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Tillatelse
for

Knaben Kraft AS

TIL BYGGING AV STOLEN KRAFTVERK, REGULERING AV
FINNDALSVATNET OG BERGETJORN OG OVERFORING AV

VANN MELLOM BERGETJORN OG FINNDALSVATNET I
KVINESDAL KOMMUNE I VEST-AGDER

(meddelt ved kongeli2 resolusjon 24. august 2012)

Ved kongelig resolusjon av 24. august 2012 er bestemt:

I. I medhold av lov 14. desember 1917 nr. 17 om vassdragsreguleringer gis Knaben Kraft AS tillatelse til regule-
ring av Finndalsvatnet og Bereetjorn og overforine av feltet Bergetjorn til Finndalsvatnet for utbygging av Sto-
len kraftverk i Kvinesdal kommune. Tillatelsen gis i samsvar med vedlagte forslag til vilkår
I medhold av lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og grunnvann § 8, jf. § 25 gis Knaben Kraft AS tillatelse
til bygging av Stolen kraftverk i samsvar med vedlagte forslag til vilkår.

3. Det fastsettes manovreringsreglement i samsvar mcd vedlagte forslag.



Vannslipping og drift av kraftverket.

Vannslipping skal skje i hht. manovreringsregle-
mentet for regulering av Finndalsvatnet og Bergetjorn
samt overforing av feltet Bergetjorn til Finndalsvatnet.

Bortfall av konsesjon

Konscsjonen faller bort hvis ikke arbeidet er satt i
gang senest fem år fra konsesjonens dato og fullfores
innen ytterligere fem år jf. vannressursloven § 19 og
vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1 tredje ledd. Nor-
ges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge
fristen med inntil fem nye år. I fristene regnes ikke den
tid som på grunn av særlige forhold (vis major), streik
eller lockout har vært umulig å utnytte.

3.

Konsesjonaers ansvar ved anleggldrift m.v.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kon-
traktorer og andre som har med anleggsarbeidet og
kraftverksdriften 5 gjøre, unngår odeleggelse av natur-
forekomster, landskapsområder, fornminner m.v., nar
dette er onskelig av vitenskapelige eller historiske grun-
ner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller
egenart. Dersom slike odeleggelser ikke kan unngås,
skal rette myndigheter underrettes i god tid pa forhånd.

4.

Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold,
tilsyn m.v.

Godkjenning av planer og tilsyn mcd utforelse og
senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som om-
fattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet
med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detal-
jerte planer med nodvendige opplysninger, beregninger
og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbei-
det kan ikke settes i gang for plancne er godkjent. An-
leggene skal utfores solid, minst mulig skjemmende og
skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.
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Vilkår

for tillatelse etter vannressursloven § 8 for  Knaben Kraft  AS til å bygge Stolen  KraftNerk i
KNinesdal  kommune, Vest-Agder fylke

Konsesjonæren plikter å planlegge, utfore og vedli-
keholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det okologiske
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 gjen-
nomfore palegg som blir gitt i forbindelse med denne
post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opp-
rydding av anleggsområdene. Oppryddingen ma vaere
ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del
av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de sene-
re blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan
skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anleg-
get.

Ansvar for hjelpeanlege kan ikke overdras til andre
uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomforing av
plikter i henhold til denne posten.

5.

Naturforvaltning
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Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av fylkesmannen

a. å sorge for at forholdene i Knabeåni er slik at de ste-
degne fiskestammene i storst mulig grad opprett-
holder naturlig reproduksjon og produksjon og at
de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige na-
turlig forekommende plante- og dyrepopulasjoner
forringes minst mulig,

b. å kompensere for skader på den naturlige rekrutte-
ring av fiskestammene ved tiltak,

c. å sorge for at fiskens vandringsmuligheter i vass-
draget opprettholdes og at overforinger utformes
slik at tap av fisk reduseres,

d. å sorge for at fiskemulighetene i storst mulig grad
opprettholdes.
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Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av fylkesmannen å sorge for at forholdene for plante- og
dyrelivet i området som direkte eller indirekte bermes
av utbyggingen forringes minst mulig og om nodvendig
utfore kompenserende tiltak.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av fylkesmannen å sorge for at friluftslivets bruks- og
opplevelsesverdier i området som berores direkte eller
indirekte av anleggsarbeid og ev. regulerine tas vare på
i storst mulig grad. Om nødvendig må det utfores kom-
penserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av fylkesmannen å bekoste naturvitenskapelige under-
sokelser samt friluftslivsundersokelser i de områdene
som berores av utbyggineen. Dette kan være arkive-
ringsundersokelser. Konsesjonæren kan også tilpliktes
å delta i fellesfinansiering av storre undersokelser som
omfatter områdene som direkte eller indirekte bemires
av utbyggingen.

V

Al le utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med
overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt
med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

6.

Automatisk fredete kulturminner

Konsesjonæren plikter i god tid for anleggsstart å
undersoke om tiltaket berorer automatisk fredede lcul-
turminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kultunnin-
ner § 9. Viser det seg at tiltaket kan were egnet til å ska-
de, odelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen mate
utilborlie skjemme automatisk fredede kulturminner,
plikter konsesjonæren å soke om dispensasjon fra den
autornatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 for-
ste ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket
kan være egnet til å skade, odelegge, flytte, forandre,
skjule eller pa annen mate utilborlig skjemme automa-
tisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent,
skal melding om dette sendes fylkeskommunens kultur-
minneforvaltning med det samme og arbeidet stanses i
den utstrekning tiltaket kan berore kulturminnet, jf. lov
av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd,
jf. §§ 3 og 4.
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7.

Ferdsel m.v.

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlike-
hold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kai-
er, hvis disse utgifter blir særlig oket ved anleggsarbei-
det. I tvisttilfelle avgjøres sporsmålet om hvorvidt vil-
kårene for refusjonsplikten er til stede, samt
erstatningens storrelse ved skjønn på konsesjonærens
bekostning.

Konsesjonæren plikter i nodvendig utstrekning å
legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og
som vil bli neddemmet eller pa annen Mate odelagtiutil-
gjengelige.

8.

Terskler m.v.

I de deter av vassdragene hvor inngrepene medforer
vesentlige endringer i vannforine eller vannstand, kan
NVE pålegge konsesjonæren å bygge terskler, foreta
biotopjusterende tiltak, elvekorreksjoner, opprenskin-
ger m.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsskader, fare
for ras eller oversvommelse, eller oker sannsynligheten
for at slike skader vil inntreffe, kan NVE pålegge kon-
sesjonæren å bekoste sikringsarbeider eller delta med
en del av utgiftene forbundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fast-
lagt og ma gjennomfores så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som
ivaretar både private og allmenne interesser i vassdra-
get. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utforelse
og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbun-
det med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

9.

Hydrologiske observasjoner, kart m.v.

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av
NVE utfore de hydrologiske observasjoner som er nod-
vendige for å ivareta det offentliges interesser og stille
det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og
tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkj en-
ner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren matte la
oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens
kartverk med opplysning om hvordan målingene er ut-
fort.

10.

Ettenmdersokelser

Konsesjonæren kan pålegges a utfore og bekoste et-
terundersokelser av reguleringens virkninger for berm--
te interesser. Undersokelsesrapportene med tilhorende
materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. NVE



kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke underso-
kelser som skal foretas og hvem som skal utfore dem.

I .

Luflovermetning

Konsesjonæren plikter i samtid med NVE 5 utfor-
me anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i
magasiner, åpne vannveger og i avlop til elv, vann eller
sjo blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg ved an-
leggets senere drift at luftovermetning forekommer i
skadelig omfang, kan konsesjonæren etter nærmere be-
stemmelse av NVE bli pålagt å bekoste tiltak for å for-
hindre eller redusere problemene, herunder forsok med
hel eller delvis avstengning av anlegget for 5 lokalisere
årsaken.

12.

Varslingsplikt

Konsesjonæren plikter å varsle NVE om navne- og/
eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse av
anlegget skal NVE godkjenne overdragelsen i forkant.
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13.

Kontroll med overholdelsen av vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser
som til enhver tid matte bli truffet av Olje- og energide-
partcmentet til kontroll med overholdelsen av de opp-
stilte vilkår. Utgiftene med kontrollen erstattes det of-
fentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som
fastsettes av Olje- og energidepartementet.

For å sikre at vedtak i medhold av vannressurslov en
blir gjennomfort, kan den ansvarlige pålegges tvangs-
mulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om
mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et rettstridig
forhold cr konstatert kan det gis pålegg om retting og
om nødvendig pålegges stans i pågående virksomhet, jf.
vannressursloven § 59.

Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene
cller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven
kan dette straffes med boter eller fengsel inntil tre m5-
neder, jf. vannressursloven § 63 forste ledd bokstav c.



1

(Konsesjonstid)

Konsesjonen gis pfi ubegrenset tid.
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminne-

lig revisj on etter 30 ar. Hvis vilkårene blir revidert, har
konsesjonær adgang til å frasi seg konsesjon innen 3
måneder etter at han har ratt underretting om de revider-
te vilkår, jf vassdragsreguleringsloven § 10 post 3, 1.
ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.
De utforte reguleringsanlegg eller andeler i dem

kan ikke avhendes pantsettes eller gjøres til gjenstand
for arrest eller utlegg uten i forbindelse med vatmfall i
samme vassdrag nedenfor anleggene.

Anleggene mfi ikke nedlegges uten statsmyndighe-
tenes samtykke.

2

(Konsesjonsavgifter og nzeringsfond)

For den oking av vamikraften som innvinnes ved
reguleringen for eiere av vannfall eller bruk i vassdraget
skal disse betale folgende årlige avgifter: Til statens
konsesjonsavgiftsfond kr 8, pr. nat.hk. Til konsesjons-
avgiftsfondet i de fAes, herreds og bykommuner som
Kongen bestemmer kr 24, pr. nat.hk.

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

Okingen av vannkraften skal beregnes pfi grunnlag
av den oking av vannforingen som reguleringen antas å
ville medfore utover den vannforing som har kunnet på-
regnes år om annet i 350 dager av året.

Ved beregningen av okingen forutsettes det at ma-
gasinet utnyttes på en sådan mate at vannforingen i lav-
vannsperioden blir så jevn som mulig. Hva som i hvert
enkelt tilfelle skal regnes som innvunnet oking av vann-
kraften avgjøres med bindende virkning av Olje- oe
energidepartementet.

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som
den innvunne vannkraft tas i bruk. Avgiften er tvangs-
grunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelsesloven kap. 7.

Etter forfall påloper rente som fastsatt i medhold av
lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved forsin-
ket betaling m.m. § 3, forste ledd.
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Vilkår

for tillatelse for Knaben Kraft AS til å foreta regulering av Finndalsvatnet og Bergetjorn, samt
overforing av feltet Bergetjorn til Finndalsvatnet og utbygging av Stolen kraftverk,

Kvinesdal kommune i Vest Agder fylke

3

(Kontroll med betaling av avgift m.v.)

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter
post 2 og kontroll med vannforbruket og avgivelse av
kraft, jf. post 19 kan med bindende virkning fastsettes
av Olje- og energidepartementet.
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(Byggefrister m.v.)

Arbeidet ma påbegynnes innen 5 år fra konsesjo-
nens dato og fullfores innen ytterligere 5 år. Under sær-
lige omstendigheter kan fristene forlenges av Kongen. I
fristene medregnes ikke den tid som pa grunn av særlige
forhold (vis major), streik eller lockout har vært umulig
å utnytte.

For hver dag noen av disse fristene oversittes uten
tillatelse fra Olje- og energidepartementet, betaler kon-
sesjonæren en mulkt til statskassen på kr 1 000,-.

5

(Erstatning til etterlatte)

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene om-
kommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan konse-
sjonæren etter nærmere bestemmelse av Olje- og ener-
gidepartementet pålegges å sikre eventuelle etterlatte en
oyeblikkelig erstatning.

6

(Konsesjonzerens ansvar ved anlegg/drift m.v.)

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kon-
traktorer og andre som har med anleggsarbeidet og
kraftverksdriften å gjøre, unngar odeleggelse av natur-
forekomster, landskapsomrader, fornminner m.v., når
dette er onskelig av vitenskapelige eller historiske grun-
ner eller pa grunn av områdenes naturskjønnhet eller
egenart. Dersom slike odeleggelser ikke kan unngas,
skal vedkommende myndighet underrettes i god tid på
forhånd.
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(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold,
tilsyn m.v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utforelse og
senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som om-
fattes av denne post er tillagt NVE.

Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjo-
næren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detal-
jerte planer med nødvendige opplysninger, bereenineer
og kostnadsoverslag for reguleringsanleggene. Arbei-
det kan ikke settes i gang for planene er eodkjent. An-
leggene skal utfores solid, minst mulig skjemmende og
skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utfore og vedli-
keholde 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 rAderett
over tipper og andre områder som trenges for A gj en-
nomfore palegg som blir gitt i forbindelse med denne
post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opp-
rydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være
ferdig senest 2 Ar etter at vedkommende anlegg eller del
av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan paleeges planlagt slik at de sene-
re blir til varig nytte for allmennheten dersom det kan
skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for anleg-
get.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre
uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomforing av
plikter i henhold til denne posten.
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(Naturforvaltning)

Konsesjonæren plikter etter ruermere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN)

a. å sorge for at forholdene i Finndalsvatnet, Ber-
getjorn og i Knabeåni er slik at de stedegne fiske-
stammene i storst mulig grad opprettholder naturlig
reproduksjon og produksjon og at de naturlige livs-
betingelsene for fisk og midge naturlig forekom-
mende plante- og dyrepopulasjoner forringes minst
mulig,

b. å kompensere for skader på den naturlige rekrutte-
ring av fiskestammene ved tiltak,

c. å sorge for at fiskens vandringsmuligheter i vass-
draget opprettholdes og at overforinger utformes
slik at tap av fisk reduseres,
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d. å sorge for at fiskemulighetene i storst mulig grad
opprettholdes.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å sorge for at
forholdene for plante- og dyrelivet i området som direk-
te eller indirekte berores av reguleringen forringes
minst mulig og om nødvendig utfore kompenserende
tiltak.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å sorge for at
friluftslivets bruks- og opplevelsesverdier i området
som bermes direkte eller indirekte av anleggsarbeid og
regulering tas vare på i storst mulig grad. Om nødven-
dig må det utfores kompenserende tiltak og tilretteleg-
gingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse
av Direktoratet for naturforvaltning (DN) å bekoste na-
turvitenskapelige undersokelser samt friluftslivsunder-
sokelser i de områdene som bemires av reguleringen.
Dette kan være arkiveringsundersokelser. Konsesjonæ-
ren kan oesa tilpliktes A delta i fellesfinansiering av
stone undersokelser som omfatter områdene som direk-
te eller indirekte berores av reguleringen.

V

Al le utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med
overholdelsen av ovenstående vilkAr eller pålegg gitt
med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

9

(Automatisk fredete kulturminner)

Konsesjonæren plikter i eod tid for anleggsstart å
undersoke om tiltaket berorer automatisk fredede kul-
turminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturmin-
ner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være egnet til å ska-
de, odelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen mate
utilborlig skjemme automatisk fredede kulturminner,
plikter konsesjonæren å soke om dispensasjon fra den
automatiske fredningen etter kulturminneloven § 8 for-
ste ledd, jf. §§ 3 og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket
kan være egnet til å skade, odelegge, flytte, forandre,
skjule eller pa annen måte utilborlig skjemme automa-
tisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært kjent,
skal melding om dette sendes fylkeskommunens kultur-
minneforv alining med det samme og arbeidet stanses i
den utstrekning tiltaket kan berme kulturminnet, jf. lov



av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd,
jf. §§ 3 og 4.
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(Forurensning m.v.)

Konsesjonæren plikter etter fylkesmannens nærme-
re bestemmelse:

-

utfore eller bekoste tiltak som i forbindelse med
reguleringen er påkrevet av hensyn til forurens-
ningsforholdene i vassdraget.

-

å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersokel-
ser i benzine vassdragsavsnitt.

11

(Ferdsel m.v.)

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlike-
hold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og kai-
er, hvis disse utgifter blir særlig oket ved anleggsarbei-
det. I tvisttilfelle avgjøres sporsmålet om hvorvidt vil-
kårene for refusjonsplikten er til stede, samt
erstatningens storrelse ved skjønn pa konsesjonærens
bekostning. Veger, bruer og kaier som konsesjonæren
bygger, skal kunne benyttes av allmennheten, med min-
dre Olje- og energidepartementet treffer annen bestem-
melse.

Konsesjonæren plikter i nødvendig utstrekning å
legge om turiststier og klopper som er i jevnlig bruk og
som vil bli neddemmet eller pa annen mate odelagt/util-
gjengelige.

12

(Terskler m.v.)

I de defer av vassdragene hvor inngrepene medforer
vesentlige endringer i vannforing eller vannstand, kan
Olje- og energidepartementet pålegge konsesjonæren å
bygge terskler, foreta biotopjusterende tiltak, elvekor-
reksjoner, opprenskinger m.v. for A redusere skadevirk-
ninger.

Dersom inngrepene forarsaker erosjonsskader, fare
for ras eller oversvommelse, eller oker sannsynligheten
for at slike skader vil irmtreffe, kan Olje- og energide-
partementet påleage konsesjonæren å bekoste sikrings-
arbeider eller delta med en del av utgiftene forbundet
med dette. -

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene er fast-
lagt og ma gjennomfores så snart som mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som
ivaretar bade private og allmenne interesser i vassdra-
get. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med utforelse
og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgiftene forbun-
det med tilsy net dekkes av konsesjonæren.
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(Rydding av reguleringssonen)

Neddemmede omrader skal ryddes for trær og bus-
ker pa en tilfredsstillende mate. Generelt gjelder at stub-
bene skal bli så korte som praktisk mulig, maksimalt 25
cm hoye. Ryddingen må utfores på snobar mark. Avfal-
let fjernes eller brennes.

Dersom ikke annet blir pålagt konsesjonæren, skal
reguleringssonen holdes fri for treer og busker som er
over 0,5 rn hoye. I rimelig grad kan Olje- og energide-
partementet palegge ytterligere rydding. Dersom vege-
tasjon over HRV dor som &Age av reguleringen, skal
den ryddes etter de samme retningslinjene som ellers er
angitt i denne posten.

Rydding av reguleringssonen skal være gjennom-
fort for forste neddemming og bor sa vidt mulig unngås
lagt til yngletiden for viltet i området.

Tilsyn med overholdelsen av bestemmelsenc i den-
ne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette
dekkes av konsesjonæren.

14

(Manovreringsreglement m.v.)

Vannslippingen skal foregå overensstemmende
med et manovreringsreglement som Kongen på forhånd
fastsetter.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement
medforer skadelige virkninger av omfang for allmenne
interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonx-
ren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skade-
virkninger for tredjemann, fastsette de endringer i re-
glementet som finnes nødvendige.

Ekspropriasjonsskjonn kan ikke påbegynnes for re-
glementet er fastsatt.

15

(Hydrologiske observasjoner, kart my.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av
Olje- og energidepartementet utfore de hydrologiske
observasjoner som er nødvendige for å ivareta det of-
fentliges interesser og stifle det innvunne materiale til
disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste og
tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjen-
ner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren matte la
oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens
kartverk med opplysning om hvordan målingene er ut-
fort.
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(Merking av usikker is)

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner som
mister bæreevnen på grunn av reguleringene og overfo-
ringene må merkes eller sikres etter nærmere anvisning
av NVE.

17

(Etterundersokelser)

Konsesjonæren kan pålegges å utfore og bekoste et-
terundersokelser av reguleringens virkninger for berm-
te interesser. Undersokelsesrapportene med tilhorende
materiale skal stilles til rådighet for det offentlige. Olje-
og energidepartementet kan treffe nænnere bestemmel-
ser om hvilke undersokelser som skal foretas og hvem
som skal utfore dem.

18

(Militære foranstaltninger)

Ved reguleringsanleggene skal det tillates truffet
militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfelle
uten at konsesjonæren har krav pfi godtgjorelse eller er-
statning for de herav folgende ulemper eller innskrenk-
ninger med hensyn til anleggene eller deres benyttelse.
Konsesjonæren må uten godtgjørelse finne seg i den
bruk av anleggene som skjer i krigsoyemed.

19

(Konsesjonskraft)

Konsesjonæren skal avstå til kommuner oa fylkes-
kommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 % av
den for hvert vannfall innvunne øking av vannkraften,
beregnet etter reglene i vassdragsreguleringsloven § 11
nr 1, jf § 2 tredje ledd. Avståelse og fordeling avgjores
av Olje- og energidepartementet med grunnlag i kom-
munenes behov til den alminnelige elektrisitetsforsy-
fling.

Staten forbeholdes rett til inntil 5 % av kraftøknin-
gen, beregnet som i forste ledd.

Olje- og energidepartementet bestemmer hvordan
kraften skal avstås og beregner effekt oa energi.

Kraften tas ut i kraftstasjonens apparatanleag for
utafiende ledninger eller fra konsesjonærens ledninger
med leveringssikkerhet som fastkraft og bruksticl_ned til
5000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg imot
at kraften tas ut fra andres ledninger og plikter i så fall

stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming
og overforing av kraften ved uttak andre steder enn i
kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger,
betales av den som tar ut kraften.

Konsesjonæren har rett til A forlange et varsel av 1
år for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak varsles,
kan forlanges oppgitt den brukstid som onskes benyttet
og brukstidens fordeling over året. Tvist om fordelin-
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gen avgjøres av Olje- og energidepartementet. Oppsi-
gelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel.

Prisen på kraften, referert kraftstasjonens apparat-
anlegg for utgående ledninger, fastsettes hvert år av
Olje- og energidepartementet basert på gjennomsnittlig
selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele
landet.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som er betin-
get i denne post uten at vis major, streik eller lockout
hindrer leveransen, plikter han etter Olje- og energide-
partementets bestemmelse å betale til statskassen en
mulkt som for hver kWh som urettelig ikke er levert,
svarer til den pris pr. kWh som hvert Ar fastsettes av
Olje- og energidepartementet, med et påslag av 100 %.
Det offentlige skal være berettiget til etter Olje- og
energidepartementets bestemmelse å overta driften av
kraftverkene for eierens regning og risiko, dersom dette
blir nødvendig for å levere den betingede kraften.

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas
opp til ny provelse etter 20 fir fra vedtakets dato.

20

(Luftovermetning)

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å utfor-
me anlegget slik at mulighetene for luftovermetning i
magasiner, åpne vannveger og i avlop til elv, vann eller
sjo blir minst mulig. Skulle det likevel vise seg ved an-
leggets senere drift at luftovermetning forekommer i
skadelia omfang, kan konsesjonæren etter nærmere be-
stemmelse av Olje- og energidepartementet bli pålagt å
bekoste tiltak for å forhindre eller redusere problemene,
herunder fors& med hel eller delvis avstengning av an-
legget for å lokalisere årsaken.

21

(Kontroll med overholdelsen av vilkårene)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser
som til enhver tid mAtte bli truffet av Olje- og energide-
partementet til kontroll med overholdelsen av de opp-
stilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av
konsesjonæren etter mennere regler som fastsettes av
Olje- og energidepartementet.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser gitt i
loven eller i medhold av loven plikter konsesjonæren
etter krav fra Olje- og energidepartementet å bringe for-
holdene i lovlig orden. Krav kan ikke fremsettes senere
enn 20 år etter unmet av det kalenderår da arbeidet ble
fullfort eller tiltaket trådte i virksomhet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene 2,
4, 14, 19 og 21 kan medfore at konsesjonen trekkes til-
bake i samsvar med bestemmelsene i vassdragsregule-
ringsloven § 12, post 21.

For overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen
eller andre i loven eller i medhold av loven fastsatte be-



stemmelser, kan Olje- og energidepartementet fastsette
en tvangsmulkt pa inntil kr 100 000 pr. dag til forholdet
er brakt i orden, eller inntil kr 500 000 for hver overtre-
delse, såfremt det ikke er fastsatt annen straff for over-
tredelse av vilkåret. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag
for utlegg. Olje- og cnergideparternentet kan justere be-
lopene hvert 5. år

9

22

(Tinglysing)

Konsesjonen skal tinglyses i de rettskretser hvor
anleggene ligger. Olje- og energidepartementet kan be-
stemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses som
heftelse på de eiendommer eller bruk i vassdraget for
hvilke reguleringene kan medfore forpliktelser.
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Manovreringsreglement

for regulering av Finndalsvatnet og Bergetjorn samt overforing av feltet Bergetjorn til Finndalsvatnet i
Kvinesdal  kommune, Vest-Agder fylke

floydene refererer seg til SKs hoydesystern (NN
1954).

Reguleringsgrensene skal markeres med faste og
tydelige vannstandsmerker som det offentlige godkjen-
ner.

Overforinger

Feltet Bergetjorn overfores nedstroms Runna-tjod-
na til Finndalsvatnet.

2.

Ved manovreringen skal det has for oyet at vassdra-
gets naturlige flomvannforing nedenfor magasinene og
overforingsstedene såvidt mulig ikke okes.

Vannstanden i Finndalsvatnet skal holdes over kote
758,0 i perioden 1. juli til 15. september.

Det skal til enhver tid slippes folgende minstevann-
foringer:

Fra Finndalsvatnet: 50 lis om sommeren (1. mai -
30. sept.) og 25 lis om vinteren (1. okt. - 30. april). Fra
overforingspunktet av felt Bergetjorn: 20 Vs aret gjen-
nom. Dersom Finndalsvatnet er pa laveste tillatte nivå
for sesongen, og tilsiget er mindre enn kravet til minste-
vannforing skal hele tilsiget slippes. Det samme gjelder
for Bergetjornfeltet.

I. Reguleringer

3.

Det skal påses at flomlop og tappelop ikke hindres
av is eller lignende og at reguleringsanleggene til en-
hver tid er i god stand. Det &ores protokoll over manov-
reringen og avleste vannstander. Dersom det forlanges,
skal ogsa nedbormengder, temperaturer, snodybde m.v.
observeres og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt
utskrift av protokollen som regulanten plikter å oppbe-
vare for hele reguleringstiden.

4.

Viser det seg at slippingen etter dette reglementet
medforer skadelige virkninger av omfang for allmenne
interesser, kan Kongen uten erstatning til konsesjonx-
ren, men med plikt for denne til å erstatte mulige skade-
virkninger for tredjemann, fastsette de endringer i re-
glernentet som finnes nødvendige.

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

Mulig tvist om forstaelsen av dette reglernentet av-
gjøres av Olje- og energidepartementet.


