
Tillatelse
for

OtteraaensBrugseierforening

TIL FORTSATT REGULERING AV BYGLANDSFJORDEN M.M. I
OTRAVASSDRAGET

(Meddelt ved kongelig resolusjon av 3. oktober 2003)

Ved kongelig resolusjon av 3. oktober 2003 er bestemt:

«1. I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17 gis Otteraaens Brugseierforening
tillatelse til fortsatt regulering av Byglandsfjorden m.m.
I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 nr. 17 gis Otteraaens Brugseierforening
tillatelse til overføring av Bjørnarå, Blautgrjotbekken, Løyningsbekken, Optestøylsbekken, Stemtjørn-
bekken, Bjorbekken og Lautjønn til Sarvsfossen/Skarg kraftverk, og overføring av Strendetjønnbekken,
Bestelandså og Fjellskarå til Farå og Brokke kraftverk.
I medhold av lov om erverv og vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 nr. 16
gis Otra Kraft DA tillatelse til å erverve fall for utnyttelse i Skarg kraftverk.
I medhold av lov om vassdrag og grunnvann 24. november 2000 nr. 82 § 8 jf § 25 gis Otra Kraft DA
tillatelse til å bygge Dam Sarvsfossen og Skarg kraftverk.
Det fastsettes manøvreringsreglement i samsvar med det inntatte forslag i foredraget.»
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Vilkår
for tillatelse etter vassdragsreguleringsloven for Otteraaens Brugseierforening til å regulere

Byglandsfjorden m.m. i Otravassdraget
(Meddelt ved kg1. res. 3. oktober 2003. Erstatter tidligere vilkår gitt ved kgl. res. 22.11.1912 og

09.07.1942, stadfestet 28.11.1947)

1

(Konsesjonstid)

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

nelig revisjon samtidig med konsesjon gitt ved kon-
gelig res 15.11.1974. 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
§ 10, post 3, 1.1edd.

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

kan ikke avhendes, pantsettes eller gjøres til gjen-
stand for arrest eller utlegg uten i forbindelse med
vannfall i samme vassdrag nedenfor anleggene.

Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndig-
hetenes samtykke.

(Konsesjonsavgifter og næringsfond)

For den øking av vannkraften som innvinnes ved
reguleringen for eiere av vannfall eller bruk i vass-
draget skal disse betale følgende årlige avgifter: Til
statens konsesjonsavgiftsfond kr 6,- pr nat. hk. Til
konsesjonsavgiftsfondet i de fylkes-, herreds- og by-
kommuner som Kongen bestemmer kr 20,- pr
nat.hk.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny vurde-
ring etter tidsintervaller som loven til enhver tid be-
stemmer.

økingen av vannkraften skal beregnes på grunn-
lag av den øking av vannføringen som reguleringen
antas å ville medføre utover den vannføring som har
kunnet påregnes år om annet i 350 dager av året.

Ved beregningen av økingen forutsettes det at
magasinet utnyttes på en sådan måte at vannføringen
i lavvannsperioden blir så jevn som mulig. Hva som
i hvert enkelt tilfelle skal regnes som innvunnet
øking av vannkraften avgjøres med bindende virk-
ning av Olje- og energidepartementet.

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

Etter forfall påløper rente som fastsatt i medhold
av lov av 17. desember 1976 nr 100 om renter ved
forsinket betaling m.m. § 3, første ledd.

Når konsesjon er gitt, plikter konsesjonæren å
innbetale følgende beløp som næringsfond for kom-
munene:

Bykle kommune Kr 15.600 000,-
Valle kommune Kr 5.000 000,-
Bygland kommune Kr 15.250 000,-
Evje og Hornnes kommune Kr 3.150 000,-

Konsesjonsavgiftsmidler og næringsfond danner
ett og samme fond særskilt for hver kommune som
etter nærmere bestemmelse av kommunestyret skal
anvendes til fremme av næringslivet i kommunen.
Vedtekter for fondet skal godkjennes av fylkesman-
nen. Kommunal- og regionaldepartementet har utar-
beidet standardvedtekter samt retningslinjer for bru-
ken av konsesjonsavgiftsmidlene.

3

(Kontroll med betaling av avgift m.v.)

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter
etter post 2 og kontroll med vannforbruket og avgi-
velse av kraft, jf post 18 kan med bindende virkning
fastsettes av Olje- og energidepartementet.

4

(Erstatning til etterlatte)

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene
omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan
konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av Olje-
og energidepartementet pålegges å sikre eventuelle
etterlatte en øyeblikkelig. erstatning.

5

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

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans
kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet
og kraftverksdriften å gjøre. unngår ødeleggelse av
naturforekomster. landskapsområder, fornminner
m.v.. når dette er onskelig av vitenskapelige eller
historiske grunner eller på grunn av områdenes na-
turskjønnhet eller e2enart. Dersom slike ødeleggel-
ser ikke kan unngås. skal vedkommende myndighet
underrettes i god tid på forhånd.

•
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6

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

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse
og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak
som omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgifte-
ne forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE de-
taljerte planer med nødvendige opplysninger, bereg-
ninger og kostnadsoverslag for reguleringsanlegge-
ne. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er
godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig
skjemmende og skal til enhver tid holdes i full drifts-
messig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og
vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det øko-
logiske 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-
nomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med den-
ne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opp-
rydding av anleggsområdene. Oppryddingen må væ-
re ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg el-
ler del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de se-
nere 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.

7

(Naturforvaltning)

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestem-
melse av Direktoratet for naturforvaltning (DN)

å sørge for at forholdene i Otravassdraget er slik
at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad
opprettholder naturlig reproduksjon og produk-
sjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk
og øvrige naturlig forekommende plante- og dy-
repopulasjoner forringes minst mulig,
å kompensere for skader på den naturlige rekrut-
tering av fiskestammene ved tiltak,
å sørge for at fiskens vandringsmuligheter i vass-
draget opprettholdes og at overføringer utformes
slik at tap av fisk reduseres,
å sørge for at fiskemulighetene i størst mulig
grad opprettholdes,

å delta i finansiering av tiltak mot forsuring etter
en plan for hele vassdraget.

II

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestem-
melse av DN å sørge for at forholdene for plante- og
dyrelivet i området som direkte eller indirekte berø-
res av reguleringen forringes minst mulig og om
nødvendig utføre kompenserende tiltak.

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestem-
melse av DN å sørge for at friluftslivets bruks- og
opplevelsesverdier i området som berøres direkte el-
ler indirekte av anleggsarbeid og regulering tas vare
på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres
kompenserende tiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

Konsesjonæren plikter etter nærmere bestem-
melse av DN å bekoste naturvitenskapelige undersø-
kelser samt friluftslivsundersøkelser i de områdene
som berøres av reguleringen. Dette kan være arkive-
ringsundersøkelser. Konsesjonæren kan også tilplik-
tes å delta i fellesfinansiering av større undersøkel-
ser som omfatter områdene som direkte eller indi-
rekte berøres av reguleringen.

V

Fra og med det år konsesjonen er gitt, plikter
konsesjonæren å innbetale årlige beløp av kr. 15 000
til opphjelp av fisk og friluftsliv til hver av kommu-
nene Kristiansand, Vennesla, Bygland, Valle, Bykle,
Evje og Hornnes og Iveland. Beløpene skal justeres
etter de tidsintervaller som loven til enhver tid be-
stemmer. Beløpene skal nyttes etter nærmere be-
stemmelse av kommunestyrene til opphjelp av fisld
vilt i kommunene. Med hensyn til tiltak som kom-
mer friluftslivet til gode skal beløpene nyttes etter
nærmere bestemmelse gitt av DN.

VI

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn
med overholdelsen av ovenstående vilkår eller på-
legg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkes av kon-
sesjonæren.

8

(Automatisk fredete kulturminner)

Konsesjonæren plikter snarest og senest innen 5
år, dersom kulturminnemyndighetene ikke forlenger
fristen, å oppfylle lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kul-
turminner §§ 8 og 9 i områder som berøres av regu-
leringen. Kostnadene knyttet til gjennomføring av
arkeologiske undersøkelser og utgravinger, herunder
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også for- og etterarbeider, bæres av tiltakshaver. jf
kultuminneloven § 10. Program og budsjett for det
arkeologiske arbeidet skal utformes under hensyn til
at konsesjonen er en fornyelse, som ikke medfører
nye inngrep, og skal derfor søkes holdt på et rimelig
nivå.

De arkeologiske undersøkelsene og eventuelt ut-
gravningene i reguleringssonen skal foretas i den ti-
den magasinene likevel er nedtappet. Konsesjonæ-
ren må derfor varsle fylkeskommunene om når ma-
gasinene planlegges nedtappet i god tid på forhånd.

9
(Forurensning m.v.)

Konsesjonæren plikter etter fylkesmannens nær-
mere bestemmelse:

å utføre eller bekoste tiltak som i forbindelse
med reguleringen er påkrevet av hensyn til for-
urensningsforholdene i vassdraget
å bekoste helt eller delvis oppfølgingsundersø-
kelser i berørte vassdragsavsnitt

10

(Ferdsel m.v.)

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til ved-
likehold og istandsettelse av offentlige veger, bruer
og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved an-
leggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om
hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede,
samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjo-
nærens bekostning. Veger, bruer og kaier som kon-
sesjonæren bygger, skal kunne benyttes av allmenn-
heten, med mindre Olje- og energidepartementet
treffer annen bestemmelse.

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 øde-
lagt/utilgjengelige.

Konsesjonæren plikter å utarbeide dybdekart/
draft over Byglandsfjorden til bruk for båttrafikk og
avmerker på kartet kjente farlige områder (skjær og
grunner).

11

(Terskler m.v.)

I de deler av vassdragene hvor inngrepene med-
fører vesentlige endringer i vannføring eller vann-
stand, kan Olje- og energidepartementet pålegge
konsesjonæren å bygge terskler, foreta biotopjuste-
rende tiltak, elvekorreksjoner, opprenskinger m.v.
for å redusere skadevirkninger.

Konsesjonæren pålegges å avsette 20 mill. kro-
ner til et eget fond til undersøkelser og tiltak for å re-
dusere begroing og forsuring i Otravassdraget. Fon-




det skal forvaltes av en egen styringsgruppe beståen-
de av NVE, fylkesmennene, regulanten og de berør-
te kommuner. Midlene skal forvaltes til beste for he-
le vassdraget.

Det skal gjennomføres erosjonssikring langs
Byglandsfjorden. Gjennomføringen skal skje i sam-
svar med NVEs forbygningsplan av 18.06.96 eller
ved alternative tiltak som ivaretar hensynene bak
planen på en like god måte. Konsesjonæren dekker
75 % av kostnadene forbundet med gjennomførin-
gen av tiltakene samt en like stor andel av framtidige
vedlikeholdskostnader.

NVE dekker over årlige bevilgninger til forbyg-
ningsarbeider 25 % av kostnadene mot at kommu-
nen overtar framtidige vedlikehold av denne delen.

Ansvaret for gjennomføringen av arbeidet ligger
hos regulanten i samarbeid med NVE, kommunen
og grunneierne. Eventuelle klager i forhold til den
nærmere planlagte gjennomføring av tiltakene av-
gjøres av departementet.

Dersom inngrepene forårsaker ytterligere ero-
sjonsskader, fare for ras eller oversvømmelse, eller
øker sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe,
kan Olje- og energidepartementet pålegge konsesjo-
næren 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.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som
ivaretar både private og allmenne interesser i vass-
draget. Utarbeidelse av pålegget samt tilsyn med ut-
førelse og senere vedlikehold er tillagt NVE. Utgif-
tene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæ-
ren.

12

(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 eller brennes.

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 Olje- og
energidepartementet palegge ytterligere rydding.
Dersom vegetasjon over HRV dør som følge av re-
guleringen. skal den ryddes etter de samme retnings-
linjene som ellers er angitt i denne posten.

Rydding av reguleringssonen skal være gjen-
nomført 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.

•
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13

(Manøvreringsreglement m.v.)

Vannslippingen skal foregå overensstemmende
med et manøvreringsreglement som Kongen på for-
hånd fastsetter.

Viser det seg at slippingen etter dette reglement
medfører skadelige virkninger av omfang for all-
menne interesser, kan Kongen uten erstatning til
konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte
mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de
endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes før
reglementet er fastsatt.

14

(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse
av Olje- og energidepartementet utføre de hydrolo-
giske observasjoner som er nødvendige for å ivareta
det offentliges interesser og stille det innvunne ma-
teriale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser markeres ved faste
og tydelige vannstandsmerker som det offentlige
godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte
la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Sta-
tens kartverk med opplysning om hvordan målinge-
ne er utført.

15

(Etterundersøkelser)

Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste
etterundersøkelser av reguleringens virkninger for
berørte interesser. Undersøkelsesrapportene med til-
hørende materiale skal stilles til rådighet for det of-
fentlige. Olje- og energidepartementet kan treffe
nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser
som skal foretas og hvem som skal utføre dem.

16

(Militære foranstaltninger)

Ved reguleringsanleggene skal det tillates truffet
militære foranstaltninger for sprengning i krigstilfel-
le uten at konsesjonæren har krav på godtgjørelse el-
ler erstatning for de herav følgende ulemper eller
innskrenkninger med hensyn til anleggene eller de-
res benyttelse. Konsesjonæren må uten godtgjørelse
finne seg i den bruk av anleggene som skjer i krigsø-
yemed.

17

(Konsesjonskraft)

Konsesjonæren skal avstå til kommuner og fyl-
keskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 %
av den for hvert vannfall innvunne øking av vann-




kraften, beregnet etter reglene i vassdragsregule-
ringsloven § 11 nr 1, jf § 3. Avståelse og fordeling
avgjøres av Olje- og energidepartementet med
grunnlag i kommunenes behov til den alminnelige
elektrisitetsforsyning.

Staten forbeholdes rett til inntil 5 % av kraftøk-
ningen, beregnet som i første ledd.

Olje- og energidepartementet bestemmer hvor-
dan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.

Kraften tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for
utgående ledninger eller fra konsesjonærens lednin-
ger med leveringssikkerhet som fastkraft og brukstid
ned til 5000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke set-
te seg imot at kraften tas ut fra andres ledninger og
plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnade-
ne ved omforming og overføring av kraften ved ut-
tak andre steder enn i kraftstasjonens apparatanlegg
for utgående ledninger, betales av den som tar ut
kraften.

Konsesjonæren 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 øns-
kes benyttet og brukstidens fordeling over året. Tvist
om fordelingen avgjøres av Olje- og energideparte-
mentet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med
2 års varsel.

Prisen på kraften, referert kraftstasjonens appa-
ratanlegg for utgående ledninger, fastsettes hvert år
av Olje- og energidepartementet basert på gjennom-
snittlig selvkost for et representativt antall vann-
kraftverk i hele landet.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som er be-
tinget i denne post uten at vis major, streik eller
lockout hindrer leveransen, plikter han etter Olje- og
energidepartementets bestemmelse å betale til stats-
kassen en mulkt som for hver kWh som urettelig ik-
ke er levert, svarer til den pris pr kWh som hvert år
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 prøvelse etter 20 år fra vedtakets dato.

18

(Luftovermetning)

Konsesjonæren plikter i samråd med NVE å ut-
forme anlegget slik at mulighetene for luftovermet-
ning i magasiner, åpne vannveger og i avløp til elv,
vann eller sjø blir minst mulig. Skulle det likevel vi-
se seg ved anleggets senere drift at luftovermetning
forekommer i skadelig omfang, kan konsesjonæren
etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepar-
tementet bli pålagt å bekoste tiltak for å forhindre el-
ler redusere problemene, herunder forsøk med hel
eller delvis avstengning av anlegget for å lokalisere
årsaken.
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19

(Kontroll med overholdelsen av vilkarene)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser
som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og ener-
gidepartementet til kontrollmed overholdelsen av de
oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige
av konsesjonæren etter nærmere regler som fastset-
tes av Olje- og energideparternentet.

Ved overtredelse av de fastsatte bestemmelser
gitt i loven eller i medhold av loven plikter konsesjo-
næren etter krav fra Olje- og energidepartementet å
bringe forholdene i lovlig orden. Krav kan ikke
fremsettes senere enn 20 år etter utløpet av det ka-
lenderår da arbeidet ble fullført eller tiltaket trådte i
virksomhet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene
2. 17 og 19 kan medføre at konsesjonen trekkes til-
bake i samsvar med bestemmelsene i vassdragsregu-
leringsloven § 12, post 21.

For overtredelse av bestemmelsene i konsesjo-
nen eller andre i loven eller i medhold av loven fast-
satte bestemmelser, kan Olje- og energidepartemen-
tet fastsette en tvangsmulkt på inntil kr 100 000 pr
dag til forholdet er brakt i orden, eller inntil kr
500 000 for hver overtredelse, safremt det ikke er
fastsatt annen straff for overtredelse av vilkåret. På-
legg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Olje- og
energidepartementet kan justere belopene hvert 5.
ar.

20

(Tinglysing )

Konsesjonen skal tinglyses i de rettskretser hvor
anleggene ligger. Olje- og energidepartementet kan
bestemme at et utdrag av konsesjonen skal tinglyses
som heftelse pa de eiendommer eller bruk i vassdra-
get for hvilke reguleringene kan medføre forpliktel-
ser. •

•
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Manøvreringsreglement
for regulering av Otravassdraget

(Fastsatt ved kg1. res. 3. oktober 2003)

(erstatter reglement sist endret ved kg1. res. 02.06.1995)

1.

A Reguleringer

Reg. grenser
Øvre Nedre
kote koteMagasin

Breivatn-Sesvatn 	
Skyvatn 	
Store Førresvatn 	
Hartevatn 	
Ormsavatn 	

111, Vatnedalsvatn 	
Store Urarvatn 	
Lille Urarvatn 	
Reinevatn 	
Skarjesvatn 	
Sarvsfossen inntaksmagasin 	
Bossvatn 	
Bykil 	
Hovatn 

Langerakvatn 	
Gyvatn 	
Byglandsfjord 	 


Naturlig
vannst.

kote

	

895,0 896,5
1090,0

	

839,0 843,0

	

753,9 758,9

	

866,0 868,0

	

745,0 840,0

	

1160,0 1175,0

	

1153,5 1175,0

	

1171,7 1175,0

	

1076.6 1079,0

	

592,5 633,0

	

529,0 551,0
500,0

	

685,68 690,68

	

595,34 597,84

	

561,5 564,5
203,0

Reg.
høyde

	

894,0 2,5

	

1078,0 12,0

	

836,0 7,0

	

751,9 7,0

	

856,5 11,5

	

700,0 140,0

	

1141,0 34,0

	

1151,0 24,0

	

1165,0 10,0

	

1075,0 4,0

	

630,0 3,0

	

495,0 56,0

	

499,0 1,0

	

673,84 16,84

	

593,84 4,0
3,0

	

198,0 5,0

For Byglandsfjord er angitt de samme høyder
som i tidligere reglement, høydene for Skarjesvatn
er angitt i lokalt høydesystem, mens høydene for alle
de øvrige magasinene refererer seg til fastmerker i
NVEs nivellementer.

• I Hartevatn kan magasinet over kote 757.3 be-
nyttes ved pumping til Vatnedalsvatn. Nedtapping
av Hartevatn under 757,3 må etter bestemmelse av
departementet bare finne sted når ekstraordinære
forhold for landets kraftforsyning har oppstått.

Retten til nedtapping under nevnte kotehøyde
kan etter departementets bestemmelse innskrenkes
eller helt falle bort dersom dette skulle vise seg nød-
vendig av hensyn til forurensningssituasjon i vass-
draget.

I tiden fra vårflommens kulminasjon og ut au-
gust måned skal vannstanden i Bossvatn ikke være
lavere en kote 531,0 og i Byglandsfjorden ikke være
lavere enn kote 202,0. Regulanten oppfordres til å
søke å holde vannstanden på kote 202,5 i Byglands-
fjorden i denne perioden. Så lenge det ikke er nød-
vendig av hensyn til minstevannføringsbestemmel-
sene skal ikke Brivatn-Sesvatn senkes under kote
896,0 i samme periode.

Ved manøvrering av Byglandsfjorden skal det
legges vekt på å unngå raske variasjoner i vannstan-

den. Regulanten oppfordres til å holde vannstanden
stabil på kote 200,5 eller lavere i blekas gytetid, nor-
malt i perioden 20. november til 20. desember.

I perioden fra 1. mai til 1. september skal det ik-
ke tappes fra Hovatn før vannstanden har nådd kote
685,7. Når denne vannstanden er nådd skal det ikke
tappes slik at vannstanden kommer under kote
685,7.

Med unntak av dammen ved Byglandsfjord har
samtlige dammer faste overløp. Vannstanden i de
enkelte vatn stiger derfor noe over øvre regulerings-
grense under flom.

Reguleringsgrensene skal betegnes med faste og
tydelige vannstandsmerker som det offentlige god-
kjenner.

B. Overføringer

a. 1. Avløpet fra Nørste Brandsvatn i Gjeiskeliåna
(14,3 km2) overføres til Auervassåa.

2. Av avløpet fra Hartevatns felt (17 km2) i Au-
ervassåa, sammen med avløpet under pkt. 1,
overføres inntil 1,5 mVsek. til Børtevanns-
bekken. Resten av avløpet overføres fra Bas-
togdalen til Hartevatn sammen med avløpet
fra et lokalt felt (3,0 km2) i Bastogdalen.
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Avløpet fra et felt på 5 km2 i Fjordungsbek-
ken overføres til Hartevatn.
Avløpet fra Skyvatn (18 km2) overføres til
Væringsåa.
Avløpet fra Lislevatn (244 km2 ) kan overfø-
res til store Førsvatn. Avløpet fra Væringsåa
(38 km2) sammen med avløpet under pkt. 4
føres inn på overføringstunnelen.
Avløpet fra Hartevatns restfelt (98,7 km2)
sammen med pålagt minstevassføring fra
Lislevatn og avløpet under pkt. 2 og 3 føres
ved pumping inn på overføringstunnelen fra
Lislevatn.
Avløpet fra store Førsvatn sammen med av-
løpet under pkt. 5 og 6, i alt 491 km2, over-
føres til Vatnedalsvatn.

b. 1. Avløpet fra Reinevatn (16 km2) overføres til
Urarvatn.
Avløpet fra Skarjesvatn (28 km2) kan via
pumping overføres til Urarvatn for lagring.
Avløpet fra Urarvatn overføres via Skarje
kraftverk til Bossvatn.

c. 1. Avløpet fra følgende felter kan via driftstun-
nelen for Holen kraftverk føres til Vatnedals-
vatn for lagring:

Kvervå 18 km2
rest Skarjeså 8 km2
Trågumså 7,3 km2
Hisbekken 3.1 km2
Fossbekken 2,3 km2
Kvernbekken 1,5 km2

2. Avløpet fra Vatnedalsvatns felt (eks1 nedbør-
feltet til Urarvatn, jf ovf pkt b 3) inkl avløpe-
ne under pkt a 6 og c I (i alt 714 km2) over-
føres via Holen kraftverk til Bossvatn.

d. 1. Avløpet fra Otras restfelt ved Sarvsfoss (192
km2) overføres til Bossvatn.

2. Avløpet fra følgende felter kan via driftstun-
nelen for Brokke kraftverk føres til Bossvatn
for lagring:

Holsbekkene 5,6 km2
Heiså (Bykle kommune) 33 km2
Ljoså m/bielv Gjessløyå 123 km:
Sollibekken 7,6 km2
Lisleå 12,8 km2
Flåsse 3,2 km:
Amliå 5,3 km2
Kåvå 18 km2
Hovedstøylså 14 km2
Farå 109 km2

3. Avløpet fra følgende felt overføres til eksis-
terende tunnel fra Farå til Brokke kraftverk:

Strendetjønnbekken 5,5 km2
Bestelandså 31,1 km2
Fjellskarå 11,1 km2

Avløpet fra følgende felt overføres via tunnel
til Sarvsfossen inntaksmagasin:

Bjørnarå 65,5 km2
Blautgrjotbekken 2,6 km2
Løyningsbekken 3,0 km2
Optestøylbekken 5,0 km2
Stemtjørnsbekken 2,5 km2
Bjorbekken 3,0 km2
Lauvtjønn 1,2 km2

e. I. Avløpet fra Heisvassdraget (Bygland kom-
mune) ovenfor kote 725 overføres til Fiske-
løys, og overføres videre sammen med avlø-
pet fra Fiskeløys til driftstunnelen for Hovatn
kraftverk. Det overførte avløpet kan magasi-
neres i Hovatn.




For den alminnelige fløting nedenfor Ose avgis
vann etter bestemmelser som fastsettes ved overens-
komst eller skjønn.




Manøvreringen av magasinene ovenfor Byg-
landsfjord skal primært skje med hensyn til fallene i
denne del av vassdraget.

Det skal likevel ved manøvreringen tas hensyn
til de nedenforliggende grunneiere og til allmenne
interesser.

Fra Lislevatn skal i tiden fra snøsmeltingens be-
gynnelse og til 15. oktober slippes en minstevassfø-
ring på 2 m7sek og resten av året minst 1 m'isek. I
Otra nedenfor Børtemannsbekken skal det i samme
tidsrom holdes minstevassføringer på henholdsvis 4
m3/sek og 1 m7sek.

Fra Hartevatn skal i tiden 15. juni til 15. septem-
ber slippes en minstevassføring på 2 mIsek. og res-
ten av året minst 0.5 m7sek.

Vassføringen målt ved Hoslemo VM må aldri
være under 4 m7sek. fra snøsmeltingens begynnelse
til 15. oktober og 2 m3/sek. resten av året.

Ved en tapping forbi dammen ved Bykil som al-
dri må være mindre enn 0,2 m3/sek. skal det sørges
for at vassføringen ved Valle VM ikke kommer un-
der 5 m'/sek. om sommeren og. 2 m5/sek. om vinte-
ren. Vassføringen skal etter nærmere bestemmelse
av departementet kunne okes til 3 m7sek. om vinte-
ren.

Fra inntaket i Bjørnarå skal det slippes minste-
vannføring på 0,2 m'Isek når dette er mulig ut fra na-
turlig tilsig.

Fra inntaket i Optestøylsbekken skal det slippes
minstevannføring på 0,02 m7sek når dette er mulig
ut fra naturlig tilsig.

Fra Gyvatn skal det slippes minstevannføring på
0,3 rnIsek.

Fra Langerakvatn skal det slippe minstevannfø-
ring på 0,1 m'is.

Nedenfor Byglandsfjord skal vassføringen målt

•
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•

ved Vigeland VM i den tid restriksjoner nevnt under
punkt A for tapping fra Byglandsfjord gjelder, ikke
komme under 50 mVsek. På samme måte som oven-
for skal minstevassføringen etter nærmere bestem-
melse av departementet kunne økes til 80 mVsek.
Vannføringen ut fra Byglandsfjord skal hele året ik-
ke være lavere enn 15 mVs.

Vannstanden i Byglandsfjord må ikke overstige
kote 203 uten at alle bevegelige flomløp er åpne.
Flomvatn fra Urarmagasinet avledes både til Uraråni
og Skarjesåni tilsvarende naturlige avløp fra Urar-
vatn og Reinevatn før regulering. Flomvassføringen
i Skarjeså og Bossvasså kan under driftsuhell i Urar
eller Skarjes, respektive Brokke kraftstasjoner bli
noe større enn under normale forhold. Forøvrig må
vassdragets flomvassføring ikke unødig forøkes.
Tappingene kan ellers skje etter kraftverkenes be-
hov.

Imidlertid kan konsesjonæren etter departemen-
tets nærmere bestemmelser tilpliktes å slippe kunsti-
ge flommer i kritiske forurensningsperioder og lok-
keflommer på den lakseførende delen av vassdraget.

4.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hin-
dres av is eller lignende samt at reguleringsanlegge-
ne til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll
over manøvreringen og avleste vannstander samt ob-
serveres og noteres om det forlanges, nedbørmeng-




der, temperatur, snødybder m.v. NVE kan forlange å
få tilsendt utskrift av protokollen som regulanten
plikter å oppbevare så lenge reguleringen består.

5.

Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hin-
dres 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 m.v. observeres og noteres. NVE kan for-
lange å få tilsendt utskrift av protokollen som regu-
lanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.

6

Viser det seg at slippingen etter dette reglemen-
tet medfører skadelige virkninger av omfang for all-
menne interesser, kan Kongen uten erstatning til
konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte
mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de
endringer i reglementet 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 forståelsen av dette reglementet
avgjøres av Olje- og energidepartementet.

•


