
Tillatelse
FOR

Troms kraftforsyning

TIL ERVERV AV FALLRETTIGHETER OG BRUKSRETT TIL FALL-



RETTIGHETER SAMT TIL Å REGULERE SKIBOTTSELVA M. V.

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 25. JUNI 1976)

Ved kongelig resolusjon av 25. juni 1976 er bestemt:

«1. I medhold av vassdragsreguleringsloven av 14. desember 1917 og lov om konsesjon for
vannfall, bergverk og annen fast eiendom m. v. av 14. desember 1917, gis Troms kraftfor-
syning tillatelse til erverv og regulering av Skibottselva m. v. i samsvar med Industride-
partementets foredrag av 25. juni 1976.

Det fastsettes manovreringsreglernent for reguleringen i samsvar med det i ovennevnte
foredrag inntatte utkast.

I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 § 62 og § 148, gis Troms kraftforsy-
ning tillatelse til å ekspropriere privateide fallrettigheter i Skibottselva samt nødvendige
grunnarealer og rettigheter for utbyggingen.»



Vilkår

for tillatelse for Troms kraftforsyning til erverv av fallrettigheter og bruksrett til
fallrettigheter samt til å regulere Skibottselva m. v.

(Fastsatt ved kg1. resolusjon av 25. juni 197e.)



Konsesjonen gis for den tid leiekontrakten

angående statens fall varer.
Ved utløpet av konsesjonstiden tilfaller an-

leggene staten uten vederlag.
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til

alminnelig revisjon etter 50 år. Ivis vilkå-
rene blir revidert, har konsesjonæren adgang
til å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder
etter at han har fått underretning om de revi-
derte vilkår, jfr. konsesjonslovens § 4, 3. ledd,
og vassdragsreguleringslovens § 10, post 2,
siste ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.
De utførte regulerings- og overføringsan-

legg eller andeler deri kan ikke avhendes, pant-
settes eller gjøres til gjenstand for arrest
eller utlegg uten i forbindelse med vassfall
i samme vassdrag nedenfor anleggene.

Anleggene må ikke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke.



Konsesjonæren skal betale en årlig avgift

til staten av kr. 1,50 pr. nat-hk, beregnet
etter den gjennomsnittlige kraftmengde som
de konsederte vassfallene etter den foretatte
utbygging, regulering og overføring kan frem-
bringe med den påregnelige vassføring år om
annet og en årlig avgift til de fylkes-, herreds-
og bykomrnuner som Kongen bestemmer av
kr. 8,00 pr. nat.-hk, beregnet på samme måte.

Etter 10 år kan fastsettelsen av avgiften tas
opp til ny prøvelse.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede
avgifter inntrer etter hvert som vasskraften
tas i bruk. Avgiftene har samme pantesikker-
het som skatter på fast eiendom og kan inn-
drives på. samme måte som disse. Etter for-
fall svares 6 pst. rente.



Nærmere bestemmelse om betaling av av-

gifter etter post 2 og kontroll med vassforbru-
ket samt angående avgivelse av kraft, jfr. post
21 skal med bindende virkning for hvert en-
kelt tilfelle fastsettes av vedkomemnde depar-
tement.



Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2

år fra konsesjonens datum og fullføres innen
en ytterligere frist av 5 år. Under særlige om-
stendigheter kan fristene forlenges av Kongen.

I fristene medregnes ikke den tid som på
grunn av overordentlige tildrageiser (vis ma-
jor), streik eller lockout har vært umulig å
utnytte.

For hver dag noen av disse fristene oversit-
tes uten tillatelse fra vedkommende departe-
ment, betaler konsesjonæren en mulltt til stats-
kassen av kr. 100,00.



Konsesjonæren skal ved bygging og drift

av anleggene fortrinnsvis anvende norske
varer, for så vidt disse kan fås like gode, til-
strekkelig hurtig, herunder forutsatt at det
er utvist all mulig aktsomhet med hensyn til
tiden for bestillingen — samt til en pris ikke
med mer enn 10 pst .overstiger den pris med
tillagt toll, som de kan fås for fra utlandet.
Er det adgang til å velge mellom forskjellige
innenlandske tilbud, antas det tilbud som
representerer det største innenlandske arbeid
og produserte materiale, selv om dette tilbud
er kostbarere, når bare ovennevnte prisfor-
skjell — 10 pst. i forhold til utenlandsk
vare ikke derved overstiges. Toll og pristil-
legg til sammen forutsettes dog ikke å skulle
overstige 25 pst. av den utenlandske varepris
(eksklusive toll). I tilfelle av tvist om dette,
avgjøres spørsmålet av departementet.

Vedkommende departement kan dispensere
fra regelen om bruk av norske varer. Søknad
om dispensasjon må på forhånd sendes til de-
partementet med de opplysninger som er nød-
vendige. Hva angår leveranser fra EFTA-
land, vil dispensasjonsadgangen bli praktisert
i samsvar med de forpliktelser som foreligger
i forhold til disse land under forutsetning av
full gjensidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i denne
post betaler konsesjonæren for hver gang
etter avgjørelse av vedkommende departement
en mulkt av inntil 15 pst. av verdien. Mulkten
tilfaller statskassen.
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Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske sel-

skaper, hvis disse byr like fordelaktige be-
tingelser som utenlandske. Vedkommende de-
partement kan dispensere fra denne bestem-
melse.



Konsesjonæren er forpliktet til, når ved-

kommende departement forlanger det, på den
måte og på de vilkår som departementet be-
stemmer, i anleggstiden helt eller delvis å
dekke utgiftene til legehjelp for arbeiderne og
funksjonærene ved anlegget og deres familier
og til oppførelse eller utbygging av sykehus
eller sykestue.

Det kan pålegges konsesjonæren, etter ved-
kommende departements nærmere bestem-
melse, helt eller delvis å, bære utgiftene til
vedkommende kommunes alminnelige forebyg-
gende helsetjeneste og alminnelige sosiale til-
tak.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene
omkomer ved arbeidsulykke i anleggstiden,
kan konsesjonæren etter nærmere bestem-
melse av vedkommende departement pålegges
å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig
erstatning.



Konsesjonæren er i nødvendig utstrekning

forpliktet til på rimelige vilkår og uten be-
regning av noen fortjeneste å skaffe arbei-
derne og funksjonærene og deres familier
sunt og tilstrekkelig husrom etter nærmere
bestemmelse av vedkommende departement.



Konsesjonæren plikter før arbeidet påbegyn-

nes å sørge for midlertidig forsamlingslokale
til bruk for arbeiderne og den øvrige befolk-
ning som er knyttet til anleggene, eller hvis
departementet måtte finne det mer hensikts-
messig og ikke vesentlig dyrere, å delta i opp-
føring, utbedring eller nedbetaling av perma-
nent forsamlingslokale, f. eks. samfunnshus.

Konsesjonæren skal stille inntil kr. 50 000
til rådighet for allmenndannende virksomhet
og geistlig betjening etter Kirkedepartemen-
tets nærmere bestemmelse.



Godkjenning av planer og tilsyn med ut-

førelse og senere vedlikehold og drift av an-
legg og tiltak som omfattes av denne post er
tillagt departementet. Utgiftene forbundet med
dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for
departementet detaljerte planer med nødven-
dige opplysninger, beregninger og kostnads-




overslag for reguleringsanleggene. Arbeidet
kan ikke settes i gang før planene er god-
kjent. Anleggene skal utføres solid og skal til
enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter
konsesjonæren å planlegge, utføre og vedlike-
holde hoved- og hjelpeanlegg slik at det land-
skapsarkitektoniske resultatet blir best mulig.

Kommunen skal ha anuedning 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 gjennomføre pålegg som blir
gitt i forbindelse med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvar-
lig opprydding av anleggsområdene. Oppryd-
dingen må være ferdig senest 2 år etter at
vedkommende anlegg er satt i drift.

Midlertidig hjelpeanlegg kan pålegges plan-
lagt slik at de senere blir til varig nytte for
almenheten dersom det kan skje uten ufor-
holdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.
Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras
til andre uten departementets samtykke.



Vasslippingen skal foregå overensstem-

mende med et manøvreringsreglement som
Kongen på. forhånd fastsetter.

Viser det seg at slippingen etter dette regle-
ment medfører skadelige virkninger av om-
fang for almene interesser, kan Kongen uten
erstatning til konsesjonæren, men med plikt
for denne til å erstatte mulige skadevirkninger
for tredjemann, fastsette de endringer i regle-
mentet som finnes nødvendige.

En norsk statsborger som vedkommende de-
partement godtar, skal forestå manøvreringen.
Ekspropriasjonsskjønn kan ikke påbegynnes
før reglementet er fastsatt.

For så vidt vasslippingen foregår i strid
med reglementet, kan konsesjonæren pålegges
en tvangsmulkt til staten av inntil kr. 10 000
for hver gang etter departementets nærmere
bestemmelse.



Anleggenes eier skal etter nærmere bestem-

melse av departementet utføre de hydrologiske
observasjoner som i det offentliges interesse
finnes påkrevet, og stille det innvunne rna-
teriale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrenser betegnes ved
faste og tydelige vasstandsmerker som det
offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren
måtte la oppta i anledning av anleggene, skal
sendes Norges Geografiske Oppmåling med
opplysning om hvordan målingene er utført.



 
Konsesjonæren plikter å erstatte utgiftene

til vedlikehold og istandsetting av offentlige
veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir
særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttil-
felle avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkå-
rene for refusjonsplikten er til stede, samt
erstatningens størrelse, ved skjønn på konse-
sjonærens bekostning. Veger, bruer og kaier
som konsesjonæren anlegger, skal kunne be-
nyttes av almennheten med mindre NVE tref-
fer annen bestemmelse. Spørsmålet om sten-
ging av anleggsveier i fjellet blir å avgjøre
av NVE i samråd med Landbruksdepartemen-
tet og Storfjord kommune. Ved utstikking av
anieggsveger skal samtlige berørte myndig-
heter tas med på råd.



I.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv,
hans kontraktører og andre som har med
anleggsarbeidet og kraftverksdriften å gjøre,
tar de nødvendige hensyn for å forebygge ska-
der på vilt- og fiskebestandene som berøres
av utbyggingene, reguleringene og den øvrige
drift av anleggene. Herunder skal konsesjo-
næren

forebygge fare for tilslamming og annen
forurensning av vassdragene,
slippe inntil 120 000 m3 som lokkeflommer
fra Galgujav'ri for å lette laksens oopgang
ovenfor kraftstasjonen,
anordne sperregitter foran tappetunneler
og utløpet av kraftstasjonen hvis kostna-
den med tiltakene står i rimelig forhold
til det som oppnås,
dekke utgiftene til ekstraordinært jakt-
og fiskeoppsyn i anleggstiden,
foreta rydding av neddemte arealer, her-
under finrydding av garnplasser etter nær-
mere bestemmelse av departementet eller
den dette bemyndiger, samt med års mel-
lomrom etter at reguleringene er satt i
verk, å foreta etterryddinger og fjerning
av løst trevirke som er til vesentlig ulempe
for utøvelse av fiske.

Konsesjonæren plikter etter nærmere be-
stemmelser av vedkommende departement
eller den dette bemyndiger

å sørge for fangst eller produksjon av den
stamfisk som er nødvendig for at utset-
tingspålegg som gis i henhold til punkt b,
til enhver tid kan effektueres,
å sette ut yngel og/eller settefisk (her-
under også smolt og annen flerårig fisk)
i det antall, av de arter og stammer, den

størrelse og kvalitet, og på den tid, sted
og måte som måtte fastsettes,
å bekoste fiskeri- og viltbiologiske under-
søkelser, herunder langtidsundersøkelser
som omfatter de populasjoner som berøres
av utbyggingene og reguleringene,
å foreta utfiskinger (uttynninger) dersom
reguleringene fører til overbefolkning eller
ferverring av de naturlige forhold.

Dersom det som følge av kraftutbyggingene
og reguleringene oppstår skader som berører
vilt- og fiskebestandene i området, tilpliktes
konsesjonæren utover det som er nevnt oven-
for å bekoste ytterligere tiltak som departe-
mentet eller den dette bemyndiger bestemmer,
såfremt omkostningene står i rimelig forhold
til det som derved vinnes.

IV.
Dersom konsesjonæren unnlater å effektuere

de arlige pålegg om tiltak som blir bestemt,
kan han av departementet ilegges en lopende
bot som minst motsvarer det gitte påleggs
kostnad for regulanten, inntil pålegget er
eff ektuert.



Konsesjonæren plikter, dersom departemen-

tet finner det nødvendig, å utføre og vedlike-
holde grunndammer (terskler) I de eivestrek-
ninger som berores av reguleringene og over-
foringene.

Videre plikter konsesjonæren etter nærmere
bestemmelse av Hovedstyret for Norges vass-
drags- og elektrisitetsvesen å utføre sikrings-
arbeidet i reguleringsmagasinenes strandsoner
og i Skibottselva nedenfor kraftstasjonen.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene
er fastlagt og må gjennomfores så snart som
mulig. deretter. Utførelsen undergis offentlig
tilsyn. Utgifter i forbindelse med planlegging
og tilsyn utredes av konsesjonæren.



De neddemte områder ryddes for trær og

busker som er over 1,5 m høye eller har over
8 cm stammediameter målt i 25 cm's høyde.
Gjenstående stubber skal ikke være over 25
cm hoye. Hoyden regnes vinkelrett mot bak-
ken. Rydding skal være fullfort senest to år
etter første neddemming av vedkommende
areal.

Ryddingen skal så vidt mulig unngås lagt
til yngletiden for srnåvilt.



Ved reguleringsanleggene skal det tillates

truffet militære foranstaltninger for spreng-
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ning i krigstilfelle uten at konsesjonæren har

krav på godtgjørelse eller erstatning for de
heravfølgende ulemper eller innskrenkninger

med hensyn til anleggene eller deres benyt-

telse. Konsesjonæren må uten godtgjørelse
finne seg i den bruk av anieggene som skjer
i krigsøyemed.



De partier av isen pa reguleringsmagasi-

nene sem mister sin bæreevne pa grunn av

reguleringene og overforingene skal markeres
slik:

Så snart isen er farbar ora hasten, innsirk-
les det svekkede parti med tau festet til påler

som settes fast i isen med passende  mellom-

rom. Tauet skal til enhver tid ha en fri høyde

over is- eller snooverflaten på mellom 0,5 eg
m.



Nar kensesjonen er gitt, plikter anleggenes

eier å innbetale til Storfjord kommune kr.
3 000 000 som avsettes tO næringsfend for
kommunene.

Fondet anvendes etter nærmere bestemmel-

se av kommunestyret til fremme av nærings-
livet i kommunen. Vedtekter for næringsfon-

det skal være undergitt gadkjennelse av ved-
kommende departemeni.

Konsesjonæren plikter videre å innbetale

et tilskudd på kr. 350 000 til Storfjord kom-
naune, til planieggingsarbeide.




Konsesjonæren plikter å innbetale til lappe-
logden i Trerns kr. 20 000 arlig til apphjelp

av reindriften i de reinbeitedistrikter som blir
berørt av reguleringene og overføringene. Mid-
lene disnoneres av Lappefowden i samsvar
med planer sorn han utarbeider i samråd med

formennene fer hvert av de berørte reinbeite-

distrikter. Planene skal godkjennes av ved-
kommende departement.

Etter 10 år kan konsesjonstnyndighetene ta
fastsettelsen av det årlige beløp onp til ny

prøvelse.




Konsesjonæren plikter å avgi inntil 10 pst.

av den gjennomsnittlige kraftrnengde som de
konsederte vassfallene etter den foretatte ut-
bygging, regulering og overføring kan frem-

bringe med den påregnelige vassforing år orn

annet til den kommune hvor kraftanlegget er

beliggende eller andre kommuner, derunder
ogsa fylkeskommuner.

Konsesjonæren er videre forpliktet til å avgi
til den eller de kommuner, derunder også fyl-
keskammuner som departementet bestemmer,
etter hvert som utbygging skjer, inntil 10 pst.

av den innvunne oking av kraften i de øvrige
fall (beregnet som angitt i post 2).

Fordeling av kraften bestemmes av vedkom-
mende regjeringsdepartement. Staten forbe-
holdes rett til å erholde inntil 5 pst. av kraf-

ten.
Palegget om avgivelse av kraft kan etter

begjæring av en interessert tas opp til ny av-

gjorelse etter 30 år.
Kraften kan kreves avgitt med en brukstid

ned til 5 000 brukstimer arlig. Kraften avgis
den forsn hvori den produseres.

E'tektrsk kraft uttas etter departementets

besternmelse i kraftstasjonen eller fra fjern-
ledningene eller fra ledningsnettet, hva enten
ledningene tilharer reguleringsanleggenes eier

eller andre. Forarsaker kraftens uttakelse av

ledning:ene økede utgifter, bæres disse av den
SOM uttar kraften, enten denne er staten eller
en kommune. Avbrytelse eller innskrenkning
av leveringen sorn ikke skyldes vis major,

streik eller lockaut, ma ikke skje uten depar-
tementets samtykke.

Kraften skai leveres til vanlig pris i ved-
kornmende forsynings- eller samkjøringsern-
rEtde. Dersom det ikke er mulig å påvise noen

slik pris, skal kraften leveres til selykost-

ende. Evis den pris som således skal legges til
grunn blir nforholdsrnessig hay, fordi bare en
mindre del av den kraft vassfallene kan gi er

tatt i bruks skal kraften leveres til rimelig
pris.

Uenighet om nrisen avgjøres av vedkorn-
mende departement.

Eieren har rett til å forlange et varsel av

1 ar for hver gang kraft uttas. Samtidig som

uttak varsles kan forianges appgitt den bruks-
tid som ønskes benyttet og dennes fordeling
aver aret. Tvist om fordelingen avgjøres av de-

partementet. Oppsigelse av konsesjnnskraft
kan skje med 2 ars varsel. Oppsagt kraft kan

ikke senere forlanges avgitt.
Eventuell avgiveise av averskytende kraft-

mengder i henhold til endret pålegg etter 2.

ledd kan bare kreves etter hvert sorn kraft
blir ledig.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som
er betinget i denne post uten at vis major,

streik eller lockout hindrer leveransen, plikter
han etter departementets bestemmelse å betale

en mulkt til statskassen av kr. 2,00 pr. dag for
hver kW som urettehg ikke er levert. Det

offentlige skal være berettiget til etter depar-

tementets bestemmelse å overta driften av

anleggene for eierens regning og risiko så vidt
nødvendig til levering av den betingede kraft.
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22.
Konsesjonæren plikter i den utstrekning det

kan skje uten urimelige ulemper og utgifter å
unngå ødeleggelser av naturforekomster og
områder, når dette er ønskelig av vitenskape-
lige eller historiske grunner eller på grunn av
områdenes naturskjønnhet eller egenart. Så-
fremt slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal
Statens naturvernråd underrettes i god tid på
forhånd.

Konsesjonæren skal videre i god tid på for-
hånd undersøke om faste fortidsminner som
er fredet i medhold av lov av 29. juni 1951 nr.
3 eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir
berørt, og i tilfelle straks gi melding om dette
til vedkommende museum. Viser det seg først
mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på
fortidsminne som ikke har vært kjent, skal
melding som nevnt i foregående ledd sendes
med en gang og arbeidet stanses.

Konsesjonæren plikter ved planleggingen og
utførelsen av anleggene i den utstrekning det
kan skje uten urimelige ulemper og utgifter å
sørge for at hoved- så vel som hjelpeanlegg
får en best mulig landskapsarkitektonisk ut-
forming. Plassering av stein- og/eller jord-
masser skjer i samråd også med vedkommende
kommune. Konsesjonæren plikter å skaffe seg
varig rådighet over tipper og andre områder
som trengs for gjennomføring av pålegg som
blir gitt i samband med denne post. Konsesjo-
næren plikter å foreta en forsvarlig oppryd-
ding av anleggsområdet. Oppryddingen må
være ferdig senest 2 år etter at vedkommende
anlegg er satt i drift. Overholdelse av bestem-




melsene i dette ledd undergis offentlig tilsyn.
Utgifter i denne forbindelse betales av kon-
sesjonæren.

Midlertidige hjelpeanlegg bør så vidt mulig
planlegges slik at de senere kan bli til varig
nytte for allmenheten.

Om disse bestemmelser gis vedkommende
ingeniører eller arbeidsledere nødvendig under-
retning.



Konsesjonæren underkaster seg de bestem-

melser som til enhver tid måtte bli truffet av
vedkommende departement til kontroll med
overholdelsen. av de oppstilte betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter er-
stattes det offentlige av konsesjonæren etter
vedkommende departements nærmere fastsatte
regler.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av
postene 2, 4, 11, 21 og 23, første eller annet
ledd, kan medføre at konsesjonen trekkes til-
bake i samsvar med bestemmelsene i ervervs-
lovens § 26 og vassdragsreguleringslovens
§ 12, post 17.



Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor

anleggene er beliggende. Vedkommende de-
partement kan bestemme at et utdrag av kon-
sesjonen skal tinglyses som heftelse på de eien-
dommer eller bruk i vassdraget for hvilke re-
guleringene og overføringene kan medføre
forpliktelser.
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Manøvreringsreglement
for regulering av Skibottselva m. v.

(Fastsatt ved kgl. resolusjon av 25. juni 1976.)

1.
A. Reguleringer.

Normal
som.v.st.

kote

Øvre
reg.-

grense
kote

Nedre
reg.-

grense
kote

Oppdem. Senking Reg.- Høyeste
høyde flom

	

--rGalgujav'ri 	
Riep'pejav'ri . .
Gåv'dajav'ri 	

502,5
469,0
709,3

503,0
486,0
708,0

502,5
445,0
684,0

0,5
17,0 24,0

25,3

0,5
41,0 487,0

Råg'gejav'ri kan senkes permanent fra nor-
mal sommervasstand kote 502,75 til kote 500/
497,4 avhengig av vassføringen.

Dammene utføres med faste overløp. Ved
overløp over dammen i Riep'pejav'ri stenges
overføringstunnelene til Råg'gejav'ri og fra
Gåv'dajav'ri, mens derimot sideelvene som tas
inn på driftstunnelen og overføringen av av-
løpet fra Boikiharjojav'ri ikke forutsettes ut-
styrt med avstengningsorganer.

Reguleringsgrensene skal markeres med
faste og tydelige vasstandsmerker som det
offentlige godkjenner.

Høydene refererer seg til NVE's nivellement
nr. 499 (Galgujav'ri) og 498 (Riep-pejav'ri).

B. Over fortinger.
Biedjujåkka, Did'nujåkka — 109 km2 —

med tillegg av avløpet fra Galgujav'ris ned-
børfelt på 191 km2 — tilsammen 300 km2 —
overføres til Råg'gejav'ri.

Avløpet fra 5,0 km2 av Boikiharjojav'ris
nedbørfelt i Kittdalsvassdraget føres over til
Gåv'dajav'ri i Signaldalssvassdraget. Det sam-
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me er tilfelle med avløpet fra 14 km2 av

 øverste del av Lav'kajåkka. Det samlede av-
løp til Gåv'dajav'ri (51 km2) føres tilbake til
Lav'kajåkka og via kraftverkets tilløpstunnel
til Riep'pejav'ri. Tilløpstunnelen tar også opp
avløpet fra lt 80 km2 nedbørfelt til: Lav'ka-
jåkka, Luccajåkka, navnløs bekk, Læi'bejåkka
(Nordalselv) og Kvitlielva på Skibottsdalens
sydside.

2.
Det gjelder følgende begrensing for varia-

sjoner i tappingen for kraftverksdriften fra
vinterapping starter til vårflommen er be-
gynt:

I løpet av ett døgn skal minste tapping gjen-
nom kraftverket ikke være mindre enn 75 pst.

av den maksimale i det samme døgn. Den
maksimale tapping skal ikke endres mere enn
20 pst. fra ett døgn til det etterfølgende.

Ved Skibottn bru holdes en minimumsvass-
føring på 6 m3/sek., men begrenset til natur-
lig tilsig i tiden fra vårflommen inntrer til
vintertapping begynner.

Alle endringer i tappingen skal skje med så
myke overganger som mulig.



Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke

hindres av is eller lignende samt at regule-
ringsanleggene til enhver tid er i god stand.
Det føres protokoll over manøvreringen og av-
leste vasstander samt observeres og noteres
om det forlanges, nedbørmengder, temperatur,
snødybder m. v. Hovedstyret for Norges vass-
drags- og elektrisitetsvesen kan forlange å få
tilsendt utskrift av protokollen som regulan-
ten plikter å oppbevare for hele regulerings-
tiden.

Hovedstyret kan bestemme hvor damvokte-
ren skal bo, og at han skal ha telefon i sin
bolig.



Viser det seg at slipping etter dette regle-

ment medfører skadelige virkninger av om-
fang for almene interesser, kan Kongen uten
erstatning til konsesjonæren, men med plikt
for denne til å erstatte mulige skadevirknin-
ger for tredjemann fastsette de endringer
reglementet som finnes nødvendige.

Til å forestå manøvreringen antas en norsk
statsborger som godtas av vedkommende de-
partement.

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