Manøvreringsreglement

for Tokemagasinet

i Kragerøvassdraget.

Meddelt Kragerøvassdragets
Brukseierforening
ved kongelig resolusjon 2. februar
2001. Endring i manøvreringsreglement
meddelt ved kongelig resolusjon av 12. mai
1923.
1.
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deim
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Høydene refererer seg til Statens Kartverks høydesystem.
Reguleringsgrensene
avleses på Merkebekk magasinmerke
som etableres fast og tydelig etter Norges
vassdrags—

og energidirektorats

godkjennelse.

2.
Ved manøvreringen
skal has for øye, eventuelt ved forhåndstapping
fra
magasinet ved fare for flom, at vassdragets tidligere flomvannføringer
ikke økes.
For mest mulig å hindre at vannstanden iToke overstiger
fra vårflommens inntreden til 31.august og fra 1. til 15. november
flomdempingsmagasin

mellom

I tiden fra 1. september
flomdempingsmagasinet

være

kotene

60,35 (HRV) og 59,85

til 31. oktober
kote 59,35

(HRV —0,5 m).

skal nedre grense

(HRV

HRV skal det i tiden
holdes et

for

-1,0 m). Etter at vannstanden

under

flom har steget over nedre grense for flomdempingsmagasinet
skal magasinvannstanden
ved avtagende tilløp senkes ned til denne grense snarest mulig gjennom
driften av kraftverkene,
men også ved hjelp av flomavledningsorganer
i Dalsfoss dam
om det er nødvendig
Etter
snarest

at vintertappingen

mulig

maksimum

for å få fallende

bringes
men

inntil denne
senkes

- normalt

er avsluttet

opp til kote 58,85

20 m3/sek

til 1. september,

vannstand.

(HRV - 1,5 m) idet tappingen

grense

til kote

er nådd.

kan de nedre

Denne

nedre

begrenses

tappegrense

til
gjelder

58,35 (HRV ~ 2,0 m) fram til 15. september.

Det skal holdes en minstevannføring
ndf. Om nødvendig

til 1. april - skal vannstanden

tappegrenser

på 4 m3/sek

målt ved vannmerke

underskrides

Dalsfoss

for å opprettholde

denne

vannføring.

<:

I de perioder
tappingen

foregå

av året da vannføringen

på en slik måte

suppleres

med vann fra magasinet,

skal

*x

at den blir så jevn som mulig.
«:

Forøvrig
behov.

kan tappingen

foregå etter Kragerøvassdragets

Brukseierforenings

3.
Ved eventuell

gjenopptagelse

nødvendige

vann til dette

annen

overensstemmende

måte

behov

av den alminnelige

dersom

fløting i vassdraget

ikke framføringen

med overenskomst

av tømmeret

avgis det

ordnes

på

eller skjønn.

4-.
Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is eller lignende
reguleringsanlegget
til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over
manøvreringen
temperatur,

og avleste

vannstander.

snømengder

energidirektorat

m.v. observeres

kan forlange

plikter å oppbevare

Dersom

å få tilsendt

det forlanges

og noteres.
utskrift

Norges

og at

skal også nedbør,
vassdrags-

av protokollene

og

som regulanten

for hele reguleringsperioden.
5.

Viser
omfang

det seg at tapping

for almene

interesser

plikt for denne til å erstatte
endringer

i reglementet

etter

dette

kan Kongen

reglement
uten

medfører

erstatning

mulige skadevirkninger

skadelige

til regulanten,

virkninger
men med

for tredje mann, fastsette

som finnes nødvendig.

Mulig tvist om forståelsen
departementet.
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av dette reglement

avgjøres av Olje—og energi—

de

av

