hk. Satsene 

refererer seg til det som opprinnelig ble fastsatt ved 

kronprinsregentens resolusjon 25.01.1957.  

Avgiften til fylkeskommunene og kommunene, 

fordeles mellom disse innbyrdes etter bestemmelse av 

NVE. Skjer det endringer i reguleringer, overføringer, 

kommunegrenser eller annet som i vesentlig grad kan 

påvirke delingsresultatet, kan ny fordeling foretas. 

Avgiften avsettes særskilt for hver kommune til et fond, 

som anvendes etter bestemmelse av fylkestinget eller 

kommunestyret. Fondets midler skal fortrinnsvis 

anvendes til utbygging av næringslivet i distriktet.   

Satsen for konsesjonsavgifter skal justeres hvert 5. år 

i tråd med gjeldende regler.   

Betales ikke avgiften til forfallstid, betales rente som 

fastsatt i medhold av forsinkelsesrenteloven § 3 første 

ledd. Avgiften er tvangsgrunnlag for utlegg.  

Avgiften beregnes etter den økning av vassdragets 

lavvannføring som reguleringen antas å medføre utover 

den vannføringen som har vært påregnelig år om annet 

350 dager i året. Ved beregningen legges det til grunn at 

magasinet utnyttes slik at vannføringen i lavvanns-

perioden blir så jevn som mulig.   

For vassdraget nedenfor Hemsil 2 beregnes økningen 

på grunnlag av den økning av lavvannføringen som 

reguleringen og overføringen antas å ville medføre 

utover den vannføring som har kunnet påregnes år om 

annet med den tidligere bestående regulering.  

Avgjørelsen om beregning av avgiften treffes av NVE.  

Gis konsesjon både etter vannfallrettighetsloven og 

vassdragsreguleringsloven, samordnes beregningen av 

konsesjonsavgifter etter de to lovene.  

Avgiften skal betales av de enkelte vannfalls- eller 

brukseiere som utnytter den regulerte vannføringen. 

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som den 

regulerte vannføringen tas i bruk.  

  

3.  

(Konsesjonskraft)   

Det skal avstås til kommuner og fylkeskommuner som 

kraftanlegget ligger i, inntil 10 prosent av den for hvert 

vannfall innvunne økning av vannkraften beregnet etter 

reglene i § 14 annet ledd, jf. § 3 fjerde ledd. Avståelse og 

fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommunens 

behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning. Avgitt 

kraft kan kommunen nytte etter eget skjønn.  

Det kan bestemmes at det i tillegg skal avstås inntil 

5 prosent av kraften til staten beregnet som i første ledd. 

Staten rår fritt over tildelt kraft.  

Plikten til å avstå kraft påhviler de enkelte vannfalls- 

eller brukseiere. Plikten til å avstå kraft inntrer etter hvert 

som den regulerte vannføringen tas i bruk.    

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og 

beregner effekt og energi.   

Kraft tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for 

utgående ledninger eller fra konsesjonærens ledninger 

med brukstid ned til 5.000 timer årlig. Konsesjonæren 

kan ikke sette seg imot at kraften tas ut fra andres 

ledninger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. 

Kostnadene ved omforming og overføring av kraften ved 

uttak andre steder enn kraftstasjonens apparatanlegg for 

utgående ledninger betales av den som tar ut kraften.   

   De enkelte vannfalls- eller brukseiere 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 brukstidens fordeling 

over året. Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og 

energidepartementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan 
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skje med 2 års varsel. Avbrytelse eller innskrenkning av 

leveringen som ikke skyldes force majeure, må ikke skje 

uten departementets samtykke. Oppsagt kraft kan ikke 

senere forlanges avgitt.  

   Kraften leveres etter en maksimalpris beregnet på å 

dekke produksjonsomkostningene – deri innbefattet 

6 pst. rente av anleggskapitalene – med tillegg av 20 pst. 

Hvis prisen beregnet på denne måten vil bli uforholds-

messig høy, fordi bare en mindre del av den kraft 

vannfallet kan gi er tatt i bruk, kan dog kraften i stedet 

forlanges avgitt etter en maksimalpris som svarer til den 

gjengse pris ved bortleie av kraft i distriktet. 

Maksimalprisen fastsettes ved overenskomst mellom 

vedkommende departement og konsesjonæren eller i 

mangel av overenskomst ved skjønn. Denne fastsettelsen 

kan så vel av departementet som konsesjonæren 

forlanges revidert hvert 5. år. Hvis eieren leier ut kraft og 

kraften til kommune eller stat kan uttas fra kraftledning 

til noen av leietakerne, kan kommunen eller staten i 

ethvert tilfelle forlange kraften avgitt til samme pris på 

samme vilkår som leierne av lignende kraftmengder 

under samme forhold. 

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp 

til ny vurdering etter 20 år.  

 

4.  

(Kontroll med betaling av avgift mv.)  

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 

2 (Konsesjonsavgifter) og kontroll med vannforbruket, 

samt avgivelse av kraft, jf. post 3 (Konsesjonskraft), kan 

med bindende virkning fastsettes av Olje- og 

energidepartementet.  

 

5. 

(Fond) 

Konsesjonæren pålegges å avsette et engangsbeløp på 

2 mill. kroner til et øremerket fond til undersøkelser og 

tiltak for å bedre forholdene for villreinbestanden som 

blir berørt av reguleringen. Fondet skal forvaltes av en 

egen styringsgruppe bestående av NVE, miljø-

forvaltningen, regulanten, ev. øvrige bidragsytere og de 

berørte kommunene. Midlene skal forvaltes til beste for 

villreinbestanden. 

  

6.  

(Byggefrister)  

Arbeidet med det konsesjonsgitte tiltaket må påbegynnes 

innen 5 år fra konsesjonen ble gitt og fullføres innen 

ytterligere 5 år. Fristene kan forlenges av NVE. I fristene 

medregnes ikke den tid som på grunn av ekstraordinære 

forhold (force majeure) har vært umulig å utnytte.  

  

7. 

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift)  

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans 

kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og 

kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av natur-

forekomster, landskapsområder, kulturminner mv., når 

dette er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner 

eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart.   

  

8.  

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, 

tilsyn mv.)  

Konsesjonæren plikter å legge fram detaljerte planer med 

nødvendige opplysninger, beregninger og kostnads-

overslag for anleggene. Godkjenning av planer og tilsyn 

med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og 

tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE. 

Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.  

Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er 

godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig 

skjemmende og skal til enhver tid holdes i full 

driftsmessig stand.  

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og vedlike-

holde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økologiske og 

landskapsarkitektoniske 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 forsvarlig 

opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må 

være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller 

del av anlegg er satt i drift.  

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere 

blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan skje 

uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.  

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre 

uten NVEs samtykke.  

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av 

plikter i henhold til denne posten.  

  

9.  

(Naturforvaltning)  

I  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av 

Miljødirektoratet  

  

a. å sørge for at forholdene i Gyrinos-Flævatn, Vavatn 

og berørte deler av Hemsilvassdraget er slik at de 

stedegne fiskestammene i størst mulig grad 

opprettholder naturlig reproduksjon og produksjon 

og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige 

naturlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner 

forringes minst mulig,  

b. å kompensere for skader på den naturlige rekruttering 

av fiskestammene ved tiltak,  

c. å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i 

vassdraget opprettholdes og at overføringer utformes 

slik at tap av fisk reduseres,  
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d. å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig grad 

opprettholdes.  

  

II  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av 

Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for plante- og 

dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av 

reguleringen forringes minst mulig og om nødvendig 

utføre kompenserende tiltak.  

  

III  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av 

Miljødirektoratet å bekoste naturvitenskapelige under-

søkelser i de områdene som berøres av reguleringen. 

Dette kan være arkiveringsundersøkelser. Konsesjonæren 

kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større 

undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller 

indirekte berøres av reguleringen.  

  

IV  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av 

Miljødirektoratet å sørge for at friluftslivets bruks- og 

opplevelsesverdier i området som berøres direkte eller 

indirekte av anleggsarbeid og regulering tas vare på i 

størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres 

kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.  

  

V  

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av 

Miljødirektoratet å bekoste friluftslivsundersøkelser i de 

områdene som berøres av reguleringen. Konsesjonæren 

kan også tilpliktes å delta i fellesfinansiering av større 

undersøkelser som omfatter områdene som direkte eller 

indirekte berøres av reguleringen.  

  

VI  

Konsesjonæren kan bli pålagt å dekke utgiftene til ekstra 

oppsyn, herunder jakt- og fiskeoppsyn i anleggstiden.  

  

VII  

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med 

overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt med 

hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren. 

  

10. 

(Automatisk fredete kulturminner)  

Når reviderte vilkår er fastsatt, skal konsesjonæren innen 

rimelig frist betale et engangsbeløp på 7000,- (2006-

kroner) per GWh magasinkapasitet til kulturminnevern i 

vassdrag. Det innbetalte beløpet skal dekke utgifter til 

registreringer, undersøkelser, utgravinger, konservering 

og sikringstiltak, og omfatter alle automatisk fredete 

kulturminner innenfor områder som berøres av 

reguleringen.  

Arkeologiske arbeider skal foretas i den tiden 

magasinene likevel er nedtappet eller når vannstanden av 

andre årsaker er lav. Konsesjonæren må avtale med 

kulturminneforvaltningen (fylkeskommunen og eventuelt 

Sametinget) i god tid før en nedtapping av magasinene. 

Konsesjonæren skal også varsle kulturminneforvaltningen 

dersom det av andre årsaker er lav vannstand i 

magasinene slik at arkeologisk arbeid kan gjennomføres.  

Konsesjonæren skal ved fysiske tiltak i vann og på 

land, som for eksempel etablering av terskler og 

anleggsarbeid mv. i god tid på forhånd få undersøkt om 

tiltaket berører automatisk fredete kulturminner etter 

kulturminneloven §§ 3 og 9.   

Viser det seg først mens arbeidet er i gang at tiltaket 

kan virke inn på automatisk fredete kulturminner, skal 

melding sendes kulturminneforvaltningen og arbeidet 

stanses, jf. kulturminneloven § 8 andre ledd.  

  

11.  

(Forurensning)  

Konsesjonæren plikter etter Statsforvalterens nærmere 

bestemmelse:  

  

a. å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse med 

anlegget er påkrevet av hensyn til forurensnings-

forholdene i vassdraget.  

b. å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersøkelser i 

berørte vassdragsavsnitt.  

  

12.  

(Veier, ferdsel mv.)  

Konsesjonæren plikter helt eller delvis å erstatte 

utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av offentlige 

veier, broer og kaier, hvor disse utgifter antas å bli særlig 

øket ved anleggsarbeidet. Veier, broer og kaier som 

konsesjonæren anlegger, skal kunne benyttes av 

allmennheten, med mindre NVE vedtar noe annet.   

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å 

legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og 

som vil bli neddemmet eller på annen måte ødelagt/ 

utilgjengelige.  

  

13. 

(Terskler, biotopjusterende tiltak og erosjonssikring)  

I de deler av vassdragene hvor inngrepene medfører 

vesentlige endringer i vannføring eller vannstand, kan 

NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta 

biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprenskinger 

mv. for å redusere skadevirkninger.  

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare 

for ras eller oversvømmelse, eller øker sannsynligheten 

for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge 

konsesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med 

en del av utgiftene forbundet med dette.  

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er 

fastlagt og må gjennomføres så snart som mulig.  

Pålegg etter dette vilkåret vil bygge på en plan som 

ivaretar både private og allmenne interesser i vassdraget. 

Utarbeidelse av pålegg, samt tilsyn med utførelse og 

senere vedlikehold, er tillagt NVE. Utgiftene forbundet 

med tilsynet dekkes av konsesjonæren.  
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14.  

(Rydding av reguleringssonen)   

Neddemmede områder skal ryddes for trær og busker på 

en tilfredsstillende måte. Generelt gjelder at stubbene 

skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25 cm 

høye. Ryddingen må utføres på snøbar mark. Avfallet 

fjernes.  

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal 

reguleringssonen holdes fri for trær og busker som er 

over 0,5 m høye. I rimelig grad kan NVE 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 

før første neddemming og bør så vidt mulig unngås lagt 

til yngletiden for viltet i området.  

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsene i denne 

post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette 

dekkes av konsesjonæren.  

  

15.  

(Manøvreringsreglement)  

Det er fastsatt et manøvreringsreglement som setter 

grenser for vannstand og vannslipping, med 

bestemmelser om kontroll og hvordan tapping av 

magasin skal skje.  

  

16.  

(Hydrologiske observasjoner)  

Konsesjonæren skal etter vedtak fra NVE utføre de 

hydrologiske observasjoner som er nødvendige for å 

ivareta det offentliges interesser, og gjøre materialet 

tilgjengelig for allmennheten.  

  

17.  

(Registrering av minstevannføring, vannstand i 

reguleringsmagasin, krav om skilting og merking) 

Det skal etableres en måleanordning for registrering og 

dokumentasjon av minstevannføring. Løsningen skal 

godkjennes av NVE. Data skal fremlegges NVE på 

forespørsel og oppbevares på en sikker måte i hele 

anleggets levetid.   

Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg 

om minstevannføring skal det settes opp skilt med 

opplysninger om manøvreringsbestemmelser og hvordan 

dette kan kontrolleres. NVE skal godkjenne skiltenes 

utforming og plassering.  

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som 

mister bæreevnen på grunn av utbyggingen må markeres 

på kart på opplysningsskilt og merkes eller sikres.  

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og 

opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av hensyn 

til allmennhetens normale bruk og ferdsel på og ved 

anleggene.  

  

18.  

(Etterundersøkelser)  

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste 

etterundersøkelser av reguleringens virkninger for 

berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med 

tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det 

offentlige. NVE kan treffe nærmere bestemmelser om 

hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal 

utføre dem.  

19.  

(Militære foranstaltninger)  

Ved damanlegget kan det treffes militære 

foranstaltninger for sprenging i krigstilfelle, uten at 

eieren har krav på erstatning for de ulemper eller 

rådighetsbegrensninger dette medfører. Konsesjonæren 

må uten godtgjørelse finne seg i den innskrenkning eller 

benyttelse av anleggene som er nødvendig og den bruk 

av anleggene som skjer i krigsøyemed.  

  

20.  

(Luftovermetning)  

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utforme 

anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i 

magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv, vann eller 

sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg ved 

anleggets senere drift at luftovermetning forekommer i 

skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere 

bestemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å 

forhindre eller redusere problemene, herunder forsøk 

med hel eller delvis avstengning av anlegget for å 

lokalisere årsaken.  

  

21.  

(Kontroll og sanksjoner)  

Konsesjonæren må tåle den kontroll med overholdelsen 

av de fastsatte vilkår eller pålegg gitt i medhold av 

vilkårene som NVE finner nødvendig. Utgifter med 

kontrollen kan kreves dekket av konsesjonæren.  

NVE kan kreve at konsesjonæren skal rette forhold 

som er i strid med loven eller vedtak fattet i medhold av 

loven.   

NVE kan treffe vedtak om tvangsmulkt for å sikre at 

en plikt som følger av loven eller vedtak i medhold av 

loven, blir oppfylt. Tvangsmulkten kan fastsettes som en 

løpende mulkt eller som et engangsbeløp. Tvangsmulkten 

tilfaller statskassen.  

Departementet kan fatte vedtak om at konsesjonen 

trekkes tilbake ved gjentatte eller fortsatte overtredelser 

av postene 2 (Konsesjonsavgifter), 3 (Konsesjonskraft), 

6 (Byggefrister), 15 (Manøvreringsreglement) og 20 

(Kontroll og sanksjoner). Ved gjentatte eller fortsatte 

overtredelser av spesielle konsesjonsbetingelser for de 

enkelte deltagere i reguleringen, mister vedkommende 

vannfalls- eller brukseiers retten til å bruke driftsvannet 

som er innvunnet ved reguleringen.  



 
 

 
6 

 

NVE kan ilegge overtredelsesgebyr til den som 

forsettlig eller uaktsomt overtrer eller medvirker til 

overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av 

vassdragsreguleringsloven.  

Med bøter eller fengsel inntil tre måneder straffes den 

som forsettlig eller uaktsomt overskrider konsesjonen 

eller overtrer konsesjonsvilkår eller pålegg fastsatt med 

hjemmel i vassdragsreguleringsloven.  

  

22.  

(Tinglysing)  

Konsesjonen med tilknyttede vilkår skal tinglyses etter 

tinglysingsloven.   

Departementet kan ved enkeltvedtak bestemme at et 

utdrag av konsesjonen skal tinglyses som en heftelse på 

eiendommer hvor konsesjonen kan medføre en 

forpliktelse. 
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Manøvreringsreglement 
 

for regulering av Hemsilvassdraget mv. i Hemsedal, Gol og Ål kommuner, Viken fylke  

 
(Korrigert ved Olje- og energidepartementets brev av 20.08.2021. Fastsatt ved kgl.res. 23.06.2021. Erstatter 

tidligere reglement gitt ved kronprinsregentens resolusjon av 25.01.1957.) 

 

  

1. 

Reguleringer 

 Naturlig        Reg.grenser   Reg. 

Magasin    vannst.  Øvre  Nedre  Oppd.  Senkn.  høyde  

    kote  kote  kote  m  m  m  

Vavatn  …………………...   1 124,45  1 124,45  1 116,45  0   8,0  8,0  

Gyrinosvatn  .......................     1 095,87  1 108,77    1 095,87  12,9   0  12,9  

Flævatn  ..............................     1 088,87  1 108,77    1 088,87  19,9   0  19,9  

Flatsjø* ...............................     697,97    697,67      0,3  

Eikrebekken* ......................     566,25    560,92      5,33  

*Flatsjø og Eikrebekken er inntaksmagasiner.  

 

  

Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem (NN 

2000).   

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og 

tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjenner.  

Flomlukene i Gyrinos-Flævatn-dammen skal 

manøvreres slik at vannstanden ikke overstiger kote 

1 108,77, og dimensjoneres slik at de tar største 

påregnelige flom.  

  

Overføring  

Fagerdøla og Dyrgja er tatt inn på inntakstunellen til 

Hemsil 1 kraftverk. Logga og Rusteåni er tatt inn på 

inntakstunellen til Hemsil 2 kraftverk. 

  

2.  

Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets 

naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og 

overføringsstedene så vidt mulig ikke økes, og at den 

naturlige lavvannføring nedstrøms utløpet til Hemsil 2 

ikke forminskes til skade for andres rettigheter.  

I perioden 1.5.–30.9 skal det slippes 0,5 m3/s fra 

Flatsjø til Grøndøla, og 0,1 m3/s resten av året. I perioden 

1.5–30.9 skal det slippes 0,5 m3/s fra Eikrebekken til 

Hemsil, og 0,15 m3/s resten av året. Dersom tilsiget er 

mindre enn kravet til minstevannføring skal hele tilsiget 

slippes forbi. Kraftverket skal i slike tilfeller ikke være i 

drift.  

Det skal avgis nødvendig vann til eventuelle 

fisketrapper etter nærmere bestemmelse av vedkommende 

departement.  

Det skal videre ved tappingen has for øye at 

isforholdene i vassdraget så vidt mulig ikke skal 

forverres.  

For øvrig kan tappingen skje etter kraftverkseiers 

behov.  

  

3. 

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is 

eller lignende, og at reguleringsanleggene til enhver tid 

er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen 

og avleste vannstander. Konsesjonæren skal etter vedtak 

fra NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er 

nødvendige for å ivareta det offentliges interesser, og 

gjøre materialet tilgjengelig for allmennheten.  

 

4. 

Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstands-

endringer medfører skadelige virkninger av omfang for 

allmenne interesser, kan det gjøres nødvendige endringer 

i reglementet. Dette kan skje uten erstatning til 

konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte 

mulige skadevirkninger for tredjemann.  

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet 

avgjøres av Olje- og energidepartementet. 
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