Forslag
til

Manøvreringsreglement
for regulering av Uvdalsvassdraget i Buskerud
(Fastsatt (dato). Erstatter tidligere vilkår gitt ved kgl.res. 12.5.1961 og 13.11.1964)
1.
Reguleringer
Magasin
Sønstevatn

Naturlig
vannstand
kote
1060

Reguleringsgrenser
Øvre kote
Nedre kote
HRV
LRV
1060
1028,9

Oppd.
m

Senkn.
m
31,1

Reg.høyde
m
31,1

*Under flom kan vannstanden midlertidig stige 1,1 m over øvre reguleringsgrense til kote 1061,1 i Sønstevatn.

Høydene refererer seg til vassdragsvesenets fastmerke F.M.3 ved utløpet av Sønstevatn med høyde 1030,292
m.o.h. Reguleringsgrensene skal markeres med faste og tydelige vannstandsmerker som det offentlige
godkjenner.
Fønnebøfjorden kan senkes inntil 90 cm fra dagens normalvannstand på 459,9, jf. skjønnsforutsetninger datert 10.
mai 1968.
Overføringer
Ormbekken, Tøddøla, Jøndalsåi og Imingbekken som ligger over ca. kote 1110, samt avløpet fra Lorttjern føres
over til Sønstevatn-magasinet.
Løingardsåi og Tverråi tas inn på driftstunnelen.
Minstevannføring
Fra bekkeinntaket i Krukebekken skal det slippes en vannføring på 100 l/s i perioden 1. mai til 31.oktober og 50
l/s i perioden 1. november til 30. april. Er naturlig tilsig lavere enn dette slippes tilsiget.
2.
Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og
overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.
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. Dersom det forlanges, skal også
nedbørmengder, temperaturer, snødybde mv. observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av
protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.
4.
Viser det seg at vilkår om vannslipp og vannstandsendringer 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.
Forandringer i reglementet kan bare foretas av Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å uttale seg.
Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet avgjøres av Olje- og energidepartementet.

