






Lay-out og trykk:

NVE - Statskraftverkenes hustrykkeri 1974.

+,



+

INNHOLDSFORTEGNELSE

0. Innledning . _. . _. _. . . . . . . . . ___. . . . . . __. ____. . . . _. . _. __ 9

1. Planle gging . . . . . . . . ___ . . . . . . . _. _ . _. ___ . . . . _____ . . . _. _. 10
1.1 Offentlige veger_. . . ___ . . . . . _. . . . . _. . . . . . __ . _. ____ . .. 10
1.2 Tiltaksveger _. . ___ . . . . . . . . . . __. __ . . . . . __ . . __. . ___. 10
1.3 Interne veger (vegerav varig verdi) . . ____ . _. . __. . . . . . . 10
1.4 Provisoriskeveger __ . . . _. . _ . . _. _. . _. . . . . __. . . . _. . . . 11
1.5 Veger for kraftledninger _. . . . . _. . . . . . _. . . . . . . . . _. __ 11

2. Prosjektering. Bygging.

2.1 Detaljprosjekteri ng . . ___ . . . _. . . . _. _. ___. . . _. . . . _. .. 12
2.2 Bygging __. . _. __. __. . . __. _. . . _. _. _. . . . . . . . . . . . .. 12

3. Drift og vedlikehold.

3.1 Interne veger . . ___ . . __. _. __. ___. . _. _. _. . . . ____. . __ 13
3.2 Tiltaksveger . . . . . . . . . . __ . . . _____ . . . . __. _. ____. ___ 15
3.3 Veger for kraftle dninger . . _. . _. _. . . . _. _. __ . . . ___ . . . 15
3.4 Vedlikeholdskos tnader

3.4.1 Generelt . . . _. . . _. _. . . _. ____ . . . . __ . . _. . _. . __15
3.4.2 Anleggen e ____ . . _. . . . . . . . . . _. __ . __. _. . . ___ 15
3.4.3 Kraftverkene . _. . . _. . . _. . . . . . ____. . . ____ . . __. 16

4. Merverdiavgift (bygging , vedlikehold) ____. . . . . . . . . . . . __. __.17

5. Lovverket (bestemmels er, rettigheter, plikter) ____ . . . . . . . . . . __ 18

5.1 Lowerket __ . . . __. . . . . . _. __. ___. . . . . . . . ______ . . .18
5.2 Bestemmelser . . _. _. _. . . . . . _. ___ . _. . _. . . . . . . . . _.. . 19
5.3 Rettigheter. Plikter

5.3.1 Konsesio nærensstilling . . . . . . . . . . . . . __ . _. _. _. ._ 19
5.3.2 Grunneie rens stilling . _. __. . . ____. . . . . . . . . ___ 20
5.3.3 Allmenhetens stilling . . . . _. _. . . . . . _. . . ____ . . . 20
5.3.4 Vedlikeho ld ved framtidig bruk . . __. _ . _____. . . . 20
5.3.5 Ansvar for anlegget. Stengning . . _ . . _ . _. . . _. . . . 21
5.3.6 Bruk ava nlegget i anleggstiden . . __. . _. _. _. . ___ 21
5.3.7 Militært bruk _. . . _. . . ___ . . . . _. . __ . ________.21
5.3.8 Kraftledn inger. Bruk av veger __. ____ . . . _. _______22

6. Trafikkansvar. Skilting .

6.1 Vegeierensansvar . _. . . . . _. _ . _. _. . . . __. _. . . . _. . . . __22
6.2 Skilting . . _. . . . _. _. . . _. . . . . . _. . __. . . ___ . __. _. _ . _.22



6
7. Oversikt over bestemmelser i samband med prosjektering,

bygging og drift av veger

7.1
7.2

Kraftverker . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

Kraftoverfwringsanlegg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .24

7.2.1 Understasjoner . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24
7.2.2 Kraftledninger . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 24

‘f



FORTEGNELSE OVER BILAG

1.3
1.5.1
1.5.2

1.5.3

2.1
2.2
3.1
3.4
4.
6.2

Vegnormaler for anleggsveger

Formel for bygging av transportveg ved kraftledninger

Eksempel på overenskomst for bruk av bestående veg ved
kraftledningsbygging

Eksempel på overenskomst ved nyanlegg av veg ved

kraftledningsbygging
Formular til bruk for tillatelse til undersøkelser i marka

Formular til bruk ved igangsetting av arbeid

Eksempel på vedlikeholdsavtale med kommuner

Vedlikeholdskostnader

Oversikt over avgiftspliktige varer, tjenester og ytelser

Skilt til bruk ved Statskraftverkenes veger

7



O. INNLEDNING

Bygging av kraftverkene krever til dels
betydelige veginvesteringer. Driften av kraft-
verkene vil kreve en del veger og vegfor-

bindelser. For bygging av kraftledningene er
vegspørsmålene ogsåofte av betydelig omfang
mens de ved understasjonene er mer be-
skjedne.

Statskraftverkene får innen sitt arbeidsområde
befatning med alle sider ved de spørsmål
som reises i samband med vegbyggingen,
men saksbehandlingen er spredd på flere
avdelinger, kontorer og lokale administra-
sjoner. Det antas derfor å være behov for en
samlet framstilling av de problemene som
oppstår ved bygging og bruk av veger for bl.a.
å sikre en enhetlig behandling.

Vegene kan stort sett deles inn i følgende
kategorier:

1. »0ffentlige» veger - veger planlagt og
utført í samarbeide med offentlige
myndigheter (Vegvesenet,kommuner).

9
2. Tiltaksveger - veger etter pålegg fra

skjønnsretten eller i henhold til konse-
sjonsvilkårene.

3. lnterne veger av varig verdi. (Veger innen
utbyggingsområdet og som fører fram
til dammer, ventilkamre, inntak osv).

4. Provisoriske veger - veger med ren hjelpe-
funksjon i anleggtiden(til massetak,
tipper osv.).

5. Veger for kraftledninger.

Samtlige veger betegnes under utbyggings-
fasen gjerne som anleggsveger. Som drifts-
veger regner man stort sett bare gruppe 3,
men i samband med vedlikehold kan også
gruppe 2 komme med i bildet.

Følgende oversikt gir et tydelig bilde av at
vegspørsmålene er knyttet til stor økonomisk
innsats. Beløpene gjelder selve kraftverkene,
oversikten omfatter derfor ikke veger for
kraftledninger, skogsveger eller adkomst til
understasjoner. -

KOSTNAD I 1000 ANLEGGENt VERKENE

KRONER FOR: (Utbygging) (drift)
1970 1971 1972 1973 1970 1971 1972 1973

NVanleQ9 21.07611.180 1.672 633
Vintervedlikehold

Sommervedlikehold

I 1970 ble det bygget ca. 100 km veger

(eksklusiveskogsvegerog vegerfor kraft-
ledninger). For 1971 og 1972 er tallene
henholdsvis 30 og 10 km. Totalt er vegnettet

ved utgangen av 1972, hvor Statskraftverkene
helt eller delvis er involvert i drift og vedlike-
hold, ca. 630 km. Tallet er Omtrentlig, da det

ikke foreligger noen skikkelig statistikk.

Vegbyggingen reiser en rekke spørsmål av

felles betydning for anlegg og drift, men

258 2.399 2.004 2.643 185 185 120 105
541 2.777 2.487 1.997 195 300 470 580

også for det enkelte anlegg eller kraftverk.
Opínionens engasjement i kraftutbyggingen,
miljøvern og en økende reisetrafikk i sam-
band med turisme har medført at vegbygg-
ingen må vurderes ut fra et videre perspektiv
enn hva man tidligere har gjort. Dette heftet
vil forsøke å gi en oversikt over problem-
stillingen og peke ut linjer for en felles
behandlingsmåte. Retningslinjene vil selvsagt
ikke være uttømmende, slik at enkelte
situasjoner fortsatt må vurderes for seg.
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PLANLEG GING

Vurderin g av vegbeho vet ved kraftve rksut-
bygg ingen er Bygn ingsavd elingen sansv ars-
områ de, mens tilsv arende for byg ging av
kraftl edning ene for estås av Kraft ledning s-
avdeling en. Drif tsavde lingens engas jement
må imidl ertid komme inn allerede på
planlegg ingssta diet for å fasts ette hv ilken
status den enkelte anleggsveg vil få for
ettert iden. Dette er meget viktig, fordi
driftsveg ens tjen lighet til en vissgra d er
avhengig avanl eggsve genssta ndard (vedlike -
holdskos tnader ). Spørsmålet tas opp og
drøfte s gjen nom prosjektg ruppen e.

Offentlig e veger.
Under arbei det med generalplane ne (for -
arbei det for konses jonssø knaden ) vil
konta kten med dis triktet og vegmyndig het-
ene avkla re en rekke vegspør smål. Den kan
være spørsm ål om beståen de vegersbæ re-
evne, behov for for sterkni nger (særlig av
bruer ), aktu elle vegkrav hvor kra ftutbyg ging-
en nå kan bli en utløse nde faktor osv. Videre
klarle ggesk ostnads fordeli ng, fors kutteri ng
og grunn spørsm ål. Planleggin g og prosjekt-
ering overlate s Vegvesenet, eventu elt konsul-

enter, men Statskraftve rkene bør nøye vur dere
de fremlagte planer ut fra sineøk onomi ske
kriterier.

Tiltak sveger .
Veger som ikke har dir ekte ti lknytnin g til
kraftutby gginge n, men likeve l kreve s av
distriktet som en komp ensasjo n, betegnes som

til taksveg er. Slik e vegk ravbli r avgjo rt av
konsesjo nsmyn dighete ne eller skjøn nsretten .
Kons esjonsb etinge tle vegervil of te få status
av of fentlige veger og plan legges ut fra dette.
Pålegg fra skjøn nsrette n vil vanligvis ha
til knytnin g til nærings forhold ene i distrikte t
(jord- og skogb ruk). Disseveg enevil vesen tlig
være sko gsvege r,og det faller naturl ig å
planle gge disseette r de retningsl injer som er
utgitt av Norges Skoge ierforb und og Skog-
bruksfor eningen av 1950 i heftet: »Skogsv ei-
bygging» .

1.3 Interne veger (veger avvarig verdi) .
Grunnl aget for planle gginge n av veger fram til
de enkelte arbeidsste der er den fun ksjon disse
skal ha under anlegg stidaog den statusde
får etter at kraftverke t er kommet i drift.
(Vedtak om vegb ygging er resu ltatet avøkon o-
mis ke sammenlig ninger med andre transport-
form er som veglø s trans port, taubane, tralle-
bane, luftbåre t trans port.). Det er vidt
forskje llige krafrtil den tekn iske ut førelse av
en veg som bare skal funger e som forsynin gs-
linje til et arbeids sted og en veg som skal være
tran sportba ne for en større masseforfl ytning
ellertu ngeen keltko lli. Hensynettil miljø på-
virknin ger og naturve rn stil ler stad ig størr e
krav til vegen sutform ing og trasee nsbelig g-
enhet. Dessut en må driftsøk onomie n kom me
sterkt inn i bi ldet. F.eks. kan en sterkere stignin g
med fast vegd ekke redusere totalko stnade ne på
grunn av korte re veglengde.

Anleggs kontoret bærer ansv aret for planle gg-

ingen av de in terne vegene. For dette arbeidet
skal det ved større anleggsu tbyggin ger
etabler es en arbeidsg ruppe i marka . Under
planleg gingen er det nødven dig med en om-
hyg gelig vurdering av ter rengforh oldene for

valg av alterna tive traseer og for vurdering

avpro blemer med snøbrøy ting og rassikr ing.
Kjenn skap til nedbø rsforho ldene er nød-
vendig for dim ensjon ering av grøft er og
sti kkrenne r. Lok albefolk ningen s syns punkte r
på de enkelte vegtra seer skal regis treres for å
seom vegen kan fyll e også andre oppgav er
enn de rent anleg gstekn iske. l den for bindels e
undersøke smulig fordel ing av anlegg skost-
nader og mulige samarb eidsfor mer for frem-
tidi g drift og ved likehold . (Men hensy net til
anlegge ts beho v må selvsagt veie tyngst).

Det vil i mang e situa sjoner være hensikts -
messig â ha retningsl injer i form av vegno rmer.
Dissesikre r at fas tsatte synspu nkter blir
gjennomfø rt ved alle pro sjekte r og kan lette
arbeidet ved planl egging, utarbe iding av

anbudsma teriell, arbeids stiknin g osv.

For vegersom komm er und er kategori 1
og 2 beskreve t i innle dninge n bruk es
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1.4

selvslagt Vegvesenets, respektivt skogbrukets

normaler. For Statskraftverkenes interne
veger gjøres følgende klasseinndeling
gjeldende:

(Sebilag 1.3.1.-1.3.4l.

Anleggsveg - klasse l

Veg med 2 kjørefelt, min. 7,5 m kjørebane

og 1 m skuldre. Stigning ikke over 10 %.
Kurveradius min. 50 m. Bygges i forbindelse
med masseforflytninger ved større damarbeid.

Anleggsveg - klasse ll
Veg med 2 kjørefelt for vanlige kjøretøy
5 m kjørebaneog 0.5 m skuldre. Stigning
ikke over 12,5 %. Kurveradius min. 25 m.
Bygges som tilkomstveg til større arbeidssteder.
og som veger for masseforflytninger ved
mindre damarbeider.

Anleggsveg - klasse lll
Veg med 1 kjørefelt og møteplasser. 3,5 m
kjørebane og 0,5 m skuldre. Stigning ikke

over 12,5 %. Kurveradius min. 20 m. Dette
er den vanligste vegklassen, og den brukes for

tilkomstveger til ett eller flere arbeidssteder.

Anleggsveg - klasse IV
Veg med 1 kjørefelt og møteplasser(ofte
betegnet som traktorveg men betegnelsen er
dårlig og kan misforstås av opinionen). 3 m

kjørebane og 0,25 m skuldre. Stigning ikke
over 12,5 %. Kurveradius min. 15 m. Brukes

for tilkomstveg til mindre arbeidssteder.

For alle klassene gjelder at kravene til stigning
bredde og kurveradius kan fravikes i spesielt
vanskelig terreng.

Provisoriske veger.

Provisoriske veger er midlertidig adkomst til
arbeidssteder og veger med ren hjelpefunksjon
innen det enkelte arbeidssted som til tipper,

enkelte massetak o.l. Disse vegene forutsettes
å forsvinne når anleggsarbeidet er slutt enten
ved at de fjernes, fylles ned eller blir liggende
under vann. I den utstrekning vegene ikke for-
svinner er de underlagt naturvernmessige tiltak
som arrondering, tilsåing etc.

1.5
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Veger for kraftledninger.
B_yggingav kraftledninger krever en del veg-

bygging, selv om transporten her vesentlig _
foregår ved vegløs transport, lufttransport

eller bruk av eksisterende veger. Under eien-
domsregistreringen i samband med lednings-

bygging registreresallebeståendeprivate veger
samt påtenkte veganlegg. Videre registreres
personersom er interessertei vegsamarbeide,
herunder kontaktes offentlige forvaltnings-
organer for registrering av mulige vegprosjekt-
er av interesse for anlegget.
Materialet vurderes for å klarlegge det aktuelle

vegbehov ut fra et forslag til transportplan.

(Under vurderingenavhvilken betydning
bygging av bilveg har ved bygging av kraftled-
ninger, nyttes formelen vist i bilag 1.5.1).

Bruk av bestående veger eller anlegg av nye

betinger ordnede avtaler med de respektive
interessenter(skogeiere,grunneiere). Bilag 1.5.2
og 1.5.3 viser forslag til overenskomst for
henholdsvis bestående anlegg og nyanlegg. Når

alle avtaler er sluttet eller det er klart hvilke

veger som vil bli brukt, nummereres vegene
og tegnes inn på et kart.



2.

2.1

12

PROSJEKTERING. BYGGING.

Detaljprosjektering.

Når beslutning om vegbygging er tatt, og
vegensstandard er fastlagt, tar man fatt på
detaljprosjekteringen. Dette arbeidet må nå
ogsåtilfredsstille retningslinjer gitt av det
offentlige. Bl. a. som følge avat det fra
1. januar 1974 ikke lengerer adgang til over-
skjønn ansesdet nødvendig at de instanser
som skal behandle konsesjonsstbknadenfår
seg forelagt mest mulig detaljerte planer.
For generalplanarbeidet (ko nsesjonssøknadenl

er slike retningslinjer gitt ved rundskriv nr. 35
datert T5. januar 1974 fra NVE - Vassdrags-
direktoratet. I sambandmeddette måanleggs-
kontoret her komme med sinevurderinger
som bidragsyter til generalplanen.

Før stikningsarbeider eller planlegging i
marka foretas må det foreligge lensmanns-
tillatelse og tillatelse fra grunneierne. 22

Generalplankontoret innhenter lensmanns- ‘

tillatelse for undersøkelsene generelt, men da
denne ofte er tidsbegrenset må man forvisse
seg om at formalitetene fortsatt er i orden. Til-
latelse fra grunneierne/brukerne føres mest

hensiktsmessig på et skjema vist på bilag 2.1.

For større veganlegg og hvor vegene blir

liggende dominerende i terrenget skal land-
skapsarkitekt konsulteres eller engasjeres
under planarbeidet. Alternative traseer grov-
stikkes såfremt det ikke foreligger kart i til-
strekkelig stor målestokk til åarbeide ut fra
disse. Det utarbeides kostnadsoverslag. Dette
arbeidet skal utføres på et såtidlig tidspunkt

' at vinterforholdene langstraseen kan obser-
veres. Pågrunnlag av kostnadsoverslag, merk-
nader fra landskapsarkitekt, kommunale
instanser, grunneiere osv. velgesden endelige
hovedlinje for vegtraseen. Denne linjen fin-
stikkes i terrenget. l »tungt» terreng skal pro-
sjektet masseberegnesog beskrives. For veger
av varig verdi (gjelder alle anleggsvegklassene
l - IV) skal stikkrenner og grøfter dimensjon-
eres for maksimal sannsynlig avrenning.
Tekniske spesifikasjoner for over- og under-
bygging samt fullstendig arbeidsbeskrivelse av

prosjektet skal utarbeides for dissevegene,
enten arbeidet utføres i egen regi eller settes
bort på entrepriser (i fall det ikke kan vises
til standardbeskrivelserl.å

For korte veglengderog veger i lett terreng
kan kravene til detaljprosjekteringen redu-
seres. Men kravene til utførelsen - og da
spesielt for å redusere de sårvegbyggingen kan
etterlate - gjelder uavkortet.

Når det gjelder selvevegarbeidet aksepterer
man ikke lengerdet forholdat vegenkan
»brøytes» fram gjennom terrenget for snarest
mulig å komme i gang ved selveanleggsstedet
- for såsenereå utbedre og utvide vegen. Dette
skal unngåsved at planleggingen av kraft-
verkets forskjellige faser er slik koordinert, at
de enkelte arbeidsoperasjoner er tildelt til-
strekkelig tid og i riktig forhold til hverandre.

Bygging.

Før vegbygging i det hele tatt kan settes
igang,skalplaneneværegodkjent av Vass-
dragsdirektoratet, Kontoret for landskapspleie
og naturverni henholdtil rundskriv nr. 29.
Videre må det foreligge skriftlig samtykke
fra grunneierne hvisarbeidet settes igangfør
skjønn er holdt. Det brukes en formulering
som vist på bilag 2.2.

Ved bygging av større og dominerende veger

(klassel - Ill) skal anleggetha en kvalifisert
leder som blir ansvarlig for at arbeidsbeskriv-
elsen følges. Det er viktig åvære klar over at
grunnlaget for et vellykket resultat både
teknisk og estetisk må leggesfør maskinene
slippes løs i terrenget. Herunder er det meget
vesentlig at traseene er tilstrekkelig stukket
og fliset. Punktene i det polygondraget som
benyttes ved stikning av vegen, må sikres, såen
raskt kan sette ut igjen flisene ifall disseblir
bortep.g.a.anleggsarbeidet.(Hvisvegen
stikkes uten polygondrag bør likevel drag
leggesved siden av vegtraseenl. Maskinførere
og skytebaser må motiveres for sinearbeids-
oppgaver slik at iiraseringer»av terrenget unn-
gås. Etterbehandling av vegkantene og
massetak i form av arrondering og tilsåing

+



skal utføres snarest mulig og senest innen 2 år 3.
etter at vegen er ferdig bygget.

Da vedlikeholdskostnadene på særlig sterkt
trafikerte eller utsatte anleggsveger kan bli

betydelige, bør det for disse overveies bruk av
fast vegdekke (selv om vegen bare skal tjene

anleggsformål).

Forøvrig vises til brosjyren Kraft og miljø

nr. 3 utgitt av Vassdragsdirektoratet, Kontoret

for landskapspleie og naturvern.

3.1.
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DRIFT OG VEDLIKEHOLD

For veger hvor rettigheter er gjenstand for

ekspropriasjon (skjønn) gjelder generelt

følgende som Statskraftverkenes standpunkt

i samband med drift og vedlikehold: »l an-
leggstiden vil vegene i nødvendig utstrekning
bli vedlikeholdt av eksproprianten. Når

anlegget er fullført, vil vegene bli vedlikeholdt
og eventuelt brøytet bare i den utstrekning
kraftverkenes behov tilsier dette.» Som en
følge av dette vil grunneierne vanligvis ikke
bli trukket i sine erstatningsbeløp for eventu-
elle særfordeler de får ved disse vegene.

Interne veger.

Interne veger vil kunne være av varig verdi for

andre enn Statskraftverkene, nemlig allmenn-
heten og grunneiere i forbindelse med turisme,

seterdrift eller andre næringsinteresser. Dette

reiser spørsmål av ikke liten økonomisk rekke-

vidde for Statskraftverkene, spesielt fordi
dette vegnettet samleter avbetyd elig utstrek-
ning. Vårt behov for og bruk av vegene kan svært

ofte være minimalt i forhold til øvrige brukere.

Det er på det rene at en ekspropriant ikke har

vedlikeholdsplikt av veger, selv om allmennhet-

en har uhindret adgang til disse. (Forholdene
blir nærmere berørt i kapitel 5.). Dette for-

hindrer imidlertid ikke at praksis ofte belaster

oss med vedlikeholdet fordi det enkelte kraft-
verk gjerne holder veger som det til en viss

grad bruker, i tilfredsstillende stand - uavheng-
ig av trafikkintensiteten. Problemstillingen
kan også være at slike veger trenger en om-

fattende reparasjon etter flom, ras e.l., og
hvor grunneierne ikke makter dette arbeidet
økonomisk. Vedkommende kraftverksadmini-

strasjon må i slike tilfelle nøkternt vurdere
sitt behov for vegen og eventuelt kunne påta
seg den nødvendige reparasjon.

Spørsmålet om i hvilken grad Statskraftverkene

skal engasjere seg i framtidig vedlikehold av
vegene har så mange avskygninger at det er

nødvendig med felles standpunkter innen

etaten. Det vil virke uheldig hvis en kraftverks-

administrasjon er villig til å satse mye for å

opprettholde vegstandarden, mens en annen

blankt avviser deltakelse i utgiftene.
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Det er fra enkelte hold pekt på at Statskraft-
verkene i visse situasjoner bør ta på seg
vedlikehold av veger de ellers har lite behov
for som en ekstra tributt til distriktet. Stand-
punktet bunner i et åpenbart behov for veg-
forbindelsen, men hvor andre instanser ikke

makter å ta på seg den økonomiske belast-
ningen. Statskraftverkene kan ikke godta dette
standpunktet, fordi etatens oppgaver har
andre siktepunkter og fordi den nødvendige
kompensasjontil distriktet skal fastsettesav
andre instanser. Dessuten vil det være meget
vanskelig å finne fram til et rimelig og rett-
ferdig vurderingsgrunnlag for et eventuelt

ekstra vedlikeholdstilsku-dd.

Vedlikeholdet av driftsvegene legges derfor
opp i samsvar med følgende synspunkter:

A. Veger som er ubetinget nødvendige for
driften av kraftverket vedlikeholdes fullt
ut av oss (veger til boligområder, stasjoner,
ventilkamre, friluftsanlegg o.l.). Dette
gjelder såfremt vegene ikke allerede er eller
blir offentlige veger. På steder hvor by-
skatteloven er gjort gjeldende skal vi dog
søke om å få overført vegene til kommunen
selv om disse bare nyttes av oss.

B. Vegerhvor vi har et vissttraf ikkbehov og
hvor også andre brukere er fåtallige vil
vanligvisby påsmåvedlikeholdskostnader,
såfremtveg standardener noenlunde god. Vi
dekker vedlikeholdet her. Det settesopp
varselskilt (se fig. 4. bilag 6.2).

C. For veger hvor vi har et visst trafikkbehov,
men hvor andre brukere er den vesentligste
belastningen på vegen, skal man søke følgende
løsninger (kfr. avsnitt 5.3.3.):

1. Vegen overtas av kommunen, et sameie, grunn-
eierlag eller private. Vi dekker en nærmere
avtalt andel av vedlikeholdet - fortrinnsvis et
fast årlig tilskudd. Vårt utgangspunkt under

forhandlingene må være en nøktern avvei-

ing av driftens trafikkbehov og hvor viktig
denne forbindelsen er . Vaånskene vil van-
ligvis ligge i fastsetting av det tilbudte beløp.
Til støtte for denne vurdering kan over-

sikten over vedlikeholdskostnader omtalt i
avsnitt 3.4. være rettningsgivende. For å råde
bot på konsekvensene av det svake kost-
nadsunderlaget, kan avtalen i første omgang
knyttes til en prøvetid- hvoretter partene på
fritt grunnlag kan ta opp nye forhandlinger.

Kontrakten skal fra Statskraftverkenes
side underskrives sentralt, men forhandling-
ene føres av vedkommende driftsadmini-
strasjon i samråd med anleggsadministra-
sjonen (eventuelt koordinert gjennom
Driftsavdelingen). Det skal være anledning
til å kreve bompenger for dekning av ved-
likeholdet. (Se avtaleeksempel i bilag 3.1.).

2. Finnes det ingen instanser eller privatperson-
er som vil overta vegen, har vi følgende

muligheter:

- Kan vegen holdes i noenlunde brukbar
stand for vårt formål for et rimelig beløp,

Glørvi det. Hva som ansessom et rimelig
beløp må være gjenstand for en nøktern
vurdering. Utgiftene bør ligge et godt

stykke under »basiskurven» i fig. 2. bilag
3.4. Det settes opp varselskilt i samsvar
med fig. 5. bilag 6.2.

——Koster vedlikeholdet mer enn det som
er antydet foran skal det overveies om vi
skal søke Industridepartementet om til-
latelse til å stenge vegen eller om det etter

samråd med vegmyndighetene er til-
strekkelig åsette opp vrselskilt (jfr.
avsnitt 5.3.5.)
Dette punkt behandles av driftsadmini-
strasjonen.

Statskraftverkene har full anledning til å
kreve bompenger for dekning av vedlikeholds-
utgifter, men i alminnelighet vil dette betinge
et kontrollapparat som vi ikke set noen grunn
til åenga sjere oss med. En kan imidlertid ikke
se bort fra at enkelte vegstrekninger vil være
av f.eks. stor turistmessig verdi og som sådanne
kunne avkreves meget høye bompenger for der-
ved åholde disse vedlike. Slike aspekter kan
være gjenstand for drøftninger f.eks. med de
lokale turistkontorer eller tiltaksnemnder.

4
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Tiltaksveger.

I enkelte tilfelle blir det i konsesjonsvil-

kårene gitt konsesjonæren pålegg om å

bygge nærmere angitte veger. Vanligvis er i

slike tilfeller konsesjonæren ikke pålagt noen

vedlikeholdsplikt. l tilfelle intet er nevnt om

dette i pålegget, må man gå ut fra at pålegget

bare omfatter byggingen. Ved framtidige på-

legg av denne art bør imidlertid dette forhold

søkes klarlagt samtidig med pålegget.

Tiltaksveger pålagt av skjØnnsretten vil om-

fatte skogsvegar, jordbruksveger eller adkomst-

veger. Påleggene vil vanligvis omfatte bygging

av vegene (med nødvendige bruer) etter en

oppgitt standard, men uten vedlikeholds-

plikt for regulanten. I enkelte tilfelle har det

forekommet at vedlikeholdet også er pålagt

og da ut fra bestemte forutsetninger. Retts-

bøkene gir i dette tilfelle klart tilkjenne de

plikter Statskraftverkene har.

Veger for kraftledninger.

Vedlikeholdsplikt avvege rfor kraftledninger
blir vanligvis ikke overført til driften, da

dette forhold er gjort opp i samband med

byggingen og de avtaler som er truffet i det

enkelte tilfelle. (Kfr. bilag 1.5.2. og 1.5.3).

Avtalene vil normalt innebære rett til bruk av

vegene under inspeksjon og mindre repara-

sjoner. Medfører dette arbeidet bruk av tunge

kjøretøy, skal erstatninger for slik trafikk

avgjøres særskilt i hvert enkelt tilfelle ved

overenskomst eller skjønn.

De nye bestemmelser etter loven av 26. januar

1973 om erstatning ved ekspropriasjon av fast

eiendom kan muligens føre til at det blir

vanskeligere og vil ta lengre tid å få nødvendige

forhåndstillatelser (inklusive vegavtaler)for
påbegynnelse av anleggsarbeidene. Det kan

derfor nå være større oppfordring enn tidlig-

ere til å søke ekspropriasjonstillatelse gitt og

skjønn holdt før anleggsarbeidene iverksettes

hvis' dette er mulig.

3.4

3.4.1

3.4.2
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Vedlikeholdskost nader.

Generelt.

Det synes riktig å komme litt inn på vedlike-

holdskostnadene selv om det er vanskelig å

gi et genereltb ilde av disse.Vedlikeholds-
kostnader er avhengige av lokale forhold, av

terrenget og utført vegstandard, og ikke

minst av trafikkintensiteten. For driftsveger

vil kostnadene vesentlig dreie seg om sommer-

vedlikehold da brøytekostnader stort sett er

knyttet til sentrale veger i samband med

boliger, stasjonsområder etc. og derfor knyttet

til korte veglengder. Påanleg gene derimot

holdes de fleste vegene oppe året rundt og

brøytekostnadene (vintervedlikehold) kan
derfor bli meget store. De synspunktene som

kommer fram i det etterfølgende er ikke

basert på noen inngående analyse av forhold-

ene ved våre anlegg og verk, da en grundig

vurdering og kostnadsoppfølging vil være for

tid krevende. Men man bygger på såvidt mange

eksemplerat resultatetantas åvære represen-
tativt.

(Anleggskostnadene er mindre interessante í

forbindelse med denne publikasjonen fordi

kostnadene her i langt større grad enn vedlike-

hold er avhengig av lokale forhold, terreng

osv. Det må derfor i den sammenheng vises til

etterkalkylene for utførte anlegg).

Anleggene.
For anleggene har vedlikeholdskostnadene og

da særlig vinterkostnadene vist en sterk økning

gjennom de siste4 årene(197O- 1973). Dette
er illustrert i fig. 1, bilag 3.4. (De enkelte

punkter refererer til etterkalkyler.). Årsaken

ligger i en meget sterk prisøkning innen anleggs-

sektoren i dette tidsrom, og at man i denne

perioden har anlegg med vanskelige topo-

grafiske forhold for vegbygging. Dette utslaget

forsterkes også av det forhold at man ikke til-

strekkelig har analysert vedlikeholdsproblemene
slik at svakheter kunne avdekkes itide. Det kan

nevnesat vedd e fleste avvår eanlegghar man
eksempler på omlegging av stikkrenner, utvidelser

avgrøfte r, forsterkning av vegbanen osv. etter at

vegen er ferdig bygget og tatt i bruk.
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For vintervedlikehold (brøyting) har man
tradisjonelt nyttet seg av lastebil med plog og
under spesielle forhold tatt i bruk utstyr an-

legget hadde for andre formål - som bulldozere,
shovler, o.I. Videre kjørte man gjerne utstyret

døgnet rundt når brøyting var påkrevet. For anlegg
med harde klimatiske forhold ga dette enorme
brøyteutgifter. Det ble derfor nødvendig å
analysere situasjonen - og et resultat av dette
er satsing på snøfresere og bygging av snøskjermer.

Videre lar man vegen fyke igjen under den
verste snøstormen for såå frese den opp
snarest mulig etterpå. Kostnadskalkyler be-

krefter at dette opplegget har virket positivt.

Vedlikeholdskostnadene dreier seg om såvidt
store beløp at anlegg med et vegnett av betyd-
ning bør legge koordineringen av disse
spørsmål under en bestemt avdelingsleder. Han
må være ansvarlig for å fremme en analyse av
opplegget med kostnadsvurderinger samt
koordinere innsatsen av folk og materiell slik
at man får en maksimal utnyttelse av disse.
Vedkommende må også nøye følge kostnads-
utviklingen slik at eventuelle endringer i opp-
legget kan foretas i tide.

Som fig. 1 i bilag 3.4 viser er det en stor
spredning i kostnadene.Man må imidlertid
være klar over at de utslagsgivende kostnader
de siste 3 årene er fra anlegg som har vesent-
lig hardere klimatiske forhold enn de anleggene
som er fullført i perioden forut. Anleggs-
kontoret antar at »normale» kostnader for
sommer- og vintervedlikehold ligger på hen-
holdsvis kr 8,- og kr 7,- pr. meter årlig.
Tallene må vurderes kritisk når det gjelder
budsjetteringen og vurdering av andre frem-

komstmuligheter.

Kraftverkene.
Regnskapstallene er grunnlaget for kostnadene
oppgitt i denne publikasjonen. Da det er tvil
om disse omfatter alle utgifter (det er for
enkelte verk på det rene at en del lønnsut-
gifter ikke er med) vil enhetskostnadene ikke
være absolutte, men indikere størrelsen av
vedlikeholdet. Det er først og fremst sommer-
vedlikeholdet som interesserer fordi det i

avtaler med kommuner o.I. om tilskudd til
vedlikeholdet vesentlig dreier seg om dette.
For driftsvegene er det ikke mulig å se noen
markert økning av vedlikeholdskostnadene de
senere år sammenlignet med tidligere. Dette

henger nok bl.a. sammen med at kraftverkene
gjerne tar et større skippertak med års mellom-
rom - og vedlikeholdskostnadene må derfor
fordeles over en årrekke. Derimot gir over-
sikten en tydelig markering av høyere kost-
nader for korte vegstrekninger enn for lengere
- noe som i og for seg er rimelig. Dette er
antydet i fig. 2 på bilag 3.4. Som man må
forvente er det en stor spredning i verdiene.
Dette kan ha mange årsaker hvorav vegens
opprinnelige standard, klimatiske forhold og
den vedlikeholdsmessige arbeidsinnsats betyr
mye. Dessuten har enkelte verk gått til asfaltering
loljegrusing) av noen vegstrekninger i løpet
av de siste 2 år - og resultatene av dette vil
først jevnesut i årenesom kommer. Ã peke
på en »basiskurve» er vanskelig, men den antas
å ligge i nærheten av nedre omhyllingskurve.
Gjennomsnittlig vedlikeholdskostnad

(sommervedlikehold) er for perioden 1964 -
1972 beregnettil kr 1,17 pr. meter årlig og
gjennomsnittlig veglengde til ca. 5.1 km.
»Basiskurven» legges noe høyere enn dette.
»Basiskurven»erment åværeen støtte ved
vurderingen av det tilskudd som skal ytes når
vegen overtas av det offentlige eller sameiger.



4. MERVERDIAVGIFT
Bygging. Vedlikehold.

Arbeid med bygging og vedlikehold av veger

var inntil 1. januar 1970 fritatt for avgift. Fra
denne dato ble det imidlertid innført avgifts-
plikt også for slike arbeider. Fra 1. januar 1973
gjelder dessuten nye bestemmelser for

arbeide på offentlige veger. Det ble nå innført

avgiftsplikt for de samme arbeidene, bortsett

fra tjeneste i siste omsetningsledd som gjelder

planlegging, prosjektering, anlegg, reparasjon

og vedlikehold av disse vegene (jfr. skatte-
direktørens rundskriv av 9. mars 1973, nr. 27

og rundskriv av 14. januar 1974 hvor det
redegjøresnærmereangåendedetaljer).
Bestemmelsen gjelder fram til 1. januar 1978
og vedrører kun tjenester, ikke materialer
som inngår i vegen.

Som veg eller en del av veg regnes i avgifts-
messig forstand foruten selve vegkroppen
med vegdekke også andre innretninger som
bygges eller monteres av hensyn til vegens
bruk og framføring. Slike innretninger er

bruer, tunneler, fyllinger, overbygninger, snø-
skjermer eller andre innretninger til sikring

mot raseller snødriver. Som del av vegregnes
kaier bygget utelukkende av hensyn til
viderebefordring av trafikkantene og som

inngår i selve vegnettet, samt møte, snu-,
holde- og parkeringsplasser m.v. bygget av

hensyn til trafikkavviklingen.

Til veg eller en del av veg hører også rekkverk,
vegskilter (unntatt lysende skilter), drener-
ingssystem, grøfter, forstøtningsmurer m.m.
Derimot hører ikke gjerder, gridner, bommer,
ferister eller vegbelysning med.

I det følgende skal det gis en oversikt over de
viktigste avgiftsbestemmelser ved bygging og
vedlikehold av våre veger. l den forbindelse er
det praktisk å dele vegene i følgende 5 grupper:

I>

_ Anleggsveger

Boligveger

. Velferdsveger

_ Erstatningsveger

. Offentlige veger

mUOpU

A.

B.

C.

D.
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Anleggsveger.
Som anleggsveg regnes veg som skal bygges
eller er bygd i forbindelse med selve anlegget
for såvel anlegg under arbeide som anlegg i
drift. Vegene kan være provisoriske, bygd kun
for anleggstiden som rene hjelpefunksjoner -
jfr. kategori 4 og 5 i innledningen, side 9 eller
varige veger tilsvarende kategori 3, samme
side. Veger til permanente boliger eller vel-
ferdshus er ikke tatt med her. Disse omtales
i punktene B og C.

Varer og/eller tjenester i forbindelse med
bygging av en anleggsveg vil, hvis leverandøren
er registrert, være pålagt merverdiavgift ved
fakturering. Avgiften er fradragsberettiget,

men investeringsavgift (for tiden 13 %l skal
i de fleste tilfeller betales. For øvrig henvises
til den oppsatte oversiktstabell bilag 4 som
viser de fleste av de viktigste eksempler
vedrørende avgiftsberegning av vegene.

Boligveger.

Dette er veger bygget til permanente boliger-

ikke brakker eller provisoriske boliger.
Vegene hører til kategori 3 nevnt i innledningen.
Avgiften er ikke fradragsberettiget og ingen

investeringsavgift skal beregnes. Alt belastes
kostnadsbæreren(jfr. bilag 4).

Velferdsveger.
Dette er veger som anlegges for velferdsbehov.
Som eksempel kan nevnes adkomst til fritids-
og eller feriehus for de ansatte.

Avgiften blir her å behandle som for punkt

B. Alt belastes kostnadsbæreren, uten invest-
eringsavgift. (Vegene hører til kategori 3,
nevnt i innledningen).

Erstatningsveger.
Dette er tiltaksveger tilsvarende kategori 2 i

innledningen (veger som er bygget eller

bygges etter pålegg fra skjønnsretten eller i
henhold til konsesjonsvilkårenel.
Avgiften er ikke fradragsberettiget da erstat-
ning faller utenfor lovens ramme vedrørende
avgiften. Alle omkostninger skal således føres
på kostnadsbæreren - jfr. bilag 4. (Vilkåret
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for fradragsrett er knyttet til den ordinære 5.

næringsvirksomhet. Eksempelvis er skogsveger

fritatt for avgift for skogeiere). 51

Offentlige veger.
Offentlig veg (kategori 1 i innledningen) er

etter veglovens bestemmelse veg eller gate

som er åpen for allmenn trafikk og som blir

vedlikehold enten av stat, fylke eller kommune.

Like med offentlig veg regnes også annen
veg åpen for allmenn trafikk som anlegges

for privat regning, forutsatt at det er gjort

bindende vedtak i stat, fylke eller kommune

om at vegen senere skal tas opp som offent-

lig veg. Samtlige ovennevnte veger (nevnt i

punktene A, B, C og D) kan således gå over til

å bli offentlig veg. Er denne avtalen inngått
før vegen blir påbegynt, må dette dokumenteres
ovenfor skattemyndighetene hvis en ønsker

å unngååbetalemerve rdiavgift (utgåendeav-
gift) avomsetning av tjenester i sisteomset-
ningsledd og som gjelder planlegging, pro-
sjektering, anlegg, reparasjon og vedlikehold

avoff entlig veg(jfr. bilag 4).

LOVVERKET
Bestemmelser. Rettigheter. Plikter. Ansvar.

Lovverket. V

Lover av betydning for vegspørsmål er

følgende:
Lov om vassdragsreguleringer av 14. desem-
ber 1917.
Lov om erverv av vannfall m.m. av
14. desember 1917.
Lov om vassdragene av 15. mars 1940.

Lov om friluftslivet av 28. juni 1957.

Lov om oreigning av 23. oktober 1959

T (gjelder særlig for kraftledningsbyggingen).

Lov om rettshøve mellom grannar av
16. juni 1961.

Vegloven av 21. juni 1963.

Vassdragsreguleringsloven gir grunnlag for

iverksetting av vassdragsreguleringer og inne-

holder hjemmel for rett til å erverve ved

ekspropríasjon mot erstatning nødvendig grunn

og rettigheter. Loven hjemler også adgang

til å pålegge regulanten å stille veger, bruer

og kaier til disposisjon for allmenheten.

Ervervskonsesjonsloven inneholder liknende
bestemmelser som vassdragsreguleringsloven.

Vassdragsloven inneholder bl.a. bestemmelser
om rett til erverv av fallretter, samt grunn og
rettigheter som trengs for bygging av kraftverk

med veger, interne kraft- og signallinjer m.v.

Friluftsloven inneholder regler om ferdsel

med motorvogn på private veger og inn-

kreving av bompenger ved slik bruk. Det kan
også tas en rimelig avgift i bompenger for
trafikk på privat veg med kjøretøy til dekning

av kostnader for anlegg og vedlikehold_ Hvis

ikke annet er bestemt, kreves i dette tilfelle

tillatelse fra kommunestyret. Eieren, bruk-
eren eller fríluftsnemnda kan bringe avgllllrel-
sen inn for fylkesutvalget.

Oreigningsloven hjemler rett til gjennom-
føring av nødvendige tiltak. Det skal svares

erstatning i form av engangsbeløp.

Nabolovens bestemmelser er av betydning ved

igangsetting av veganlegg. Et viktig punkt er

påbud om nabovarsel ved tiltak som kan føre

til skade, f.eks. sprengningsarbeider.
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Vegloven inneholder en rekke bestemmelser
av interessevedplanlegging09 bV99il'1QHV
veger. Det er Samferdselsdepartementet og
Vegdirektoratet som har myndighet over
riksvegene. For fylkesveger og kommunale
veger er den tilsvarende myndighet tillagt
henholdsvis fylkesutvalg og formannskap. Ny

avkjørsel fra riksveg og fylkesveg må ikke
byggesuten tillatelse fra Vegsjefen i fylket.
Når det gjelder kommunale veger, skal til-
latelse innhentes fra formannskapet.
Avkjørsel skal bygges og vedlikeholdes i
samsvar med regler som fastsettes av Vegdirek-
toratet. Vegsjefen kan kontrollere om private

veger, som er åpne for allmenn trafikk, er
trygge nok. Han kan videre pålegge vegstyret
eller den ansvarlige for vegen å sette opp

varselskilt. Vegsjefen kan også forlange vegen
avstengt for utenforstående.

Bestemmelser.
l samband med vassdragsreguleringskonse-
sjoner blir det i konsesjonsvilkårene vanligvis
inntatt bestemmelser som tar sikte på å ti'-
godese allmen nhetens interesser.
En av de bestemmelser som i denne sammen-
heng blir nyttet er vassdragsreguleringslovens

§ 12, pkt. 6 som danner hjemmel for pålegg
om tiltak til beste for allmennheten når det
gjelder veger, kaier og bruer som konsesjon-

æren bygger.

Etter lovendringen 19. juni 1969 har denne
bestemmelse følgende ordlyd:
»Veger, bruer og kaier som konsesjonæren

anlegger, skal kunne benyttes av allmenn-
heten med mindre departementet treffer
annen bestemmelse»
Før 1969 var ordlyden denne:
»Veger, bruer og kaier som anleggenes eier

bygger, skal stilles til fri avbenyttelse for
allmennheten, for så vidt departementet
finner at dette kan skje uten vesentlige ulem-
per for anleggene»

Med hjemmel i denne lovbestemmelse inntas
som regel i konsesjonsvilkårene bestemmelse
i samsvar med dette.

5.3.1
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Rettigheter. Plikter.

Konsesjonærens stilling. Rettigheter og
plikter.

Konsesjonæren (regulanten) foranlediger at
det holdes skjønn til fastsettelse av erstat-

ninger og/eller tiltak for skader og ulemper

inngrepene volder for grunneiere og rettig-

hetshavere. Skjønn blir avgitt bl.a. på grunn-
lag av de oppstilte skjønnsforutsetninger hvor
bl.a. konsesjonsvilkår (reguleringsbestemmelser)
og manøvreringsreglement inngår.

Konsesjonæren erverver rett til åa nlegge og
bruke veger fram til kraftverk og reguleringsan-
legg m.v. I forhold til grunneiere og rettighets-
havere er det en ren bruksrett som erverves
og den er-avgrenset til bare ågjelde den ferdsel
som er nødvendig i samband med anlegg og
drift av konsesjonærens innretninger.

Konsesjonæren har ikke rett til åoverdra denne
bru ksretten videre uten grunneiernes samtykke.

Eiendomsretten til de veger som bygges er
åpenbart konsesjonærens i likhet med andre
byggverk regulanten lar oppføre. l relasjon

til vassdragsreguleringslovens § 12, pkt. 6 og
tilsvarende bestemmelse inntatt i konsesjons-

vilkårene må etter ovenstående antas at det
er vegene, bruene og kaiene som byggverk
betraktet konsesjonæren plikter å stille til
rådighet for allmennheten uten vederlag.

Ofte er det nødvendig å få disposisjonsrett
over grunn eller påbegynne arbeid i marka før
skjønn er holdt. l så fall må innhentes sam-
tykke fra grunneier/rettighetshaver. Slikt
samtykke bør helstværeskriftlig og med
innhold i samsvar med erklæringsformular
vist i bilag 2.2. Gjenpart av erklæringen gis

utsagnsgiverne.

Nekter grunneier/rettighetshaver å gi sam-
tykke til påbegynnelse av arbeid før skjønn
er holdt, kan konsesjonæren søke forholdet
ordnet i samsvar med § 25 i lov 23. oktober
1959 om oreigning av fast eigedom. Søknad
om slik tillatelse må av konsesjonæren
sendes konsesjonsmyndighetene på vanlig

måte.
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Undersøkelser, måling, stikking e.l. i marka
kan bare settes i verk etter samtykke fra
grunneier/rettighetshaver. Nektes slikt sam-
tykke, må forholdes i samsvar med reglene i
§§ 4 og 5 i lov om oreigning av fast eigedom
eller § 121 i vassdragsoven. Det er lensmannen
på landet og politimesteren i byene som er
delegert myndighet til å gi slike tillatelser.
Avslår disse å imøtekomme slike anmod-
ninger etter creigningsloverls §§ 4 og 5, er.
Justisdepartementet klageinstans.

Grunneiernes stilling i forhold til konsesjon-
æren.

Grunneierne får ved avtale eller skjønn
fastsatt erstatning for avståelse av grunn og

rettigheter til de veger, bruer og kaier som
bygges. De må finne seg i at disse anlegg brukes
av konsesjonæren i den utstrekning dette skjer
i samband med bygging og drift av de inn-
retninger ekspropriasjonen er knyttet til.
Annen trafikk kan de motsette seg.

Som ekspropriater har imidlertid disse grunn-
eiere og rettighetshavere ingen rett til å
bruke de oppførte anlegg. Det er bare som
del av allmenheten at disse kan påberope seg
noen rettigheter i denne henseende. På
samme måte og likt med alle andre er deres
bruk betinget av grunneiernes samtykke til
fri ferdselfor alleellerrett til brukervervet
ved ekspropriasjon etter vegloven, jfr. an-
snitt 5.3.3.

Av dette følger at den enkelte grunneier ikke
har anledning til gjennom sitt samtykke å
avgrense bruken til å gjelde bestemte personer
eller grupper med utelukkelse av andre.
For såvidt det oppstår tilfeller med bare en
grunneier og denne gir sitt samtykke, må
antas at derved er etablert rett for allmenn-
heten til bruk av vegen, eventuelt mot avgift

eller annen form for vederlag til vedlikehold.
Nektes samtykke, har heller ikke denne
grunneieren rett til åbruke vegen.

Allmennhetens stilling.

Allmennhetens rett til bruk av de veger,
bruer og kaier konsesjonæren bygger er
hjemlet i vassdragsreguleringslovens § 12,

5.3.4

pkt. 6 og konsesjonsvilkårene. Som nevnt
_ovenfor kan overfor konsesjonaeren kreves

at de anlegg som bygges skal kunne brukes

av allmennheten.

Men allmennheten har gjennom de nevnte
bestemmelser ikke ervervet noen rett overfor
de grunneiereog rettighetshaveredet å
gjelder. Det trenges samtykke fra disse om
allmennhetens bruk skal realiseres. Oppnås
ikke slikt samtykke, må nødvendig rett av
kompetent organ (kommunen e.I.) lerverves
ved ekspropriasjon på vanlig måte etter
veglovens bestemmelser.

Allmennheten må selv ordne forholdet til
grunneierne. Dette innebærer at konsesjon-

æren ikke plikter og heller ikke bør ta noe
initiativ overfor grunneierne i så måte. Skulle
det unntaksvis være oppfordring til det, bør
i tilfelle henvendelsen fra konsesjonærens
side begrenses til en forespørsel til kommunen

om denne på vegne av allmennheten vil ta

saken opp med grunneierne og eventuelt om
nødvendig søke forholdet ordnet i samsvar med
bestemmelsene i vegloven m.v.

I tilfelle kommunen eller andre representanter
for allmennheten ikke er interessert i eller
ikke har skaffet segrett til bruk avdet anlegg
det gjelder, må Bygningsavdelingen/Driftsav-
delingen sende melding om dette til Industri-
departementet med anmodning om tillatelse
til å stenge vegen (kfr. avsnitt 6.2).

Vedlikehold ved framtidig bruk avanleggs-
veger, bruer og kaier.
I de tilfeller allmennheten gjennom samtykke
fra grunneierne eller ved ekspropriasjon har
skaffet seg anledning og adgang til bruk av
vegene, antas at spørsmålet om vedlikehold

må ordnes. -
Den plikt konsesjonæren etter lovens § 12,
pkt. 6 og konsesjonsvilkårene er pålagt inne-
bærer ikke at konsesjonæren pålegges ekstra
utgifter til utbedring og vedlikehold av det
anlegg det gjelder. Disse utgifter må itilfelle
kunne pålegges allmennheten, enten ved at
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5.3.6

den eller de som representerer allmennheten,
f.eks. kommunen, betaler en viss sum pr. år
eller at det ordnes med bompenger. Det kan
også ordnes, og det vil i mange tilfelle være
det mest praktiske, at kommunen overtar

vegen, og at konsesjonæren betaler sin for-
holdsvise del av vedlikeholdsutgiftene.

Om rett til å kreve bompenger vises til lov om
friluftslivet av 28. juni 1957, § 5.

Eventuell nekting av å ta sin del av vedlike-
holdskostnadene antas å måtte føre til at
vedkommende ingen rett har til bruk av an-
Ieggene.

Dersom en veg vanligvis skal holdes åpen for

alminnelig trafikk, antas at en konsesjonær
neppe, etter at anleggsarbeidet er avsluttet,
kan stenge vegen i visse perioder uten samtykke
av departementet. Dog må vegen kunne stenges
for kortere tid i åpenbart prekære situasjoner

(vanskelig, eller uforholdsmessig kostbar snø-
brøyting, uvær, vårløysing etc.l. Det vises for-
øvrig til bestemmelsene i vegloven.

Ansvar for anlegget. Stenging. Nedleggelse.

Lykkes det ikke å finne en brukbar ordning
for vedlikehold av anlegget, antas at det ikke
fra noen kan kreves at konsesionaen skal ha
ansvaret for at anleggene (vegene, bruene,

kaiene) holdes i slik forsvarlig stand at allmenn-
heten skal kunne nytte disse. Det er imidler-
tid grunn til å anta at skal konsesjonærene
være fri ansvaret, må det sørges for departe-
mentets samtykke til at anlegget stenges, ned-
legges eller fjernes. Hvorvidt det i slike til-
feller kan være tilstrekkelig med skiltvarsling,
bør det konfereres med vegmyndighetene om.

Bruken av anleggene i anleggstiden.

Veger, bruer, kaier under bygging kan uten
videre utelukkes fra allmennhetens bruk. Det
antas at konsesjonæren selv kan avgjøre i

hvilken utstrekning anlegget kan nyttes av

allmennheten mens byggearbeidet pågår.

Når byggingen er fullført, kreves derimot
departementets bestemmelse for å utelukke
allmennheten. Det vises til vassdragsregu-

5.3.7
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leringslovens § 12, pkt. 6. Dette antas å
gjelde også hvor konsesjonæren av hensyn til
pågående anleggsarbeid ønsker anlegget
stengt for allmennheten. Ved departementets
avgjørelse av hvorvidt allmennheten skal få
bruke anlegget eller ikke, vil hensynet til
konsesjonærens bruk av anlegget være et
moment som må tillegges betydelig vekt. I
enkelte tilfelle kan det av praktiske grunner
komme på tale å gi allmennheten ved

departementets bestemmelse en begrenset
adgang til bruk av anlegget.

På forespørsel har departementet ikke
funnet det formålstjenlig »med generelle
bestemmelser om at allmennheten ikke skal
ha adgang til anleggsveger under NVE så
lenge de tjener anleggsformål.
Konsesjonæren må derfor søke departe-
mentet om utelukkelse av allmennheten for
hver enkelt vegsom er ä betrakte somferdig-
bygget».

Militære avdelingers bruk av anleggene.

Undertiden oppstår ønske fra militæravdel-
inger om anledning til i fredstid å nytte
konsesjonærens veger, bruer eller kaier i
samband med sine øvelser.
Det antas at konsesjonæren ikke har anled-
ning til å motsette seg slik bruk, men må
selvsagt ha anledning til å sette som vilkår at
de avdelinger som bru ker anlegget utbedrer
mulig påførte skaderog ellers setter anlegg-
ene i samme stand som før disse tok an-
leggene i bruk.

Fra grunneierhold er i slike tilfeller reist inn-

vendinger mot militæfavdelingers anledning
til bruk av de veger konsesjonæren har bygget

med den begrunnelseat dette forhold gir
avdelinger med tunge kjøretøy utvidet aksjons-
radius og dermed muligheter for skadevold-
else i områder som ellers ikke ville vært til-
gjengelige. En antar disse innvendinger ikke
slår igjennom overfor konsesjonæren, men det
er en selvfølge at de militære enheter selv i
hvert enkelt tilfelle må ordne seg med de
grunneiere det gjelder.
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53.8 Kraftledninger. Bruk av veger.

Erstatning for bruk av private veger i samband
med bygging og drift av kraftledninger har
tidligere - ogsåved skjønn - blitt fastsatt ikke
bare på grunnlag av de ulemper bruken påførte
grunneierne, men ogsåut fra hensyn til tap som
måtte antas påført fordi grunneieren på grunn
av ekspropriasjonen ble avskåret fra anledning
til forhandling med eksproprianten eller andre
om et rimelig vederlag. Ut fra dette ble det
lagt vekt på forskjellige forhold ved erstatnings-
beregningen, som bl.a. veglengde, anleggs-

kostnader, arten av transport m.m. Dette prin-

sipp (den såkalte »forhandlingsmaksime») var
tidligere lagt til grunn i flere Høyesteretts-
dommer.

Rettstilstanden omkring disse forhold er
imidlertid nå endret i og med loven av 26. janu-
ar 1973 om erstatning ved ekspropriasjon
av fast eiendom. Etter de nye bestemmelser
skal erstatning fastsettes for bruk av private
veger ut fra den skade og ulempe ekspropri-
antens bruk medfører uten noe tillegg som
tidligere ble gitt på grunnlag av »forhand-
lingsmaksimen» slik den var blitt utformet i

rettspraksis.

Erstatningen for bruk av private veger blir
etter dette små, idet det vanligvis bør opp-

stilles i de alminnelige skjønnsforutsetninger

plikt for eksproprianten til å utbedre skadene

etter bruken eller betale erstatning etter
seinere overenskomst eller skjønn.

Når det gjelder private veger bygget med
statsbidrag er forholdet at skogeierne i den

forbindelse har godtatt et vilkår om at »Det
offentlige forbeholder seg rett til avgiftsfri
bruk av vegen for offentlige funksjonærer

under tjenestereiser». Ved nylig avsagt
Høyesterettsdom er fastslått at dette forbe-

hold dekker rett for NVE's tjenestemenn

til bruk avdisseveger med lettere motorkjøre-
tøyer for ettersyn og mindre vedlikeholds-
arbeider vedkommende statens kraftledninger.

6.2

6.2.1

TRAFIKKANSVAR. SKILTING.

Eierens ansvar.

Våre vegerbyggesprimærtfor ådekke
anleggetsbehov. Dette innebærer at forhold
som har betydning for personbiltrafikk ikke
blir gitt spesiell preferanse - såsom dårlig

sikt i kurver, manglende rekkverk og skrense-
kanter, smale bruer osv. Med allmennhetens
adgang til vegene, og den stadig økende
strøm av bilturister er det naturlig åspørre
hvem som har ansvaret i fall ulykker inn-
treffer.

Eier av privat veg som er åpen for alminnelig

ferdsel antas i prinsippet å hasamme ansvar
som det offentlige har for sine veger. Stats-
kraftverkenes veger er å betrakte som private

veger. Etter den rettspraksis som foreligger,

antas at eieren ikke vil haobjektivt erstat-
ningsansvarfor feil eller mangler ved vegen.

Derimot vil han være ansvarlig for feil eller
mangler som skyldes uaktsomhet og som kan
bevirke erstatningsansvar. Hvorvidt en eier

kan fraskrive segansvar en bloc ved åsette
opp varselskilt er noe omdiskutert. Det må
imidlertid brukes adekvate varselskilt for å

hindre mulige ulykker, men det er ikke

meningen at varselskilt etablerer adgang for
en eier til å fraskrive seg ansvaret for vegen.
Spørsmålet vil i tvistespørsmål endelig måtte

avgjøres av domstolene.

En bileiers ordinære ansvar etter Bilansvars-
loven av 1961 påvirkes ikke om kjø. ingen fore-
går på private veger. Det spiller her ingen rolle
om eieren av vegen har gitt sitt samtykke eller

ikke. Det er derfor helt utelukket at vegenseier
kan bli ansvarlig for bileierens rettsbrudd i
relasjon til Bilansvarsloven.

Skilting.
For Statskraftverkenes vegergjelder med hen-

syn til skilting bestemmelsenei dette avsnitt.

Det nyttes vegskilt nr. 135 - »Annen fare» - og

som underskílt fig. 1-6 i bilag 6.2. avhengig
av følgende forhold:

Anleggsveger under bygging.

Skilt settesopp i samsvarmed fig. 1, bilag
6.2. Tekst: »ADVARSE L. Anleggsveg under
bygging. Adgang forbudt for utvedkommende».
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6.2.2

8.

b.

6.2.3

3.

Anleggsvegen er ferdig bygget.

Det sendes melding til Vegsjefen i vedkom-
mende fylke med opplysning om foretatt
skilting.
Når samtykke foreligger fra grunneiere til
fri trafikk for allmennheten settes opp skilt
som vist på fig. 2 bilag 6.2. Tekst:
»ADVARSEL. All trafikk skjer uten ansvar
for anlegget».
Når det ikke foreligger samtykke fra grunn-
eiere til fri trafikk for allmennheten, eller
når slik trafikk vil kunne være uheldig for
anleggsdriften eller farefull, søkes Industri-
departementet om tillatelse til å stenge vegen for

allmennheten. Søknaden må begrunnes. Det
settes opp skilt med tekst:
»ADVARSEL. Anleggsveg. Stengt for allmenn
trafikk». (Sefig. 3 bilag 6.2).

Under punkt a) kan det forekomme at vegen
må stenges i kortere perioder av hensyn til
f.eks. rasfare, brøyting, reparasjon e.l.
Vegen sperres i dette tilfelle med läsbar bom
eller annen markert avstengning, og skilt med
tekst, »STENGT» settes opp (fig. 7, bilag 6.2).
l de tilfelle brudd på sperringene har medført
alvorlige konsekvenser for Statskraftverkene
(fare for liv), utgifter av betydning eller ved
fare for etablering av uhendig praksis, skal
forholdet meldes til politiet.

Videre kan vegen stenges i kortere
perioder hvis anlegget finner dette
nødvendig av sikkerhetsmessige grunner.
Ved stengning av lengre varighet må
departementet kontaktes.

Anleggsvegen overtas av driften.

(det har ikke lykkes å få andre instanser til å
overta vegen).
Når det foreligger samtykke fra grunneiere til
fri trafikk for allmennheten og vi holder
vegen i noenlunde brukbar stand av hensyn
til egen trafikk, nyttes følgende skilt:
»ADVARSEL. Privat veg. All trafikk skjer
uten ansvar for kraftverket» (se fig.4, bilag
6.2).

b.

C.

6.2.4
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Holder vi ikke vegen i stand selv om den fort-

satt er åpen for allmenn trafikk, nyttes
følgendeskilt (sefig. 5, bilag 6.2):
»ADVARSE L. Privat veg ute av bruk. Vedlikehold
mangler. All trafikk på eget ansvar».

Her må man være klar over at dette skiltet alene
ikke fritar for ansvarsplikt i fall vegeieren har
kjennskap til at vegen er farlig å trafikere. Så
fort kraftverket får kjennskap til at en veg (eller

vegstrekning) er trafikkfarlig, må det straks
settes opp bom eller annen markert avsper-

ring og skilt med tekst »STENGT» (kfr.
siste avsnitt under 6.2.2). Det antas videre
at dette forhold ikke betinger plikt for

eierentil åetablereen fast vegovervåking.

Blir skadene ikke utbedret av kraftverket,
må søknad sendes departementet om
tillatelse til permanent stengning av vegen.

Når det ikke foreligger samtykke fra grunn-
eiere til fri trafikk for allmennheten, eller
når vegene er farlige å trafikere uten jevnlig
tilsyn og vedlikehold, søkes Industrideparte-
mentet om tillatelse til åstenge vegen.Søk-
naden må begrunnes. Det settes opp låsbar
bom og skilt med tekst: »ADVA RSE L.
Privat veg. Stengt for allmenn trafikk» (kfr.
fig. 6, bilag 6.2).

Anleggsadministrasjonen er ansvarlig for å

følge opp punktene 6.2.1 og 6.2.2. Drifts-
administrasjonen skal ta seg av punkt 6.2.3.
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OVERSIKT OVER BESTEMMELSER I

SAMBAND MED PROSJEKTERING,

BYGGING OG DRIFT

Dette kapitel gir en oversikt over de bestem-

melser som gjelder i samband med veg-
bygging og de kontakter som måetabler es
eller det er ønskelig å etablere før, under og

etter byggingen.

Kraftverksutbygging.

Rundskriv nr. 36 av 15. januar 1974 fra

NVE - Vassdragsdirektoratet, Vassdragsav-

delingen (krav til konsesjonssøknaden).

Rundskriv nr. 29 (udatert) fra NVE - Vass-

dragsdirektoratet, avsnitt Il (godkjenning av
foreliggende vegplaner).

Lensmannstillatelse etter § 121 i lov om
vassdragene, eller § 4 i oreigningsloven

(tillatelse til åforeta undersøkelseri marka).
Tillatelse fra hver grunneier før stiknings-

arbeider påbegynnes (grunneierne kontaktes

selv om lensmannstillatelse foreligger).
Bruk formulering vist på bilag 2.1.

Erklæring fra grunneier om tillatelse til
igangsetting av arbeide før skjønn er holdt

(se bilag 2.2).
Kontakt med Naturvernkontoret under

byggearbeidet (for større og dominerende
veger).
Søknad om avkjøringsrett fra offentlig veg

(Vegloven § 40). Søknad sendes Vegsjefen

for riks- og fylkesveger, formannskapet for

kommunale veger.

Nabovarsel ifall arbeidet kan medføre

skader.
Når vegen er ferdig bygget sendes melding til
Vegsjefen under henvisning til § 56 i Veglova

og med opplysning om skilting.
Et ikke alle grunneierne positive til allmenn-

hetens bruk av vegene, sendes melding til

Industridepartementet med anmodning om

ä få stenge vegen.

.Avtaler om framtidig vedlikehold med kom-

petente instanser, eventuelt overdragelse av
vegene.

Kraftoverføringsanlegg.

Understasjoner. _
Kartgrunnlag og flyfotos fremskaffes.

2.

3.

6.

7.

8.

7.2.2
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Stikningstillatelse, opptak av grunneierfor-
tegnelse.

Kontakt med grunneiere, faglige instanser
(jord- og skogbruk) og kommunale myndig-

heter for å avdekke mulige felles interesser.

. Stikking og prosjektering av alternativer.

Avtale om grunnerverv og arbeidstillatelser

eventuell søknad om ekspropriasjon.

Registrering av markslag, oppmåling og god-

kjenning fra grunneierne.

Godkjenning i alle nødvendige instanser av:
- konsesjon og ekspropriasjon
- jordstyret (omdisponering av innmark)

- avkjørsler
Overlevering til driften med samtlige doku-

menter.

Kraftledninger.
Registreringavbeståendeveger.
Registrering av planlagte veger.

Utarbeiding av transportplan.
Samarbeid med grunneiere og etater om
aktuelle veganlegg.

Opprettelse av avtale/ekspropriasjon ved-
rørende:
- bestående veger

- nyanlegg/bygging

Oppfølging av inngåtte avtaler i anleggstiden.
Avtaler/rettsbøker overlates driften

sammen med overføringsanlegget.

J

+
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Bilu g1.3.1

ANLEGGSVEGER
VEGNORMALKLASSEI

Skjtxing

._ Min.11,0
44

I ål

Ãpne gröfter må være minst 0,25m dypere enn underkant
av bærelag.

Fylling

Derhvor rekkverk benyttes, utvides tverrprofilet med minst
0,5m rekkverkrom pa hversk ulder.

I kostbart terreng reduseres skulderbredden til 0,5m, og
lukkede gröfter benyttes i skjazringer dersom dette faller
rimligere.

Max.stigni ng:10°/.. (Kortere strekninger.)

Min. kurveradiusz5üm.

Både stigninq,bredde og kurveradius kan fravikes i spesielt
vanskelig terreng.

Alle rnñlim.

Jan. 1974
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Bilag1.3.2

ANLEGGSVEGER
VEGNORMALKLASSEII

.19,-.'of~'.oYoI¢Z~Yc!~YoZoYoTOZ¢~Y§o'o'§o?oToY¢Yo1~2

Åpne gröftermå være minst 0,25m dypere enn underkant
av bærelug.

Fylling

Der hvor rekkverk benyttes, utvides tverrprotilet medminst
QSmrekkverkrompä hverskulder.

Lukkedegröfterbenyttes i skjczringer ikostbart terreng
dersomdette faller rimligere.

Max. stigning: 12,5’/.. (Kortere strekninger.)

Min. kurveradius:25m.

Både stigning, breddeog kurveradiuskan travikesi spesielt
mnskelig terreng.

Alle mäli m.

Jan. 1974



27

ANLEGGSVEGER ”“ ”’
VEGNORMAL KLASSE II I

Skjazring

Åpne gröftermå væreminst 0,25m dypere enn unde rkantav bærelage t.

Fyll ing

0.5.1‘I<,_,,,,3..L5e .I ggs
.'».'o.' -:..._.'_.’..'_.'.'_"'____ /"75

Derhvor rekkverkbenyttes utvidestverrprofite tmed minst 0,5m
rekkverkrompå hverskulder.

Lukkedegrötter benyttesi skjceringe ri kostbart terren g dersom
dette fal le: rimeligere.

Max.stig ning:12.5°/o (kortere strekning er)
Min. iku rveradius:20m.

Både sti gning, bredde og kurveradius kan fravikes i spesielt
vanskelig terreng .

Möte-og eller snu plasseranordnesm ed ca. 250m avs tand.

Kom binertsnu- og ensid ig möteplass.

fl* n” ..
L Z Møteplass.

rå å
l

' 'ILs
3}: :is

Allemål im.

Jan.1971:
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Bilag 1.3.1. ANLEGGSVEGER

VEGNORMAL KLASSE N

'-pn egröftermåvcereminst 0,25m dyp e.

Fylling

Min. 3 5
(gs H' /§LoA/$ ’1Lg12s

‘L i ,_
...\'V_-, 12.»;s".1:' -75

Derhvor rekk verk benyttes, utv ides tverrprofilet medminst0,5m
rekkverkrom på hverskulder.

Lukkedegröf ter benyttesi skjc eringeri kostbart terreng dersom
dette faller rimeligere.

Max.slignin g:12.5 °/o
Min. kurverud ius: 15m.

Max stig ning kan fravik es i spesielt vanskelig
terreng.

Möte- og eller snuplasser anord nes med ca. 250m avstand.

Kombinert snu-og ensidig mötepla ss.

í Möteplas s.
u) l

ä- K»
Allemå l i m.

Jan. 1974
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BILAG 1_5_2

OVERENSKOMST

Under anlegg og drift av____ kV linjen o? f” har

Norges vassdrags~og elektrisitetsvesen behov for å benytte privatvegen (som går over eiendommene

gnr bnr i kommune)

fra ,___

til transport av anleggsmateriell, mannskap o.l., samt senere ettersyn og vanlig vedlikehold.

l den anledning er det mellom eierne av vegen v/herr iflg. fullmakt

og NVE inngått denne overenskomst:

1) Som vederlag for bruk av vegen i anleggstiden og senere inspeksjon iflg. pkt. 4 nedenfor samt for

andel av vanlig vedlikehold i anleggstiden skal fastsettes en sum som samlet engangserstatnlng,

eller betalingen kan erlegges ved bygging av ny veg, oppgrusing e.I.

2) NVE kan utbedre eller ombygge vegen etter behov. Grunneieren må forelegges planene, og avtale

om erstatningsmåten være avtalt.

3) NVE forplikter seg til å holde vegen farbar for fremkomst, dersom vegen i anleggstiden eller

senere må benyttes i tider med uføre, eller for øvrig påføres unormale skader. Skadene utbedres

såsnart forholdene tillater det.

4) Etter at linjen er satt i drift, har NVE uten ytterligere vederlag rett til å benytte vegen iforbindelse

med ettersyn og vanlig vedlikehold av linjen. Ved ekstraordinære tungtransporter blir event. til-

Ieggserstatning åavtale i hvert enkelt tilfelle.

5) Som vederlag for NVE's bruk, andel av Vegvedlikehold, samt normal fremtidig bruk i henhold til

pkt. 4 ovenfor, betaler NVE en engangserstatning, som partene er enige om å sette til

kr. _ og/eller følgende ytelser:

6) Erstatningen forfaller til betaling når vegen taes ibruk. Erstatningen skal betales slik:

7) Denne kontrakt er utstedt i 2 eksemplarer — ett til hver av partene, og kan på NVE's bekostning

tinglyses på eiendommenes folium.

For vegeíerne For NVE

\
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BILAG 1.5.3

OVERENSKOMST

mellom

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen, STATSKRAFTVERKENE, nedenfor kalt NVE,

09

Skogeier adr.:

som eier av skogsbilveg fra woà .

nedenfor kalt eieren.

1. Overenskomsten omfatter avtale om bygging og senere bruk av privatveg etter omforenet trace

fra

til ialt ca km.

2. Eieren påtar seg å bygge vegen ferdig gruset etter normer for skogsbilveg klasse 3, innen___~_.__ 19_..

3.1 Under forutsetning av at ovenstående byggeprogram holdes, yter NVE et tilskudd, stort

Forskudd kan utbetales med inntil 80 % av utført arbeide etter anvisning av

og resten når kontraktsvilkårene er endelig oppfyllt.

4. Gjennom ovenstående ytelser erhverver NVE stedsevarig og vederlagsfri bruksrett til vegen.

5.1 Eieren plikter intet vedlikehold utover eget behov.

5.2Etter endt anleggsdrift erstatter eller utbedrer NVE de ekstraordinære skader som anlegget

har påført vegen.

5.3 For bruk i forbindelse med inspeksjon og vanlig vedlikehold av sine overføringsanlegg, svarer NVE

ikke Vegvedlikehold, såfremt man ikke påfører vegen ekstraordinære skader ved bruk i uføreperioder

eller ved tilfeldige tungtransporter. Slike skader erstattes eller utbedres snarest mulig.

6. Denne kontrakt er utstedt i 2 eksemplar - ett til hver av partene, og kan på NVE's bekostning

tinglyses på eiendommens folium.

. den , den
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BILAG 2.1

V A R S E L

om

målings- og stikningsarbeider m.v.

Som eier/bruker av eiendommen gnr.___, bnr._, i _ , , _ herred

underrettes De med dette om at NVE~Statskraftverkene i medhold av lov om oreigning av fast eigedom

av 23.10.59 § 4 er meddelt tillatelse av, W1r %197_,x) til å utføre nødvendige målings~ og

stikningsarbeider på denne eiendom i anledning omsøkt utbygging av Eidfjordverkene, nord. ‘

Eventuell erstatning for mulig skade og/eller ulempe grunnet ovennevnte arbeider blir i henhold til
samme lovs § 19 å fastsette av det etterfølgende ekspropriasjonsskjønn.

Eidfjord,

NVE - Statskraftverkene

Etter fullmakt

Som eier/bruker av nevnte

eiendom erkjennes ovenstå-

ende varsel å være mottatt.

For øvrig sier jeg meg enig

i at eventuell erstatning blir å

fastsette som ovenfor nevnt.

Eidfjord,

Eiers/bru kers navn.

xl Lensmannstillatelselanmerkn.)

u
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BlLAG 2.2

ERKLÆRING

Undertegnede eier av gnni, bnngiàíéwií herred gir med dette sitt

samtykke til at NVE - Statskraftverkene iverksetter ekspropriasjonsinngrep for ovennevnte eiendom

og tar i bruk nødvendig grunn/rettighet før skjønn vedkommende utbygging av Eidfjordverkene,

nord, er holdt.

Tillatelsen gjelder rett for NVE - Statskraftverkene til åbygge/anlegge

Tillatelsen gis under den forutsetning at erstatning for grunn/rettighet, blir å fastsette av skjønnsretten

på samme måte og etter _sammeregler som gjelder for ekspropriasjon etter vassdragslovgivningen,

herunder bestemmelsene om 25 % tillegg til full erstatning.

Hvis retten utmåler erstatningen etter prisnivå på den tid arbeidet i marken blir påbegynt, forutsettes

reknet renter etter skjønnsrettens avgjørelse fra dette tidspunkt. Legger retten prisnivået på skjønns-

tiden til grunn, blir renter å rekne for tiden etter avhjemlingen.

. . . . . . . . . . . .. . . .
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BILAG 3.1

A V T A L E

mellom, påden ene side

Norges vassdrags~og elektrisitetsvesen, Statskraftverkene,

og, på den annen side

Surnadal kommune og Flindal kommune i fellesskap,

om

tilsyn og vedlikehold av Folldalsvegen

1. Surnadal kommune og Rindal kommune påtar segtilsynet og vedlikeholdet avvegen fra Kvammen

2.

3.

4.

5.

6.

7.

8.

til Breiskartunnelens utløp i Gråsjø, ca. 17 km, og vegen fra Follsjødammen til Solliråa, ca. 4 km,

ialt ca. 21 km veg.

Kommunene påtar seg ansvaret for tilsyn, vedlikehold og reparasjoner av veg, stikkrenner, grøfter,
grinder/ferister, fyllinger og skjæringer.

Det opprettes et vegstyre for åadministrere tilsynet og vedlikeholdet av Folldalsvegen. Til dette
skal hverav kommunene velge 2 medlemmer, alle med varamenn.

NVE v/Aura-verkene betaler et årlig tilskudd, beregnetetter kr. 0,75 pr. vegmeter, tilsammen
kr. 15.750; pr. år. Beløpet forfaller til betaling hver 1. juni. Betaling skjer etter påkrav fra vegstyret,
til den adressevegstyret oppgir. Beløpets størrelse kan, etter krav fra kommunene, bli justert for det
enkelte år i samsvarmed Statistisk Sentralbyrä's engrosprisindeksfor maskiner og transportmidler.
Juni 1973 regnessom basis, og tidspunkt for første mulige justering er 1. juni 1974.

Kommunene stilles fritt av NVE m.h.t. om de vil sette opp bom på vegen, for innkreving avbomavgift,
likeledes om de vil brøyte vegen helt eller delvis om vinteren. NVE har rett til åbrøyte vegenfor sitt

eget behov.

NVE har full rett til åbruke vegen både vinter og sommer. NVE har ogsårett til åbruke vegen til sine
beltekjøretøyer. For NVE's biler, biler kjørt av NVE's personell i tjeneste eller velferdsøyemed og
biler som kjører i oppdrag for NVE skal det ikke betalesbomavgift. Dette gjelder både sommerveg og
brøytet veg. Biler av nevnte kategorier skal medføre legitimasjon, utstedt av Aura-verkene.

NVE har rett til å la en representant være til stedesom observatør i alle møter i vegstyret. NVE har rett
til å få seg forelagt utskrift av årsmeldinger og regnskap vedrørende vegen og til âgi uttalelse om disse

saker i den utstrekning det ansesnødvendig for å kunne vareta NVE's interesser. Aura-verkene skal av
vegstyretgisvarsel i rimelig tid på forhånd om styremøtene.

Denne avtale skal gjelde i 5 -fem - år regnet fra 1.januar 1973. Avtalen forelegges for nye 5 -fem - år
i fall ingenavpartene ber om at den tas opp til ny vurdering. Avtalen må sies opp innen utgangen av
augustdet året den løper ut.
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9. Ved avtalens utløp skal kommunene overlevere vegen til NVE i fullt utbedret og forsvarlig vedlikeholdt
stand i fall avtalen ikke forlenges. l den anledning foretar partene felles synfaring av vegen umiddelbart

etter at avtalen er sagtopp. '

10. Mulige tvistemål mellom avtalepartene avgjøres ved en voldgiftsnemnd hvor partene oppnevner hver sin
representant (tilsammen 3 medlemmer).

11. Denne avtale er skrevet i3 eksemplarer, ett til hver av kommunene og ett til NVE.

Oslo, 20. november 1972
Sunndalsøra, 1972.

Norges vassdrags og elektrisitetsvesen Rindal kommune Surnadal kommune

Kraftverksdirektør Ordfører i 'zOrdfører
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Eksempler på praktisk bruk.
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BILAG 4

INVEST. AVGIFT
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Bilag 6.2.

850
270 4l/

'l

ADVARSEL
Anleggsveg under bygging.

Adgang forbudt for

uvedkommende.

i50 270.Li WL
O

iä
O

NVE - STATSKRA FTVERKENE
O

JL._.£¥’>qL‘5—‘34»

ADVARSEL
Anleggsveg.

All trafikk skjer uten

ansvar for anlegget.

NVE -STATSKRAFTVERKENE
O O

ADVARSEL
Anleggsveg.

Stengt for allmenn

trafikk.

NVE -STÅTSKRAFTVERKENE
O O

rygg

_-__i

Fig.1

e! å (5.21)
S?‘ f
á*

afäfii

Fig.2 (5.22)

Skiltets farger er folgende:

bunnzfargepröve fra
Scandia kjemiske
lys kromgul nr.50.

bokstaver: sort.

Fig. 3

(62.2)
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j gADVARSEL° “g “
Privat veg. i Fig.1»

All trafikk skjer uten (5-2-3’
ansvar for kraftverket.

NVE - STATSKRAFTVERKENE

ADMARSEL
Privat veg ute av bruk. Fig.5

Vedlikeholdmangler.All (523)
trafikk på eget ansvar.

NVE ‘STATSKRAFTVERKENE

ADVARSEL
Privat veg. Fig.6

Stengt for allmenn (5-2-3)
trafikk.
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