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0;: 3113mmKRAFISELSKAP
TIL Å FORETA BEGULERINGER OG OVERFHRINGER
I UVDALSVASSDRAGET.

(MEDDEL'I'

Ved
'

kongelig

VED KONGELIG

molusjon

av 12. mai

REBOL‘USJON

1961_er

12. MAI 1961).

beatemt:

1. I medhold av lov om vassdragareguleringer
av 14. desember 1917 tillates Asker og
Bærum kraftselskap å foreta reguleringer og overfør
inger i Uvdahvaasdmget
i nam—
aver med de vilkår som er tatt inn i mammaepartementeta
tilråding av 12. mai 1961.
2. D'et mmtm
manøvreringsreglemont
for reguleringen i samavar med det i Industridepartem
entets

ovennevnte

tilråding

inntatte

utkast

nom

gjeldende

inntil

videre.
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Betingelser
tor tillatelse

tor Asker og Bærum kraftselskap

til å. foreta reguleringer

Uvdalsvassdmget,
(Fastsatt

vad kgl.

resolusjon

av 12. mal 1961.)

1.
Konsesjonen
sjomvilkåme

3.

gia på uhegreuae'c tid. Kongekan vas opp til. alminnelig

Dersom

mann,

som

ikke

tilhører

staten

og ovwføringen
eller blir medeiere
& anleggene, gjelder konsesjonen
for disses vedkommende i 60 år fra konsesjonene
datum.
Ved

utløp tilfaller

Til

pantsettes eller gjøres til gjenstand for arrest. eller utlegg uten i forbindelse med vass-

2.

I

det

40.

år etter

's.

at

uten

etats-

kw

konsesjonen

er gitt.

skal staten kunne innløste de andeler i regulerings-

where

og

overføring'sanleggene

eiere for hvem fillamleen

sem

fullt dfiftameasig

20

år kan

og

bykommuner

kr. 2.75 pr. naL-hk.

fastsettelsen

av

avgiften

ma PDP hi1 ny prøvelse.
$1611a

av

vannkraften

i

Uvdalselv

stend.

innløsningw

akjøun på.

Hvorvidt

være

be-

mgnespfizmnnlagavdenokmgim
føringen
som. reguleringen
og overføringen
antas å ville medføre
utover den Waring,
somharkunnctpåregnesåromannetiäo

dager av året. For Mamet

nedenfor Nore I

beregna
ølningen på, grunnlag
av den. øking
av .lavvasatørlngen
anm. reguleringen.
og overføringen
antas
å ville medføre
utover
den
Waving
som har kunnet. påregnes
år om
annet med den tidligere
bestående
':egulerlng.
Ved beregningen
av dame
øking fonttaettea

detatmgasinene
utnyttes! påensådanmå'æ
at. vamtemingen i lavvaasmrioden blir så. jevn

'

mgulenlngen og overføringen immune wasakratt tas i bruk.
AVgiflzem har munne pantbsikk'erhet mm
akutte:- på. fast eiendog og kan hndrim,
på,
samme

måte

som

dlase

Etter

mazes

forfall.

6 pst. årlig rente.

"f..: "WS?"- "

"‘3"

”;;—"35"
'1

.,

ved

a

Q

så. er tu-

Anleggene: eier plikter på, Ein bekostnins
a utføre hva skinnet
i så. henøeende måtte

N'”lb?-

4c.

I

felle, avgjama'i
tilfelle
av tvist ved skjønn
av nvllllge menn på statens
bekostnlng.

bestemme.

herreda-

av

Plikten
til å avlegge
ds ovenfor
omhandlede avgifter
inntrer ether hvert nom den ved

nlngsarbeider
og hun har an verdi avarende
lil hva. de bevinelig
har kostet ved ervervelsen med fradrag
for amorfiaasjon
etter
en
amortiøasjonstld
av 60 år. For amtet tilbehør

verdi etter

fyllgasq

eiere

aka! diaae

med bindende virkning av departementet.

summenbliråbereåneunderhensynHIat
gnmnatykker og rettigheter sa'mt vannbyg-

statens bekostning.
Anleggene
31ml

som ved re-

filflyter

som mulig. Hva der i hvert enkelt tilfelle skal
anses som den ved mgmlerlngeu
og overføringen mnvunue
øking av mam,
avgjør'æ

måtte

er flashe-

grenset.
Benytter
staten æg ikke herav, skal
den 1 det 10. år deretter
ha. aamme adgang.
Bestemmelsen
om innløsning
må være meldt
auleggenea
eier 6 år i forveien.
Innløsning-

beregnes den tekniske

de

Etter

disse matau-

anleggene.
må. ikke nedlegges
samtykke.

overføringen,

som Kongen bestemmer

eieres andeler i anleggene
statenuten veder—
lag.
Konseajonen
kan Me overdras.
De uflurte
reguleringa
Fog overfa'ingsanlegg eller andeler
deri kan ikke avhendep.

full nedenfor
Anleggene
mynåighelænes

cg

msfull
eller bruk i vassdraget.
avlegge følgende amiga avgifter:
Tn staten kr. 0.50 pr. nat-hk.

kommuner. deltar i reguleringen

konaeajonstidens

For den økning av waflkmften
guleringen

revi-

sjon etter 50 år.
eller mrskc

og ovenførlngor l

.

Nærmere bestemmelper om:

avgiftereeberpoststtgkaj
forbmket samt angående avg”

jfr. post 22, skal med bindende
hvert enkelt tilfelle cm
mende

nål.:

.

'

j'
?.

1"

.,.,

_'
' "for
av vedkom-

mgjerinaedepartement.
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5.
Arbeidet

Det kan again. pålegges konøeejonæmn.

må. påbegynne

innen

en frist

av

2 år etter at. konaeajonen er gitt og fullførea
innen en ytterligere frist av 6 år.
Ifrislenmedregnesikkedenvidsompå
grunn av overordentlige
jor) atreik eller lockout

tildngelser
har vært

(vie mæumulig
&

utnyuæ.

6.
ekal ved bygging

Koneesjonæren

og drift.

av anleggene
foptriunwia
anvende
norske varer. for så. vidt. dime Iran fås like gode, eustrekkelig
hurtig
— herunder
forumtt
at
der er utvist
all 111q
aktsomhet
med henaynfiludenforbeseilfingen—samtfilen

prla som ikke med mer enn 10 — fl -— pet.
ovarstiger

den

pris

med

tillagt

de kan erholdea fra utlandet.
til

"å velge

mellom

toll.

hvortil

Er der adgang

forskjellige

innenlandske

tilbud, antas det tilbud som repzeeenterer det
stemte innen landet fallende arbeid og produserte

materlale.

selv

om

dette

koatbarere, når bare ovennevnte

tilbud

er

prisforskjell

— 10 pst.. -— i forhold
til utenlandsk
vare
ikke derved overatlges.
Toll og pristillegg
tilsammen
forutsettes
dog ikke å. akulle overafigeZfipat.
avdeuutenlandslnevarespfls
(eksklmlve
toll).
I tilfelle av tvist; herom avgjøres
Spørsmålet
av departementet
Vedkommende
departement
kan dispeneere
fru. regelen om bruk av nomke varer.
For overtredelse
av bestemmelaene
i nær»værende
post
erlegger
konsesjonæren
for
hver gang etter avgjørelse
av vedkommende
departement
eu mulkt av inntil 15 ——femten
-—- pat. av verdien.
Mulkben timaller statemeaen.
'

tegnes fortrinnsvis

i norske sel-

skaper
hvia diaseubyr
like tomlelalcbige
flngelser
50m utenlandske.
Vedkommende

partementet

bede-

kan diepenaere fra denne heaten—

anelse.
..

. Kønaæjenæm
gled være.. ansvarlig for at
hans kontraktører oppfyller sine forpliktelser
ovenfor

arbeiderne

ved anleggene.

9
Komajouasren
er forpliktet til, når ved—
kommende departement forlanger det, på den
måte og på de villa.!- mm depaxtementet be—
stemmer,
i anleggafiden
a almife
arbeideme
og funksjonærene
ved anleggene
og dimes familier
den nødvendige
legehjelp
ved fast-

boende lege og å hnlde eller helt eller delvis
dekke utgiftene til for øyemedet tjenng sykehm -elvler wykeatue
tidamessig
utstyr.

med

blikkelig

isolasjonalokaie

cramming.

10.
Kananajonaeren
er & fomøden
utstrekning
forpliktet
til på rimelige
vilkår og uten beregning
av noen fortjeneste
& shafts
arbeidame og funkajonæreue
sunt og tilstrekkelig

husrom

etter nærmere bestemmelse.

kommende

og

av ved—

departement.

Konaeejonæren
departememba

er ikke uten vedlmmmende

samtykke

berettiget

ledning av arbeidetvistlgheter
beiderne fra bekvemmeligheter

til

i an-

å. oppai ar—
eller hus leid

hos ham. Uenighet om hVOrvidltoppsigelse
skyldes
virkning

arbeidatViat.
avgjøres
med
av departementetBestemmelsene
1 annet ledd får

vendelse på. leieforholdet
og arbeider

når

bindende
ikke

an-

mellom konsesjonar

§ 38 i lov om husleie

av 16.

jun.! 1989 gjelder i kommunen og leieforholdet: er
i nevnte

beskyttet
paragraf.

gjennom

oppaiingareglene

11.

Konsesjonæmn er forpliktet tll & erstatte
til vedlikehold

og isvandaeuelae

av

offentlige veger. bruer og haier. hvor disse
utgifter blir særlig øket ved anleggsarbeidet.
I Wlättllfelle avgjøræ apemmå-lent om. hvorvidt vilkåmne for rutuaiensplikten er fil itede
samt erstatningene
etamlae
koneeejnnærens
bekostning.

‘l

81

rene omkommer ved arbeidsulykke i anleggetiden, kan. kousesjanæreu etter nærmere be—
stanmelse av vedkommende departement på,legges å. sikre eventuelle etteflatte en øye—

utgiftene

7l

Forsikring

etter

vedkommende
departementet
nærmere bestemmelse. helt eller delvis & bm
utgmene
t-il
vedkommende
kommunens
alminnelige
fonebyggende
helsetjeneste
og alminnelige
sosiale tiltak.
Hvis noen av arbeiderne
eller funka'lonæ-

ved alq'ønn på
Eventuell
embala-

nlng innbetales til Vegdirektomwt.

Veger.

bruer og kaier. som komeejonæren
anlegger.
skal nullen til tr! avbenyttelse
for almen—
heten.
for så. vidt de
enhet finner
at

dette

kan akje uten veaentlige

ulemper

for

anleggene.
12
Kongepjonmn

gjørelse

er

forpliktet

av vedkommende

amtte
vedkommende
forsørgmtguter
mm

loven er forutsatt

til

ener

departement

av-

& ex»

fomrgakommune
alike
i medregmgxleringe—

dekket ved hjelp av fond i

samsvar
med reglene
i loven
§ 12 pkt. 7,
1. ledd og 2. ledda første og annet. punktum.
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17.

13.
årlig & sette ut det
plikter
Konaesjonæréu
som vedkomsettefisk
og/eller
antall yngel
& relaajon
påkrevd
meer
mende departement
alle ubhvor
Konseejonæren
til inngrepene.

gifter som følger med pålegget.
For

& hin'dre

tunnelog/eller
foran uppeluker
anordning
som følger
inntak aamt a bære de utgifter
og vedukehold
oppsetting
med anskaffelse.

& foreta. fiskerimodig med åra mallommm
som
i de vannområdet
logiake undemøkelser

av reguleringen

berm

Konaeajomeren

og overføringen.

plik-

til

diam

å. bære

ter koneeejonæren
undersøkelser.

utgmteue

nærmere be-

etter

plikter.

&
departement.
av vedkommende
abemmelse
vann for drift av fisketrapslippe nødvendig

per som måtte bli bygd.

trær

tor

ryddes

områder

8 cm

målt

stammedimeter

i en

høyde

mbber

Gjenstående

av

skal

regnes
Høyden
ikke være over 25 cm høye.
skal være
Rydningen
mot bakken.
vinkelrett
sweet. 2 å.: etter tømte neddemming
fullført
areal.
av vedkommende
av vedkombestemmelse
nærmere
Etter

monde departement
ding av
flaket.

skal det foretas
områder

begrensede

av

finryd-

henayn

' 18.
arbeivdet

påbe-

opplysplaner med fornødne
meut detaljene
og omkoatningsoverslag
beregninger
ninger.
0g over!
regnenlngs—
vedkommende

at arbeidet

leggene.øå.lsåledes

ikke kan iverk-

settes tør planene err approbant av departe
mentet.

Anleggene
akal

og

måte

til

aka.! utføres
enhver

tid

på en fiolad

holdes

i fullt

driitsmeaeig stend. Demo 'uttørelae så. vel
som deres Geneve Wdlikehold og drift undergis
offentlig
utredes

De hermed forbundne
tilsyn.
eier.
av anleggenes

utgifter

19.
å avgi
eier plikter
RegMez-ingqanleggenæ
at den alminnelige
utptrelmlng.
vann i
så lite eom mulig ved re—
foml'empea
fløting
om hvilke fortøyninSpørsmålet,
guleningen.
i tilfelle ,sw tvist
ger han skal treffe. avgjøres
ved ekjønn.

aom ikke
Skade eller ulempe for flamina.
på. denne måte avhjelpes, blir å erstatte over5 16.

med regularingslovena

eneatemmende

20.
aslippingen

Departleravisenpåmagaeinenesommis—
på grunn av reguleringen.
har ein bæreevne
$151!:
ulna! mam
eller overføringene.
om. høsten, innalrk—
Så. mart iaen er farm

lesdetsvekkedeparblmedettaufesbettll
pålersomsebteefastibenmedpaaaendemelmanet

akal

til enhver

tid han en fri

høyde over ia- eller enøoverålate på mellom
0,5 0g 1 m.

Konsesjonæren
leringsarbeideta

16.
er forpliktet
påbegynnelae

fommllngelokale
midlertidig
cg den. øvrige
beiderne
lmytbet eu anlegget;

fil ved regu& sørge for

til bruk for ar—
som e:befolkning

og til geiatllg

beaming

etater Kirke-

depa'rtemenbetn nærmere bestemmelser.

overenaatem-

foregå

aka!

«om Kongen på
monde med et reglement
hånd utferdig'er.
etter dette
Viser det seg at slutningen
av
virkninger
gkadenge
lament medfører
kan Kongen
fang for almene interesser,

for—
reg- .
om—
uten

erstatning til koneeejonæren, men med- plikt
5’5“ denne til å erfimtte mulige skadevirknin—
for
i

de endringer
fnamette
ger for tredjemann.
nødvendig.
som finnes
reglementet
En norsk: statsborger
godtar, skal
departement

som vedkommende
forestå manøvrerin-

kan ikke påbegen. Ekeproprlasjonøkjønn
er faatgynnes før manøvreringmglementet
satt.

For nå vidt. vannet

Konsesjonæren skal stille kr. 80000 til rådighet. for almendannende vukaomhet blant
arbeiderne

rør

plikter,

til

15.

lomrom.

ved-

partementet.

og

busker som or over 1.6 m høye' eller haw over
26 cm over bakken.

fastsettes

av Landbrukade-

som må godkjennes

tekter

14:.
De neddemte

i distrik—

jordbruk

fondet

For

av Kongen.

tykke

Konsenjmæren

det nødven-

finner

departementet

av

fremme

gynnes, å. forelegge vedkommende depart»:-

VI

Dersom

av hmedatyret

uærm'ere besbemmelse
til

konse-

1:11et sand hvis renter

100000 am :1t
etter

skal

hm til Uvdal kommune kr. .

tet. Fondets kapital kan ikke røres uten sem—

& tappe-

perioden, plikter konpesjonæren dersom vedkommende departement forlanger det og etter
bestemmelse
nærmere
dette departments
eller annen sperre—
& anbringe openegmer

ml

Imam

, sjonæren hemle

anvendes
flak

ev

utvandring

tan i bruk.

remueriugen

lementet.

slimet:

1 Må

ken komajonæren

med teg-

pålegges

en

av inntil lu'. 1000 for
1311mm
WW
hver gang otter departementets: nærmere bestemmeleie.
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21.
Anleggenea

eier

alm!

etter

stemmelse av departematet
logiske

iakttagelser.

intereeaer
vunne

materiale

lige.

De tillatte

he-

utføre de hydro-

som

finnes

nærmere

i

påkrevd

det

offentlige»;

og stille

til disposisjon

det inn..

for det offent-

oppdemningahøyder

og de

tillatte
laveste
tapnlngagrenser-bebegnea
ved
faste. og tydelige
vannatandamerker,
aom det
offentlige
godkjenner.

Kopier av alle korter
' måtte

la. oppta

tilatllles

Norges

opplysning

som konsesjonæren

-i anledning

av anleggene.

geografiske

om hvordan

oppmåling

målingene

vaaafalls-

og

brukseiere,

som

utbygging

inntil

10 pst. av den for hvori: vasafall

innvmme

øking

angitt,

av

post 3).
inntil

kraften

(beregnet

som

Staten forbeholdes

5 pst.

i

rett til & erholde

av krafiten.

Pålogget

om avgiVelse av kraft kan ether

begjæring
avgjørelse
Kraften
tid med til
Km

av en interesert
tas opp til n'y
etter 30 år.
kan kreves avgtm med en. bruke5000 brukstimer
årlig.
avgis i den form hvori den pro-

duseres.

Elektrisk

hatt

uthus etter departementets

bestemmelse
i Mum
eller fra fjernledningeue
eller frg. ledningsnettet,
hva enten
ledningene
tilhører anleggene
eier eller andre.

Foretaket
økede

battens

utgifter,

av: kraften.

bæres

Meme

ev ledningene

diaae

enten dette

av

den

er staten

som

ut-

eller

en

kommune.

Avbrytelee

levelingen.

som ikke skyldes vie major. streik

eller

innskrenkning

slik pris. skel kraften leveres til eelvkoetande.
Hvis den pris sum såledea 91ml legges til
gmnn blir uforholdemeseig høy, fordi bare en
del

av

den kratt

vannfallene

kun

gti.

er tatt i bruk. skal kraften leveres til rimelig pris. Uenighet om. prisen avgjøree av vedkommende
departement..
Eleven har rett til at forlange
1 år for hver gang kreft uttas.
ufink
varsles,
kan
forlanges

brukstid som ønsket: benyttet
deling over året. Tvist
res av departementet.

kraft uten at vi'e major. melk

hindrer
mentets-

halde

et vamel ev
Samtidig
aom
oppgitt
den

om fmdelingen
Oppsigelse
av

levemneea.
plikter hen
Mammaelee
å betale

kraft"

eller lockout
ether departeen mullet
til

av kr. 1 pr. (133 for hver kW bom

ikke

er levert.

med andre

hensiktsmessig

for-

avgjekonse-

Det

Werke:-

offentlige

når dette

aka!

finnes

av hensyn til dein alminnelige

kraftforsyning.
Bestemmelse
haram treffes
i
mangel
av minnelig
ovenenekomet
av et av
Kongen
oppnevnt
skjønn som 0335. 1mm:de næmme
tekniske
og økonomleke
vulkår
for sådant arbeid.

Komajonæreu

plikter

på egen bekoatming

a foreta. de forandringer
av anlegget
som
måtte
finnes
påluevd
av hensyn
til Bådant
samarbeid.
Bestemmelse
hevom treffes
av departemæxtet.
De;- tea ved avgjørelaeu
størst
mulig
hensyn
til anleggets
økonomiske
for—
hold.
23
Departementet
kan under nærlige omtendigheber gi en vassfallae
eller bmkseier
son:

ikke er medeier i regulatingog overføringeanleggene, tillatelse til å benytte driftevann.

som

er inuvunnot

overføringen.
anleggene
tilfelle
av

mot

ved

en årlig

eier.
Denne
tvist fastsettes

reguleringen

og

godtgjørelse

til

godtgjørelse
skal
av departementet.

i

24.
Ved damauleggene skal det tilhtee truffet
militære foranstaltninger
tor eprengning i
higetllfelle,

uten

på gedtgjørehe
følgende

hensyn

ulemper

at anleggene

eler har krav

ener erstatning

for de herav

eller

iumh'mlninger

med

til anleggene eller deres beuy-Weheea eier ma uten godtgjørelse finne

neg i den bruk
øyemed.

av anlegget

som skjer

i krigs-

25.
Det

og denna

avgitt.

.mengder
i hehhold
til endret pålegg etter 2.
ledd hmi bare kreves etter hvert som lavart
blir ledig.
Unnlater
konaeajanæren
& levere
denne

av

eller lockout.
må ikke skje uten departementete samtykke.
Kraften
skal leveren til vanlig- pris i vedkommende
foreyningeeller mmkjaringamnråde. Dersomdetlkkeermuligåpåvisenoen

mindre

famlangee

ev overskytende

være berettiget til otter departementets bostemmelae å. overta driften av anlegget
for
eierens regning og rielko så vidt nødvendig
til levering av den betingede kratt.
Konsesjonæreu. er forpliktet tll & saman

benytter

akjer.

genere

Opp»

med

keskommuner, som departementet, bestemmer,
hVeu-t

ikke

Eventuell. avgivelse

statskassen

seg av det ved reguleringen og overføringen
innvtmne driflmmun. er forpliktet til å avgi
til den eller de kommer,
derunder også fyl—
etter

kan

urettelig

er utført.

som

kan eine med 2 åra vamel.

kratt

skal

22
De

sjonskraft
sagt

påhviler

konseejmeheveren

i den

ut-

strekning hvori dette kan skje uten urimelige
ulemper og utgifter — å unngå. ødeleggelse:—

av"plante- og dyrearter, geologialce og minerelogiske
dannelaer
samt.
iorekomster
og områder.
ønskelig
av vitenskapelige

i det hele naturnå.! dette
men
eller
historiske
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'6
natur-

grunner eller på. grunn av områdenes
sltdonnhet eller egenart.
Såfremt sådan ødeleggelse
i henhold
fremme
beideuea

ikke kan unngås.
timelig

nom følge av artil foranstående

! be-

skal Naturvernrådet

tid på. forhånd.

underrettea

herom

til ved-

Viaer det seg først mam arbeidet er i gang
at det kan virke inn på. fortidsminne som
som. nevnt
ikke har vært kjent, skal melding
ledd sendes med en gang. og ari foregående
beidet stanses.
ved planlegginplikter
Konsesjonshaveren
i den utstrekav anleggene
gen og uttørelaea

ning det kan skje uten urimelige ulemper og
utgifter å. dra omsorg for at hoved- så vel
som hjelpeanlegg
mende i terrenget.

masaer

skjer

kommuner.

mulig skjemvirker minst
Plagering av stein og jord-

ri samråd

med

Reglflefingsanleggets

plikt til forsvarlig

opprydding

1 dette

av beptemmelaene

Overholdelam

sis vedkombentemmclae
meddelelse.
fornøden

Om. nærværende
mende arbeidsledere

om saken.

skal i god. tid på forhånd
Konsesjonæm
undemøke om faste fortidsminner som er fradet i medhold av lov av 29. juni 1951 nr. 8 eller
lolmhteter blir hem
andre ktu-hiatofiske
gi melding
og i tilfelle mks
museum.
kommende

drift.

ledd undergis offentlig tilsyn. De hemmedfo:—
bundne utgifter utredet! av anleggets eler.

vedkommende
eier

har

av anleggsma-

må være ferdig senest
Oppryddingen
rådene.
er natt i
anlegg
2 år etter a't vedkommende

26.

og

Til akjøun i anledning av overføringene
regulexingen

aka]. akjønnsmenn

oppnevnes

av

de

be-

Kongen.
27Anleggene:

seg

underkaster

eier

stemmelser som til enhver tid måtte bli W4
til kontroll

departement.

fet av vedkommende

med overholdelaen av de oppshi‘lteMangekaDe med kontrollen
stattes

det offentlige

forbundne

utgifter

av anleggenea

eier

departement

nærmere av vedkommende
satte

fast-

regler.

Konsesjonen
hvar

eretter

anleggene

,

28.

aka!

'

,
lyaes

Vedkommende

e;- beligg'ende.

regjeringpdepartement

kan

a de tinglag

bestemme

at et

utdrag av konsesjongn skal tinglyses anm
heftelae på de eiendommer eller bruk i vans—
drama: for hvilke
gen kan medført?

regulenngeu
fovplikbelser.

og overførin-

..)
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Manøvreringareglement
av Uvdnlsvwsadmget.

tor regulering

av

kote

øvre

er:
1060'0

unI-u-yal

l --------------

...............

kote

.Nedve

m.v.:

Sønsbevatn

Remfler-ingsgrenaene

3.

1028,9
31,1 m

Reguleringshøyde

Det

pines

skal

kote

midlertidig

1,1 m over øvre regflefingsgrense

til

1061,1.

Høydeue

seg til Vansdragsvese—

refererer

nets faatmerke F. M. 8 ved utløpet av
Sanatevatn med høyde 1030,292 mo.h.
skal

Bsguleringngrensene

betegnes

ved

faste og tydelige vannstazidamerker som
godkjenner.

det offentlige
b)

Overføring

av

Ormebekk,

Tøddøla,

Jøn—

Disse elven felt
dalsåi og Iudngbekken.
over ca. kote 1110 føres over til Sønstemamma.
c) Løiugu'deåi
tunnelen.

og Tverråi

føres

inn

i drifts-

ikke

at flomløpene

hindres

til enhver

av ie eller lignende. og at dammne
tid er i god

Under flom kan vannstanden
stige

1961.)

elle fisketrappa ebber nærmere bestemmelse av
vedlmmmende departement.
For øvrig kan vannslfippiugen foregå etter
behov.
Asker og Bærum Welskapfl

1.

a) Regulering

12. mai

av

reøoluajon

ved kgl.

(Faataatt

stand.

Det føres protokoll over damenes

manøv-

obser—
amt
vamstapder,
og avlagte
rering
regnmengVeres og noteres om det forlangea,
aanm. v. Av denne protokoll
der. tempemtur

das ved hver måneds utgang avalmifb til Ho—
vedstyret

-og Elektri

for Norges Vaaadmgz
,

sitetWeaen.

4.
antas en norsk
'1111å forestå mmøvrwlngen
deqom godtaa av vedkommende
stataborger.
partement.
og Elekfor Norges VaasdragaHovedstyret

trialtetaveaen
ren skal
bolig.

bo.

kan hesæmme
og at. han

skal

hvor damvokteha. telefon

i ain

5.

Endrlng av dette reglement kan alene tore2.
skal. has for øye at
Ved manøvreängen
ikke
flomvaaafaring
fldligere
vassdragets
lågvasøføting
naturlige
at ' den
og
økes;

nedenfor kraftverkets
shade

tor

anm

utløp ikke formdnakes til

rettigheber.

aka.! avgis det
i. vassdraget
Til fløtingen
med det som måtte
vann i mam
nødvendige
eller skjønn.
ved overenskolnat
bli hestemti

Det aka! avgis

nødvendig vann til eventu—

tau etter a1: de interesserte
ning til å uttale seg.

har

hatt

anled-

6.
Vige:- def. aeg' at qlåpplngen etter dehte reglement medfører skadelige vurlmlngar av om—
fang for
erstatning

kan Kongen
almene intensitet.
men méd
for konaeajonæren.

uten
plikt

fordennetilåeramttemdigeøkadmlmiuger

for

tredjemann.

reglementet

fastsette

som limes

de endringer

nødvenäg.

i

