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SAMMENDRAG
Etter forutgående møter mellom Miljøverndepartementet og
NVE,
nedsatte NVE-vassdragsdirektoratet høsten 1988 et utvalg som skulle
vurdere hvordan eldre vassdragsinnretninger behandles i
framtida.
Utvalget har hatt sju medlemmer fra NVE-Vassdragsdirektoratet,
Riksantikvaren og Di~ektoratet for naturforvaltning.
Utvalget har vurdert eldre vassdragsinnretningers betydning for
forskjellige brukerinteresser, og lovverk og saksbehandlingsrutiner
som gjelder for forvaltningen av disse. Videre har
utvalget
forestått en forsøksregistrering av eldre vassdragsinnretninger med
sikte på oppbygging aven databasetjeneste.
Utvalgets konklusjon er enstemmig.
ABSTRACT
The fall of 1988 a eommittee was appointed with representatives from
the Norwegian Water Resourees and Energy Administration (NVE), the
Central Office of Historie Monuments and Sites and the Direetorate
for Nature and Management.
The
eommittee
diseussed the importance of older watereourse
installations for different user interests as
well
as
the
legislation and offieial routines that apply to dealing with these
installations. The committee further directed a trial register ing of
older watereourse installations in view of building up a database
service.
The eommittee's eonclusion is unanimous.
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En spesiell takk til alle
de som har kommet med
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arbeidet ville tatt mye
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En stor og variert bruk av vassdragene til alle tider har ført med seg
en rekke vassdragsinnretninger av ulike slag i og langs vassdragene, alt
fra de enkleste fangstinnretninger, lenser og skådammer for fløting til
større og kompliserte anlegg med kanaler, sluser, damkonstruksjoner m.v,
Et flertall
av disse innretningene er overlatt til tidens tann og vil
med tiden helt eller delvis forsvinne.
spørsmålet om hvordan nedlegging av eldre vassdragsinnretninger skjer
eller burde skje har særlig vært drøftet etter at det ble slutt på fløtingen. For å utrede forhold som berører eldre vassdragsinnretninger ble
det nedsatt et utvalg høsten 1988. Utvalget har hatt sju medlemmer, fra
Riksantikvaren, Direktoratet for naturforvaltning og NVE-Vassdragsdirektoratet. Det er i alt holdt 14 møter.
I mandatet er begrepet "eldre vassdragsinnretninger" innført. Utvalget
har definert en vassdragsinnretning som et fast objekt etter inngrep i
eller over vassdrag. Ved en definisjon av "eldre" er en straks inne på
skjønnsmessige vurderinger. En tidsavgrensing er enklest, men antakelig
utilstrekkelig i denne sammenheng. Utvalget fant at en definisjon etter
alder var vanskelig å følge og at også nyere objekter både kan være nedleggingstruet og interessante for de ulike brukerinteresser. Det er viktigere å skaffe fram en oversikt over innretninger for en prioritering
enn å avgrense langs tidsaksen.
Dammer som holder et vannspeil er den type innretninger som har størst
innvirkning på vassdragets tilstand. Bruken av området har tilpasset seg
en vannstand som har eksistert i mange år. Mange dammer, av de mindre
som ikke er underlagt offentlig tilsyn, står nå for fall, og de kan med
selve damkonstruksjonen eller magasinet virke på forskjellig måte ved
f.eks. å:
- virke
flomdempende
oppstrøms
- være
lagringsområde
massetransport

for

for

nedenforliggende

ismasser

under

arealer

isgang

og

oppstuvende

og

slam

ved

- gi tilskuddsvann i tørre perioder
- danne våtmarksområder som er verdifulle for fugl og annet vilt, men
uønsket av hensyn til jord- og skogbruk
- hindre oppgang av fisk
- være attraktive i friluftslivssammenheng
- danne et rikt og variert landskapsbilde
- illustrere eldre tiders virksomhet

Uten forsvarlig vedlikehold kan selv mindre dammer representere en sikkerhetsmessig risiko. Et dambrudd kan i en periode med flom eller isgang
gi skadevirkninger nedstrøms.
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Utvalget vil framheve at før det avgjøres om dammer eller andre vassdragsinnretninger bør fjernes, eller helt eller delvis bevares, må det
være foretatt en forsvarlig vurdering og samlet avveiing av de ulike
hensyn.
Vassdragsloven som redskap for behandlingen av vassdragsinnretninger
oppleves som noe foreldet i forhold til de interesser den skal ivareta
idag. Loven retter seg mot private interesser enn mot en helhetlig forvaltning av vassdrag. Utvalget peker særlig på følgende konkrete mangler
ved dagens lovverk:
- den er utilstrekkelig alene som offentlig planleggingsredskap
- sanksjonsmidlene er for svake eller manglende dersom pålegg ikke blir
etterkommet
- den reelle meldeplikt som foreligger i.h.t. vassdragslovens Sl16 blir
ikke respektert. Derfor forsvinner mange vassdragsinnretninger i all
stillhet
- den mangler hjemmel for behandling av eierløse innretninger

Det er NVE-Vassdragsdirektoratet som behandler nedleggingssaker etter
Vassdragsloven S 116, hvis eieren aven innretning ønsker å nedlegge
denne og dermed bli fritatt for sitt ansvar. Etter utvalgets mening
sikrer NVE-Vassdragsdirektoratets saksbehandlingsrutiner at alle interesser blir hørt. Resultatet kan likevel i en del tilfeller være lite
heldig for de allmenne interesser, fordi hverken private eller det offentlige er villig til å ta på seg vedlikeholdsansvaret for innretningen
i framtida.
Det største problemet er imidlertid at det er ytterst få innretninger
som blir innberettet for behandling etter S 116. En prøveregistrering
har vist at at det finnes et meget stort antall innretninger i vassdragene, og mange må betraktes som eierløse. Disse innretningene blir
ikke vedl ikeholdt og vil forgå i stillhet, mens de samtidig kan være til
ulempe for brukere av vassdraget.
Forarbeidet til en ny vassdragslover igang. Dersom lovarbeidet trekker
i langdrag bør dagens lovverk gis en "oppmyking" i
samsvar med dagens
behov inntil en ny vassdragslov har sett dagens lys. Konkret vil utvalget anbefale at VL S117.4 tas i bruk. I følge VL S117.4 kan også andre
enn eier fremme ønske om nedlegging a.h.t. allmenne eller private
interesser. Avgjørelsen bør kunne delegeres fra OED til NVE for dammer
som har vært uten formålstjenelig drift de siste 10 år.
I forbindelse med nedlegging av fløtingen ble det fra 1979 gitt en årlig
bevilgning til oppryddingsarbeider. For 1990 er bevilgningen, som administrativt er underlagt NVE, Forbygningsavdelingen, øket til kr
500.000, • Fra 1986 ble det gitt klarsignal fra OED om at bevilgningen
ikke bare kan brukes til opprydding i vassdrag, men også til restaurering eller vedlikehold av innretninger med særlig vekt på landskaps-,
friluftslivs- eller kulturhistoriske interesser. Utvalget vil sterkt
påpeke at dette beløp ikke er tilstrekkelig, og vil anbefale at beløpet
heves til kr 2 mill. pr. år.
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Utvalgets mandat har også vært å foreslå et arbeidsopplegg for registrering av eldre vassdragsinnretninger. Et lett tilgjengelig registersystem
vil være et meget viktig redskap for en forsvarlig behandling av eldre
vassdragsinnretninger. Utvalget vil påpeke at et slikt register vil ha
stor nytteverdi for flere formål, og bidra til å gi:
- et grunnlag for prioritering av innretningens framtidige skjebne
- et helhetlig syn på vassdragsproblematikken i Norge
- innspill til planarbeid i kommuner og fylker
- dokumentasjon

Høsten
1989
og
vinteren
1990
satt
utvalget
igang
et
prøveregistreringsprosjekt, der Haldenvassdraget, Mangenvassdraget og to
mindre vassdrag i Nordland; Oldereidelva og Breivadelva, ble grundig
registrert. Totalt ble det samlet inn data om 368 vassdragsinnretninger
og lagret 815 fotografier av registreringsobjektene.
Prøveregistreringen har gitt gode erfaringer med et registersystem som
gir svært god tilgjengelighet til fotoene. Det er utformet et opplegg
der
bildene
er
avfotografert på en videoplate, med nødvendige
programfunksjoner som styrer
bildeframvisningen
på
en
monitor.
Søkbarheten og den fototekniske framstillingen er meget god. Videoplaten
som foto er lagret på, kan mangfoldiggjøres og sammen med programmet
spres f.eks. til kommuner, fylker m.v.
Utvalget vurderer det slik at foto, stedfesting og en sterkt begrenset
faktainformasjon om hver innretning gir best nytte i
forhold til ressursbruken. Utvalget framhever at et systematisk register vil bli en
viktig brikke i forvaltningen av eldre vassdragsinnretninger. Det tilrås
derfor at et landsomfattende prosjekt settes igang etter modell 2 i rapporten. Dette har et samlet kostnadsoverslag på rundt 1.8 mill.kr.
fordelt på 4 år og med finansiering over flere etaters budsjett.
Utvalgets innstillig er enstemmig.
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1 INNLEDNING
Vassdragene har alltid vært en viktig ressurs i Norge. Fra de tidligste
tider har menneskene fanget fisk, og vannveiene har vært nyttet som
transport!rer, sommer som vinter. Senere ble vassdragene brukt også som
energikilde, - fra vasshjul med mekanisk utnyttelse av vannkraften til
ulike formAl
til mindre og større kraftverk for produksjon av
elektrisitet.
Viktigste enkeltutnyttelse over lang tid må sies å være fløtingen, som
enkelte steder kanskje var igang alt i middelalderen. Fløtingen er nå et
tilbakelagt stadium i nær sagt alle vassdrag, bortsett fra i Trysilelva.
I vassdragsloven av 1940 er fløtingen den enkeltvirksomhet som er viet
det største kapitlet (kap. 8), noe som understreker hvor dominerende
fløtingen har vært.
Som vi senere skal komme tilbake til, inneholder vassdragsloven av 1940
bestemmelser for hvordan en eier av et vassdragsanlegg skal gå fram når
han ønsker å nedlegge anlegget (s 116). Likeledes har vassdragsreguleringsloven i S 21 bestemmelser om nedlegging ved utløpet av fastsatt
konsesjonstid.
M.h.t.
"ordinære"
nedleggingssaker
etter
disse
bestemmelsene, kan det vises til innstillingen som ble avgitt 27.11.86
av utvalget for "Mindre inngrep i vassdrag", Del Il (Fossheimutvalget).
Bestemmelsene i S 116 i vassdragsloven gjelder i prinsippet alle
vassdragsinnretninger. Vi vet imidlertid at en rekke innretninger i
stillhet bare er overlatt til tidens tann, eller helt eller delvis er
fjernet uten hensyn til øvrige brukerinteresser og helhetsvurderinger.
En må vel også anta at endel eldre, lovlige nedleggelser er ordnet på en
måte som ikke samsvarer med dagens syn på bruk av vassdragene.
Forfalne byggverk i vassdrag kan representere ulemper såvel som fare for
både private og allmenne interesser. Sterkt økende bruk av vassdragene i
rekreasjons- og fritids sammenheng har aktualisert dette problemet.
på den andre siden representerer innretningene en kulturhistorisk
dokumentasjon fra tidligere tiders liv og virke langs vassdragene. Om
innretningene ikke lenger tjener det opprinnelige formålet, kan andre
brukergrupper nå ha nytte av dem. og ikke minst viktig, på det
grunnlaget som er skapt av de gamle innretningene i vassdragene er det
etablert nye økosystem.
Det er derfor oppstått et behov for å se hvordan man best kunne ivareta
de forskjellige interessene knyttet til innretningene.
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2

OPPNEVNING AV UTVALGET OG UTVALGETS MANDAT

2.1 Forhistorie
Spørsmålet om hvordan nedlegging av eldre vassdragsinnretninger skjer
eller burde skje har tidligere vært tatt opp i Norges Vassdrags- og
Energiverk
(NVE), særlig i forbindelse med nedlegging av større
fløtningsforeninger i 1970-årene. Med foreningenes manglende eller
utilstrekkelige midler til foreskreven opprydding så en for seg kommende
problemer, både m.h.t. de sikkerhetsmessige og miljømessige sidene.
Etter et møte i Vassdragsdirektoratet med Norsk Fløtningsforbund tok
Natur- og landskapsavdelingen (NVE-VN) opp dette tema i et notat til
Vassdragsdirektøren av 08.11.76. Notatet hadde følgende konklusjon:

"Etter det som er nevnt over har oppryddingsarbeidene og
vedlikeholdsarbeidene
en
liknende
karakter
som
det
sikringsarbeid som utføres i vassdragene i dag i regi av Vassdragsdirektoratet,
Forbygningsavdelingen.
Det
er
derfor
naturlig å foreslå at NVE-Forbygningsavdelingen blir tillagt
oppgaven å foreta opprydding og eventuelt vedlikehold av
innretninger som står igjen etter at fløtning er nedlagt.

De nødvendige midler må bevilges over Statsbudsjettet og
øremerkes formålet. Videre bør det offentlige
sikre
at
eventuelle aktiva fløtningsforeningene disponerer blir nyttet
til
opprydding
ved
nedleggelse."
Intensjonene
i
nevnte
notat
ble
tatt
opp
med
Oljeog
energidepartementet (OED), og i NVEs budsjett for 1979 ble det første
gang gitt en egen bevilgning på kr. 200 000,- for oppryddingsarbeider
etter fløtingen. (Kap. 1885, post 34). Bevilgningen som disponeres av
Forbygningsavdelingen (NVE-VF) er for 1990 på kr. 500 000,-. Hittil har
den alt vesentlig vært nyttet til fjerning av større mengder pelerekker,
dykdalber (Due D'Albe) m.v. i Drammensvassdraget. Dammer eller andre mer
faste innretninger på land har ikke vært berørt i denne sammenheng.
Det primære formål med post 34 var som nevnt opprydding etter fløtingen.
Miljøverndepartementet (MO) har imidlertid i brev til OED av 20.01.86
anmodet om at bevilgningen også kan bli brukt til restaurerings- og
vedlikeholdsarbeider for å ivareta landskapsmessige, friluftsmessige,
økologiske og kulturhistoriske interesser. En naturlig følge av utvidet
formål for post 34 måtte være økt bevilgning, og MO ba også om at dette
ble vurdert.
I OED's brev til MO av 23.09.86 bekreftes at post 34 også kan brukes til
de formål som MO har nevnt. Foreløpig har det imidlertid ikke skjedd noen
vesentlig budsjettmessig økning for post 34, hvilket må sies å være en
helt nødvendig forutsetning om intensjonene skal følges opp, slik de nå
er tolket.
Det kan i denne forbindelsen også nevnes at det siden 1982 er gitt en
årlig bevilgning over NVEs budsjett til fjerning eller istandsetting av
"herreløse" eldre dammer. (Kap. 1885, post 70). Bevilgningen disponeres
av Vassdragsavdelingen (NVE-VV) og er på kr. 300 000,- for 1990.
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2.2 Oppnevning
Sakens
utvikling gjorde det klart at utredning og avklaring av
"nedleggingstemaet" burde skje i form av et tverrfaglig samarbeid mellom
NVE og MO med tilknyttede instanser. Som resultat fra et samordningsmøte
i Vassdragsdirektoratet 04.05.88 ble følgende oppnevnt som deltakere i
et utvalg:
Ola H. øverås,
Reidar Dahl,
Asbjørn Molle,
Øyvind Traagstad,
Sunniva Schjetne,
Einar Lahaug,
Svein Homstvedt,

Riksantikvaren, direktoratet for kulturminnevern (RA)
Direktoratet for naturforvaltning (DN)
Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
NVE
NVE (sekretær)
NVE (leder fram til 01.06.89)
NVE (leder fra og med 01.06.90)

De to førstnevnte er oppnevnt av Miljøverndepartementet (MO's brev av
03.06.88) og resten av NVE-Vassdragsdirektoratet. Siden utvalgsarbeidet
sterkt berører både lovverk og registeroppbygging ble Øyvind Traagstad
og Svein Homstvedt, begge NVE, bedt om å delta i utvalget fra 01.01.89.

2.3

Mandat

utvalgets
følgende:

mandat

som er gitt ved Vassdragsdirektørens brev 26.09.88 er

l. Foreslå
arbeidsopplegg
for
registrering
av
eldre
vassdragsanlegg og innretninger, herunder hvilke instanser
som skal forestå og bekoste registreringen.
2. Vurdere
konsekvenser
av
nedlegging/istandsetting
innretningene for allmenne og private interesser.

av

3. Foreslå retningslinjer for ansvarsforholdet ved eventuell
framtidig drift og vedlikehold av anleggene (administrativt,
økonomisk og spesielt sikkerhetsmessig ansvar innen rammen
av gjeldende lovbestemmelser).
4. Vurdere
hvorvidt
gjeldende
lovbestemmelser
hensiktsmessig behandling av vassdragsanlegg etter
krav.

sikrer
dagens

I forbindelse med pkt. 1 er det videre forutsatt at utvalget forestår en
utprøving av foreslått registreringsmetode.
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3

DEFINISJONER, AKTUELLE INNRETNINGER

3.1 Hva innebærer begrepet "eldre vassdragsinnretninger"?
utvalget har definert vassdragsinnretninger slik: En vassdragsinnretning
er et fast objekt som er en følge av menneskers virksomhet i eller over
et vassdrag. Innretningen kan ha til formål å :
- utnytte vannet til direkte bruk (drikkevann, vatning, industrivann
m.v.)
- utnytte vannet som drivkraft for ulike virksomheter (mekanisk eller
ved el-produksjon~
- muliggjøre eller lette adkomst og transport på eller over vassdragene
(elver, bekker, innsjøer)
- beskytte tilliggende arealer, bebyggelse m.v. helt eller delvis mot
skadevirkninger fra vassdraget. arealer, bebyggelse m.v.
- bedre forholdene for fisken m.h.t. oppgang, leve- og gyteforhold
- lette eller øke fangst av fisk og vilt

Når en skal definere hva som er "eldre" av de ulike innretninger er en
straks inne på mer skjønnsmessige vurderinger. En tidsavgrensning er
enklest, men antakelig utilstrekkelig i denne sammenheng. Eksempelvis
vil en da ikke få med interessante nedlagte innretninger av nyere dato,
f.eks. fløtningsinnretninger.
utvalget fant at en definisjon ut fra alder vil være vanskelig å følge i
praksis, både fordi aldersbestemmelsene ofte er uklare, og fordi nyere
objekter i bruk godt kan være både nedleggingstruete og interessante
som kulturhistoriske objekter. Utvalget landet derfor på den konklusjonen at det er viktigere å skaffe fram en oversikt over aktuelle innretninger for prioritering enn å avgrense seg langs tidsaksen. I det følgende er derfor begrepet "eldre innretninger" beholdt, men den tidsmessige avgrensingen strøket.

3.2

Aktuelle typer innretninger.

Utvalget
har valgt å dele innretningene inn i hovedgrupper som
energiforsyning, fløtningsinnretninger,
gruvedrift
m.v.
Noen
av
innretningene vil en finne i
flere av hovedgruppene. på neste side
følger en liste over de innretninger og typer innretninger vi antar en
vil kunne finne i vassdragene. En del av innretningene er allerede
registrert, f.eks. kvernhus/møller (statens Kornforretning).
For mer detaljert beskrivelse av hver type innretning, viser vi til
vedlegg 2 (blå ark). Listen inneholder mer enn det som vanligvis
forbindes med begrepet "vassdragsinnretninger". Utvalget har ikke med
dette definert enhver av disse innretningene som en vassdragsinnretning,
men konstaterer at mange av dem er blitt til i umiddelbar tilknytning
til utnytting av vatnet i forbindelse med tømmertransport, gruvedrift
m.v. Listen er derfor ment mer som en huskeliste over hva som KAN regnes
som vassdragsinnretninger eller tilknyttede anlegg, enn hva som SKAL
regnes som vassdragsinnretninger.
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Liste over innretningene (alfabetisk innen hovedgrupper):
Dam uansett formål:
dam for flomdemping
fiskedam
fløtningsdam
kraftverksdam

skådam/ledemur
terskel
vannforsyningsdam

Energiforsyning:
hjulhus
kraftstasjon
kvernhus
mølle
rør

rørgate
turbin
vasshjul
vassrenne

Innretninger for tømmerfløting
dykdalb
flake
fortøyningsbolt/ring
kvilebrakke
kjerrat
kran
lense
lensefeste

moseanlegg
nålehus
sjakt
trallebane
tømmertunell
tømmerrenne
velteplass
vinsj

Kommunikasjon:
bru
brukar
brygge
båtstø
dokk
fergested
kanal

klopp
lykt
mast
slipp
sluse
vadested
vadestein

Fiskeinnretninger:
fiskebu
fiskeoppdrettsanlegg
fiskeredskapsbu
fiskesti
fisketrapp
klekkekasse

laksetrapp
naust
redskapshus
sløe
teine
åletrapp

Gruvedrift:
afterhaug
berghald
dagbrudd
kabelbane
kran
malmhaug

masovn
pukkverk
skjerp
stoll
strosse
taubane

Mur/forbygning:
forbygning
flomverk

forstøtningsmur
steinskjerm

Annet:
drikkevannsbasseng
forsvarsverk
grensemerke
isdam

kran
sag
tørrmur
vatningsanlegg
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4
4.1

ELDRE VASSDRAGSINNRETNINGERS BElYDNING

Generelt

De tekniske innretningene som er plassert i eller over vassdr~gene
påvirker ofte vannstands- og strømforholdene. Mange av innretningene har
eksistert i en årrekke og er dermed med på å opprettholde en tilstand
som har etablert seg i vassdraget.
Dammer er den type innretning som har størst innvirkning pA vassdragets
tilstand. Mange dammer, særlig de mindre som ikke er underlagt offentlig
tilsyn, står nA for fall og de kan med selve damkonstruksjonen eller
magasinet påvirke sine omgivelser på forskjellig måte, ved f.eks å:
- virke flomdempende for nedenforliggende områder eller oppstuvende rett
oppstrøms dammen
- være lagringsområde for ismasser under større isganger og slam ved
massetransport
gi tilskuddsvann i tørre perioder
- danne våtmarksområder som er verdifulle for fugl og annet vilt
- hindre oppgang av fisk
- illustrere eldre tiders virksomhet
- danne et variert og interessant landskapsbilde
- være attraktive i friluftssammenheng
Uten forsvarlig vedlikehold kan selv mindre dammer representere en sikkerhetsmessig risiko. Et dambrudd som skjer i en periode med flom eller
større isgang kan gi store skadevirkninger nedstrøms. En utspyling av
slam som er lagret i magasinet kan føre til oversvømmelse, nedøring og
forurensing.
Ved en tilbakeføring av vassdraget eller nedlegging av innretning kan
det oppstå konflikter i forhold til bruken av området. Bruken av området
har tilpasset seg den vannstand som har eksistert over flere år og som
av brukere oppfattes som den opprinnelige situasjon.
Dammer over en viss størrelse er underlagt offentlig tilsyn (se vedlegg
4). Det kan være et problem ved nedlegging at eventuelle nye eiere som
ønsker å overta ikke har økonomi til å vedlikeholde anlegget etter
forskriftene. Hvem som skal påta seg et nytt ansvarsforhold for å
ivareta de allmenne interesser er ofte et vanskelig spørsmål, idet det
kan bli en balansegang mellom krav til sikkerhet og allmennhetens
interesser. Staten har hittil kun engasjert seg i store saker der
vesentlige allmenne interesser er blitt berørt.
Vurderingen av om en vassdragsinnretning bør fjernes eller helt eller
delvis bevares mA først skje etter en samlet avve~~ng av de ulike
hensyn.
Endelig
avgjørelse
treffes
i
henhold til lovverk og
saksbehandlingsrutiner, eller som et ledd i en samlet overveielse, f.eks
i forbindelse med vannbruksplan, fredningsplan, kommuneplan e.l.

4.2 Sikkerhet
Det står igjen et stort antall vassdragsinnretninger i vassdragene som
ikke lenger blir vedlikeholdt. Den største sikkerhetsmessige risiko er
antagelig knyttet til manglende vedlikehold av eldre dammer.
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De større dammene, dvs. dammer med mulighet for heving av vannstanden
til et statisk vanntrykk ved dammen på 4 m eller mer eller ved
magasinering av 0.5 mill. m3 vann, er underlagt offentlig tilsyn. også
mindre dammer kan underlegges tilsyn dersom de vurderes som
en
sikkerhetsrisiko. Det er NVE-Vassdragsdirektoratet som har tilsynet med
dammene.
små
dammer som ikke er underlagt offentlig tilsyn kan være en
sikkerhetsmessig risiko. Et dambrudd i en dam med forholdsvis mindre
vannmasser kan være dramatisk for folk som oppholder seg nedstrøms
dammen. Vannmasser kan videre starte en økende erosjonsprosess nedover i
elveleiet. Når vannhastigheten avtar vil de transporterte massene
avlagres og igjen føre til oversvømmelse av nye arealer.
I enkelte dammer kan det være lagret slam fra forurensende virksomhet,
f.eks. gruvedrift. Det vil i mange tilfeller ha alvorlige følger om
slammet transporteres ut i vassdraget.
Tømmerfløtingen
har
etterlatt
mange andre ulike innretninger i
vassdragene. Etter at fløtingen ble avsluttet er innretningene fjernet i
endel vassdrag, bl.a. av sikkerhetsmessige grunner. Gjenstående påler,
lensefester og stokker som ligger skjult under vann kan være både til
fare og ulempe for brukere av vassdragene, spesielt for motorisert
båttrafikk.

4.3

Natur, landskap og friluftsliv

Opplevelsen av natur og landskap er en viktig side av friluftslivet.
Landskapets særpreg sammen med spesielle landskapselementer danner
tyngden i
landskapets karakter. Kulturhistoriske anlegg, også i et
overveiende uberørt naturlandskap,
vil
i
mange
tilfeller
øke
opplevelsesverdien for de som ferdes i området.
Vann har alltid hatt en spesiell tiltrekkingskraft på mennesket og er
derfor også en viktig del av opplevelsen når en oppholder seg i naturen.
De som ferdes i
skog og mark vil ofte finne rasteplassen ved bekker,
elver eller tjern. Mange friluftsaktiviteter er knyttet til vann og
vannflater. Fisking og bading er nok den vanligste bruken. I tillegg
kommer båtaktiviteter som roing, padling, seiling og nyere former som
brettseiling eller rafting.
Innretninger som har særlig betydning for natur og miljø, er de som gir
endring i vannstand, vannhastighet og avrenningsforhold eller som
fungerer som sperre i vassdraget. Den typen innretning som har størst
konsekvenser for disse forholdene er dammer.
Ved eldre dammer vil natur og miljø ha tilpasset seg forholdene som er
skapt av oppdemmingen. I magasinet vil det gjerne ha blitt etablert en
ferskvannsfauna som foretrekker dypere og roligere vann enn det som
finnes i elvestrekninger med større vannhastighet. Magasinene kan være
gode fiskevann, men artene som finnes der kan være andre enn de som
opprinnelig var på det aktuelle vassdragsavsnittet. Selve dammen kan
virke som en fysisk sperre for fisk som vandrer i vassdraget. Andre
innretninger enn dammer som påvirker vannstrømmen kan også ha betydning
for fisken og hvordan den går i elva. Elvestrekninger som er ryddet for
stein og andre hindringer kan være for ensartet til at fiskene finner
områdene attraktive.
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Langs
strendene av kunstige vann har vegetasjonen tilpasset seg
forholdene. I strandsonen finnes arter med høyere krav til fuktighet
eller
overflomming.
Dersom dammen fjernes og vannstanden endres
permanent vil det over tid etablere seg et nytt vegetasjonsbelte mot
elva. Men en reduksjon av vannstanden, f.eks. ved at en dam fjernes, kan
landskapsmessig oppleves som en omvendt regulering ved at tidligere
neddemte arealer blottlegges. Hvor raskt ny vegetasjon vil etablere seg
er avhengig av
de
stedlige
forholdene,
f.eks.
utvasking
av
næringsstoffer, grunnforhold, høyde over havet m.m.
Dyre- og fuglelivet kan ha endret seg etter etableringen av magasinet.
Særlig interessant i denne sammenhengen kan fuglelivet være i de
tilfellene
der
magasinet
også
har
medført
kunstig
dannete
våtmarksområder.
Ved nedtapping av dammer, vil ofte vassdraget bli åpnet slik at fisk . kan
vandre forbi de sperrene som ble dannet av dammene. Vegetasjonen vil
igjen endre seg, og dyre- og fuglelivet i området vil også over tid
tilpasse seg de nye forholdene.
Langs strandlinjene vil det ofte være erosjonsmerker og utvaskinger som
lokalt kan prege området og forsinke vegetasjonsetableringa. Det kan ha
samlet seg skrot og det kan være rester etter vegetasjon som ikke ble
fjernet ved neddemmingen.
Nedtapping av magasinet kan også forårsake erosjon i masser som har
sedimentert i magasinet. Slik erosjon er ofte svært uheldig fordi den
gir forurensing som kan være alvorlig for ferskvannsfaunaen nedstrøms.
Den kan være direkte helsefarlig og den kan også sette begrensinger på
bruken av vannet p.g.a sjenerende farge eller lukt.
Permanent senking av vannstanden i magasiner kan ha både positive og
negative virkninger, avhengig av hvilke forhold man ser på. For naturog miljøhensyn er det derfor viktig at alle slike virkninger tas med i
vurderingen når eldre dammer skal settes istand, bygges om eller
fjernes.

4.4

Kulturhistorie

Vassdraga har levert drikke for folk og fe og vatn til åker og eng og
til mangt slag arbeid og småproduksjon. De har levert fisk og påvirka
vandringene for jaktviltet. De har vært hindringer som avgjorde hvor
folk kunne krysse, men de kunne også lette samferdselen med flåte eller
båt eller på isen og de kunne frakte store mengder tømmer over lange
avstander slik at avsides skoger kunne utnyttes. De har påvirket
lokalklimaet og dermed folks muligheter til å finne brukbare steder å bo
og dyrke jorda. Fosser og stryk har bestemt hvor møller, sagbruk,
smeltehytter og etter hvert kraftanlegg og større industrivirksomheter
kunne plasseres.
Vatn
langs
her,
fjell

har til alle tider betydd mye for menneskers liv og virksomhet,
kysten så vel som i innlandet. Vassdraga, som det dreier seg om
har ikke hatt minst betydning - fra spede begynnelser i mark og
og til utløpa i sjøen.

Dette illustreres tydelig dersom vi for eksempel tenker oss en tur langs
Glomma med bielver og ser på nQg av det vi kan finne av spor etter
menneskelig virksomhet.
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Nord og aust for Røros finner vi et par hundre år gamle tømmerrenner,
dammer for fløtning og for regulering av vasstilførsel til vasshjul ved
gruver og smeltehytter, og vi finner et snart hundre år gammelt
kraftverk.
Fra Røros til og med Alvdal og Folldal er det tett med spor etter
bergverksdrift, men det er også vel bevarte, elegante trebruer fra 1800tallet.
Ved Evenstad er ferje og isveg fortsatt mer enn bare en tradisjon og på
Rena og Elverum er to av våre mest interessante st'ålfagverksbruer
bevarte, også fra 1aOO-tallet.
Innunder Kongsvinger festning ligger Tråstad skanse fra 1600-åra med
vollgraver som har vært tilknytta Glomma.
Nedenfor Bingsfoss kraftstasjon fra 1920-åra er Bingen og Fetsund lenser
med fløtningstradisjon tilbake til 1300-tallet. Hulvegene ned til et vad
i Askim går' trolig flere hundreår lenger bakover, mens ruinene etter
borgen på den vesle Valdisholmen nedenfor Vammafossen er fra tidlig
middelalder.
Ved Visterflo kan en finne vårt største bevarte overfalls vasshjul som
en del av det bevarte fra Sanne og Solli bruk, Nordens største
vas'sdrevne sagbruk på 1800-tallet.
på Isegran i Fredrikstad er en annen type vasshjul, et strømhjul,
rekonstruert på 2-300 år gamle fundamenter etter en serie med hjul og
møller. Rett over elva ligger Gamlebyen, grunnlagt i 1567 som en
passelig avslutning på turen, med sine vollgraver inn fra Glomma.
Elvene med sine fosser og stryk har bestemt hvor mennesket skulle ferdes
og drive sin virksomhet.
De siste femti åra har imidlertid stadig mer avansert teknikk og større
og kraftigere maskiner gjort at det oftere og oftere er mennesket
gjennom
forbygninger,
kanaliseringer og tunneloverføringer
som
bestemmer hvor vassdraga skal gå.
Uansett hva en måtte mene om denne utviklinga, så er det som er blitt
skapt, alle spor som er blitt satt, fra de eldste tidene og opp til i
dag,
kulturminner.
Og de spora som settes idag blir framtidas
kulturminner, men så fort som utviklinga går krymper også tidsrommet fra
noe skapes og til det blir avlegs. Det har hendt at en og samme person
har opplevd å kjempe for bevaring av et teknisk anlegg som han gikk
sterkt imot da det skulle bygges.
Det er derfor nesten ingen grenser for hva en kan finne av kulturminner
i tilknytting til vassdrag, eller faste kulturminner som en gjerne sier
når det, som her, er tale om slikt som er blitt faste deler av terreng
og landskap.
Mange av disse kulturminner har direkte og funksjonell sammenheng med
vassdraget, som for eksempel dammer og elveforbygninger, tømmerrenner og
lenseanlegg. Men til et lenseanlegg kan det for eksempel også høre
bygninger og anlegg på land, kanskje et godt stykke fra elva. Slike kan
ikke kalles vassdragsinnretninger, men de er vesentlige illustrasjoner
til fløtningshistoria, de er deler aven helhet som det er viktig å ha
for øye.
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Det kan også være tale om ulike spor etter menneskelig virksomhet uten
felles faglig eller funksjonell tilknytting, men med tilhørighet til en
felles, mangfoldig helhet.
Vern av faste kulturminner innebærer derfor stadig oftere vern av
helheter og sammenhenger. Skal en finne interesse og forståelse for vår
kulturhistorie i videste forstand, er det avgjørende at en er klar over
slike sammenhenger. Ellers kan en risikere at godt bevarte miljøer
reduseres
sterkt
i
verdi
fordi
en
tilsynelatende ubetydelig
vassdragsinnretning er blitt fjernet eller endret radikalt. Derfor er
det viktig at vi har et slikt kulturhistorisk helhetssyn både når det
skal avgjøres hva som bør registreres og i neste omgang hva som skal
bevares.
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5

LOVGRUNNLAGET FOR BEHANDLING AV ELDRE VASSDRAGSINNRETNINGER

5.1 Generelt
Dette kapittel vil ved siden av de rene nedleggingsbestemmelser primært vassdragslovens S 116 og vassdragsreguleringslovens S 21 - også
omtale bestemmelser i plan- og bygningsloven og kulturminneloven som er
relevant for vern eller bevaring. Utgangspunktet blir således lovverk
som
omhandler
fjerning,
forandring
eller
bevaring
av
eldre
vassdragsanlegg og -innretninger. Et utdrag av de aktuelle lovene er
gjengitt i vedlegg 2.

5.2

Vassdragsloven, lov av 15.03.40 (VLl

Vassdragsloven
og likeledes vassdragsreguleringsloven
har bare
bestemmelser
om
nedlegging
av
vassdragsanlegg,
eventuelt
sikring/istandsetting,
ikke om vern. Vassdragsloven omfatter alle
vassdragsanlegg som ikke uttrykkelig går inn under vassdragsreguleringslovens bestemmelser.
Først skal det gis en grov oppsummering av de viktigste bestemmelsene i
vassdragsloven vedrørende nedlegging:
- Ved nedlegging av fløtningsinnretning opphører eventuelle årlige
grunnerstatninger fra utgangen av det år grunnen ble gitt tilbake
i "ryddiggjort stand" (VL S75).
ethvert vassdragsanlegg skal holdes i forsvarlig stand av eieren.
Forsømmelighet kan resultere i at anlegget kreves nedlagt (VL
SS 115 og 114, pkt. l).
- etter Sl16 (hovedparagrafen) kan eieren fri seg fra videre
vedlikeholdsansvar ved å gjennomføre nedlegging på en slik måte alt etter NVE's forlangende - at skade eller fare for allmenne
eller private interesser avverges. Bruk av Sl16 er kun aktuelt
når Vassdragstilsynet krever nedlegging av sikkerhetsmessige
grunner, eller når eier selv ønsker en slik fremgangsmåte.
- etter 5117, pkt. 4 kan også andre enn eier (enhver interessert)
fremme ønske om endring eller nedlegging m.h.t. allmenne eller
private interesser. Paragrafen har stort sett vært sovende. Jfr.
dog beskrivelse under kap.6.2.
- etter 5120 kan NVE gi pålegg om snarlig istandsetting/ r1v1ng når
anlegg frambyr stor fare. En må forutsette at slike pålegg i dag
også måtte kunne inne bygge hensyn til omgivelsene.

Dersom eieren av et vassdragsanlegg vil bli kvitt sitt eieransvar, må
han følge VL 5 116, som er hovedbestemmelsen om nedlegging
av
vassdragsanlegg. Bestemmelsen forutsetter at det finnes en eier, og at
han vil legge ned vassdragsanlegget. Den gjelder alle vassdragsanlegg,
uten hensyn til om de trenger å godkjennes eller ikke.
Det er liten praksis på behandling av nedleggingssaker (jfr. i de
seneste år Fetsund lenser, Lingsomdammen i Røyken, Killingdal gruver og
Vegårshei Fellesfløtningsforening).
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Man
står overfor kompliserte spørsmål med f.eks. fastlegging av
permanent framtidig vannstand, omfanget av riving, eierforhold og
ansvarsforhold. Det er først i den senere tid at den offentlige
forvaltning har følt et mer påtrengende behov for å etablere en bestemt
framgangsmåte bygget på gjeldende lovbestemmelser på dette felt.
Det kan oppstå tvil om hvem som egentlig eier et vassdragsanlegg. Særlig
er gamle fløtningsforeninger uklare rettssubjekter. Fløtningsforeningene
ble stiftet av de fløtningsinteresserte, men hvor det ikke lenger er
fløtning kan det hende ingen vil være ansvarlig for vassdragsanlegget.
Dette må vurderes konkret i hvert enkelt tilfelle, men i utgangspunktet
bør eiere av av eiendom hvor det har blitt drevet fløtning tidligere,
bli ansett som ansvarlige eiere i.h.t. S 115. Gjeldende rett er her
usikker. S 116 kommer ikke inn på dette, fordi hele bestemmelsens
anvendelse er avhengig av at en eier står frem og vil nedlegge
vassdragsanlegget.
Det er en viktig rettslig forskjell på nedleggelse og ikke-bruk. Eieren
plikter, iflg. 5 116 nr.1,1 pkt., ikke å nedlegge anlegget selv om han
ikke benytter det lenger. Han kan la det bli stående ubrukt i årevis,
men han vil fortsatt ha ansvaret for anlegget i.h.t. VL 5 115. Lengre
tids ikke-bruk kan medføre tap av retten til å regulere. Hvor lenge
eieren
kan
la
anlegget
stå
ubrukt
bør
vurderes
i.h.t.
vassdragslovgivningens
frister for gjenoppbygging. Disse ting bør
avklares i ny vassdragslov. Forøvrig kommer vi tilbake til denne
problematikken.
Ved nedlegging av vassdragsanlegg skal alle "interesserte" underrettes.
Meningen med kravet om at "alle interesserte" skal varsles er at de skal
få anledning til å overveie følgene for dem, og de må derfor bli
orientert om eventuelle forandringer i vannstanden m.v. Man kan kanskje
kople omfanget av "interesserte" til den krets av "allmenne interesser"
som skal varsles ved nye konsesjoner etter vassdragsloven 55 104 til
105.
Ved nedlegging av et vassdragsanlegg skal eieren av anlegget bringe
vassfaret (iflg. 5 116) tilbake til den samme tilstand som før anlegget
ble bygget eller på annen forsvarlig måte sørge for at nedleggingen ikke
medfører økt fare eller skade. Bestemmelsen forstås i dag slik at eieren
av vassdragsanlegg kan bringe vassdraget tilbake til tidligere tilstand
selv om dette medfører øket fare eller skade på enkelte berørte
eiendommer. En tilbakeføring til en tidligere tilstand (f.eks. riving av
dam) kan i endel tilfeller føre til store negative konsekvenser for
allmenne eller private interesser, se kap.4. Ved nedlegging av et
vassdragsanlegg etter 5 116 kan derfor NVE komme med pålegg. Påleggene
må være egnet til å "avverge fare eller skade" for omgivelsene eller for
eiendommer ovenfor eller nedenfor anlegget, som f.eks. tiltak for å
opprette varig vannstand, sikring mot utrasing m.v.
Det offentlige kan overta et vassdragsanlegg dersom det er betydelige
offentlige eller allmenne interesser knyttet til anlegget,
jfr 5 116,
nr. 2. De offentlige interessene i å overta slike vassdragsanlegg kan
være av forskjellig art. Det mest typiske vil vel være kulturminner. Men
det kan også være betydelige offentlige eller allmenne interesser i å
opprettholde et visst vannspeil av hensyn til drikkevann, fugle- og
dyreliv, kraftverk og annen industri, friluftsinteresser o.s.v. Det skal
mye til for at staten påtar seg vedlikehold av eldre anlegg.
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Det
har
hittil
delvis
skjedd
i
forbindelse
med
bevaring
Telemarkskanalen, der staten har rustet opp anleggene for siden å
overlate ansvaret til fylkeskommunen. (Fetsund lenser er vernet etter
kulturminneloven). Selv om ikke staten selv vil påta seg ansvaret kan
Kongen gi andre tillatelse til å kreve det avstått. Dette forutsetter
ikke bare lyst - men også økonomisk vilje
hos de fylkeskommunale,
kommunale eller lokale interessenter.
En nedleggelse i seg selv kan medføre erstatningsplikt iflg. S 116 nr.
4. Loven sier uttrykkelig at det skal ytes erstatning for skade eller
ulempe som nedleggelsen volder. De tilgrensende grunneierne
samt
allmennheten vil ha innrettet seg etter det bestående
anlegget.
Nedleggelsen kan volde skade fordi bebyggelse, brønner brygger osv. ikke
er tilpasset f.eks. den lavere vannstand en får etter en fjerning aven
dam. Det må sondres mellom på den ene siden tap som oppstår fordi det
blir endring i en festnet tilstand grunneierene har tilpasset seg, og på
den andre side tap ved bortfall av positive fordeler de har hatt av
anlegget.
Hvis hytter er blitt lagt nær det oppdemmede vannspeil, kan nedleggelsen
ses som tap av fordel. Verdiforringelsen pga. estetiske skader, som
senket vannspeil (og skjemmet utseende av tidligere neddemt areal) må i
prinsippet kunne kreves erstattet.
Det må altså være riktig å si at hovedregelen er at skader ved
nedleggelsen skal erstattes, slik at det som sammenlignes er tilstanden
før
og etter nedleggelsen, og ikke opprinnelig naturtilstand og
tilstanden etter nedleggelsen.
Vassdragslovens S 117 gjelder prinsipielt også for vassdragsanlegg som
er i drift, men er enklere å anvende når anlegget er nedlagt eller ute
av drift. så fremt et vassdragsanlegg stenger for annen utnytting f.eks. ferdsel - kan man ekspropriere rett til å endre/fjerne det, jfr.
Sl17
nr.
l
og
3.
Vassdragslovens
S
117
nr.4
er
en
ekspropriasjonsbestemmelse som kan brukes nokså langt. Etter denne kan
også andre enn eier av et vassdragsanlegg påvirke forholdene, f.eks.
slik at eieren pålegge å bygge om, nedlegge eller flytte anlegget (mot
erstatning for ulempe).
Etter vassdragslovens S 120 kan NVE gi eier av "et anlegg i vassdrag"
pålegg om straks å sette anlegget i forsvarlig stand eller fjerne det
såfremt det frambyr fare for menneskeliv eller allmenne interesser eller
for vesentlig skade på annenmanns eiendom. Og ellers kan NVE la utføre
slike tiltak i vassdrag som anses påkrevd til vern mot overhengende
fare.
Dersom eiere av eldre vassdragsanlegg ikke foretar skritt i retning av
nedlegging - eventuelt overføring til andre (jfr. Sll6 nr. 2) kan han
etter omstendighetene pådra seg erstatningsansvar etter lovens Sl15.
Etter denne bestemmelsen påligger det eier av vassdragsanlegg en
vedlikeholdsplikt dersom anlegget kan volde fare for liv eller eiendom
eller allmenne interesser. For feil og mangler med
hensyn
til
vedlikehold av vassdragsanlegg (samt vann- og kloakkanlegg) har eieren
et objektivt ansvar, dvs. uavhengig av skyld. Dersom vedlikeholdet blir
forsømt kan den som utsettes for skade kreve at istandsetting skjer. Om
eieren likevel ikke foretar seg noe, kan den som utsettes for fare eller
skade
la utføre istandsetting eller fjerning for eiers regning.
Beslutningen herom må foretas av et rettslig skjønn.
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Sanksjonsmulighetene ved overtredelse av Sl16 er små. Etter S154 kan det
pålegges straff ved brudd på 5116 nr. 3. Etter som 5116 nr. 3 gjelder
bare for (større) anlegg som er underlagt meldeplikt etter S109, har
bestemmelsen snevert anvendelsesområde, og er bortimot å betrakte som
"død".

5.3

Kulturminneloven. lov av 09.06.78

Loven gir et automatisk vern til "fornminner" - d.v.s. kulturminner fra
førreformatorisk tid (før 1537) og samiske kulturminner som er mer enn
100 år. RA kan imidlertid også
uten hensyn til alder - frede
kulturminner dersom særlige vitenskapelige eller kulturhistoriske hensyn
tilsier det,
jfr. lovens S 5 og henvisningen til ' S 4. Når det gjelder
vern av kulturhistorisk eller vitenskapelig interessante vassdragsanlegg
og -innretninger er det vel særlig opplistingen i S 4 bokstav d som er
relevant. Se dog også S 4 bokstav a "hus og bygninger av alle slag" og
bokstav b "arbeids- og verkstedsplasser av alle slag". så detaljert som
S 4 er utformet kan det reises spørmål om andre vassdragsanlegg enn de
som positivt er nevnt kan vernes.
Kulturminnelovens S 15 - om fredning av byggverk og anlegg fra nyere tid
gjør imidlertid denne problemstillingen litt uvesentlig. Etter denne
bestemmelsen kan RA frede bl.a. "gamle ferdselsveger, bruer, vegmerker,
brygger og andre tekniske kulturminner". Dette må
omfatte
alle
vassdragsanlegg og -innretninger. RA og/eller fylkeskommunen kan også når særlige grunner foreligger - treffe et foreløpig fredningsvedtak
inntil en sak er ferdig behandlet. Slike særlige grunner er i praksis at
anlegget trues med snarlig ødeleggelse, f.eks. at det er gjort et
rivningsvedtak i bygningsråd eller hos vassdragsmyndighetene.
I tilknytning til et fredningsvedtak kan kulturvernmyndighetene også
frede et område rundt det aktuelle anlegget "så langt det er nødvendig
for å bevare virkningen av kulturminnet i landskapet eller i miljøet
eller for å beskytte vitenskapelige interesser som knytter seg til det",
jfr. lovens S 21.
Et illustrerende eksempel er fredningen av Fetsund lenser, med hjemmel i
kulturminnelovens SS 15 og 21.
Kulturminner som loven gir et automatisk vern, har også automatisk en 5
meters beskyttelsessone inntil det eventuelt er gjort vedtak om en
større fredet sone.

5.4

Lakse- og innlandsfiskeloven. lov av 06.03.64

Lakseog innlandsfiskelovens S 35 inneholder en henvisning til
vassdragslovens SS 115 og 116 når det gjelder vedlikehold og nedlegging
av fisketrapper, fiskerenner og lignende anlegg. Fiskeinteressene kan
bli berørt også når det gjelder behandlingen av andre typer eldre
vassdragsinnretninger.
Eventuelle
skadevirkninger
for
fisken
i
vassdraget må da vurderes
ut
fra
de
generelle
kriterier
i
vassdragslovens SS 115 og 116.
Det er Fylkesmannen som uttaler seg om fiskeinteressene
med behandlingen av eldre vassdragsinnretninger.

i

forbindelse
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5.5

Naturvernloven. lov av 19.06.70

Loven har vært henvist til som hjemmel for vern, jfr. bl.a. Rapport
T-584 Vasskraftutbygging og kulturminnevern. Man kan imidlertid neppe
frede
eldre
vassdragsanlegg
med
hjemmel
i
lovens
5
5 om
landskapsvernomr1der, selv om bestemmelsen for sl vidt omtaler b1de
"natur- eller kulturlandskap". Bestemmelsen ml oppfattes bare som
vernegrunnlag av landskapsmiljøer, det være seg opprinnelige eller
menneskeskapte,
og
kan
ikke
gi
hjemmel
for
vern av eldre
vassdragsanlegg.

5.6

Plan- og bygningsloven, lov av 14.06.85 (PBLl

Lovens
planbestemmelser
(fylkes-,
kommune-,
reguleringsog
bebyggelsesplan) forvaltes av MO, mens byggesaksbestemmelsene (f.eks. om
byggetillatelse, om varige konstruksjoner/anlegg og rivingstillatelse)
forvaltes av Kommunaldepartementet (KD).
Etter planbestemmelsene kan en kommune i sin arealdel av kommuneplanen
angi "omr1der som er b1ndlagt eller skal b1ndlegges for nærmere angitte
form11 i medhold av denne eller andre lover", jfr. lovens 5 20-4 nr 4.
Det vil i praksis si at man i kommuneplanen kan b1ndlegge/verne et
omr1de med kulturhistorisk interessante vassdragsanlegg for inntil 4 1r,
jfr. S 20-6 annet ledd. I denne perioden kan det ikke settes igang
bygging eller andre arbeid og tiltak i det aktuelle omr1det.
Et mer "h1ndfast" vern kan gis ved at det aktuelle omr1det gjennom
reguleringsplan legges ut som "spesialomr1de", jfr. PBL 5 25 nr 6. "--anlegg som p.g.a. historisk, antikvarisk eller annen kulturell verdi bør
søkes bevart". En reguleringsplan gir - i motsetning til en kommuneplan
- direkte ekspropriasjonshjemmel, jfr. 5 35 nr 1.
N1r

ikke

annet

er bestemt gjelder kommuneplanens arealdel foran eldre
eller bebyggelsesplan, men faller bort i den utstrekning
den strider mot senere planer (5 20-6 in fine).
regu~eringsplan

Av byggesaksbestemmelsene er det vel egentlig bare PBL 5 91 om "plIegg
om riving" som har relevans for eldre vassdragsanlegg og -innretninger.
Bestemmelsen retter seg primært mot "bygning" (alts1 riving av slik),
men omhandler i annet ledd ogsl "annen innretning som nevnt i S 89". Og
der er det meste nevnt, slik at bygningsr1det har adgang til 1 plIegge
riving aven hvilken som helst innretning dersom den medfører fare eller
vesentlig
ulempe, eller virker sterkt skjemmende (i praksis har
bestemmelsen likevel bare vært benyttet til 1 rive "bygninger"). Slike
plIegg ml i tilfelle koordineres med nedleggingsbestemmelsene i VL. I
utgangspunktet skal bygningsr1det gi eieren en frist til 1 sette
anlegget i stand, men dette er til liten hjelp ved hovedtyngden av de
eldre vassdragsinnretningene, som enten er
eierløse
eller
hvor
grunneieren ikke har noen interesse i anlegget.
Dersom en som eier en bygning selv ønsker 1 få den revet må han søke
bygningsrådet etter PBL S 93 bokstav f. Denne bestemmelsen skapte
problemer for kulturvernmyndighetene, idet bygningsr1det var pliktig til
å gi en tillatelse for rivning umiddelbart, slik at man ofte kom for
sent med vernevedtak/midlertidig vern (dersom bygningen alt var vernet i
medhold av kulturminneloven kunne den ikke rives.). Det har nå kommet en
lovendring av 21.04.89; bygningsrådet kan avslå riving inntil det
foreligger regulerings- eller bebyggelsesplan for eiendommen - eventuelt
bygningstillatelse til ny bygning.
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6 DAGENS SAKSBEHANDLING
6.1

Norges vassdrags- og energiverk

NVE
forvalter
de
eldre
vassdragsinnretningene
med
hjemmel i
vassdragsloven. Sakene behandles først og fremst på Konsesjonskontoret
(VVK), men også andre avdelinger bidrar aktivt i
prosessen, som
beskrevet i kap. 6.1.1, 6.1.2 og 6.1.3.

6.1.1 Vassdragsavdelingen
Vassdragsavdelingens befatning med eldre vassdragsanlegg skjer idag
oftest ved at Vassdragstilsynet (VVT) i.h.t. "Forskrifter for dammer" av
1982, har tilsyn med alle dammer over en viss størrelse. Vanligvis
gjelder det dammer høyere enn 4 m eller med mer enn 0.5 mill m3
vannmagasin. Videre blir nedlegging aven del gamle anlegg tatt opp av
eierne etter Sl16 i vassdragsloven. Oftest gjelder det gamle anlegg
etter tømmerfløtingen.
Tilsynet med eldre bestående dammer blir stadig mer omfattende. Ved den
økte tilsynsvirksomheten, bl.a. som en følge av forskriftene av 1982,
har NVE fått bedre kjennskap til slike dammer. Mange av dem er ute av
funksjon og/eller i dårlig forfatning, og må ut fra sikkerhetshensyn
repareres eller nedlegges. Begge tiltak kan være kostbare å gjennomføre
og utgiftene kan i mange tilfeller ikke tilbakeføres til noen bestemt
eier. Derfor har vv siden 1982 hatt en budsjettpost, kap. 1885, post 70,
for de tilfeller der staten må ta på seg utgifter for å sikre mot f.eks.
dambrudd og alvorlige følger for liv og eiendom som det kan medføre.
Nedlegging av vassdragsanlegg har aktualisert seg først i de senere år.
Det
finnes
derfor
lite
praktisk
erfaring
i
behandling
av
nedleggingssaker. Det kan være kompliserte spørsmål som oppstår f.eks. i
tilknytning til fastlegging av permanent framtidig vannstand, rivingens
omfang, eierforhold og ansvarsforhold m.v.
Det er VVK som har ansvaret for selve saksbehandlingen, koordineringen
av bistand fra andre avdelinger i direktoratet og utarbeidelsen av NVE's
uttalelse og konklusjoner i saken.
Når en nedleggingssak er tatt opp av eieren vil det bli gitt et forslag
til kunngjøring om nedleggingen i lokalaviser og i Norsk lysingsblad.
Denne skal tilfredsstille lovens krav om underretning til interesserte
og være et signal til de som måtte ønske å overta anlegget om å melde
seg. Frist for å komme med uttalelse til eieren settes vanligvis til
seks uker. Det pekes på mulig krav om sikkerhetsstillelse for eventuell
ny eier og ellers oppgis at en eventuell flomreduksjon som anlegget har
medført kan forsvinne. Spesiell underretning med kopi av kunngjøringen
sendes:
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- kommunen(e)
fylkesmannen
-~

- fylkets elforsyning
- brukseierforeningen.

vv tar initiativ til nødvendige møter og befaringer.
Ked den beskjedne praksis som utgangspunkt er det vanskelig eller umulig
å gi en uttømmende framstilling av hva som er NVE's fulle oppgave når
uttalelser
foreligger
etter en slik kunngjøring. Kan anser som
interesserte de som har økonomiske og ideelle interesser: Det kan være
grunneiere,
hytteeiere,
båtforeninger,
fiskeforeninger,
turistforeninger, forvaltere av kulturminnesiden i de aktuelle områder
m.v. Det kan generelt sett være tilsvarende interessegrupper som de som
varsles ved søknad om ny tillatelse etter SSl04 og 105.
Det kan melde seg statlige interesser som helst ser at anlegget blir
stående, såvel som private interesser som i varierende grad går inn for
nedlegging eller bevaring. I siste tilfelle kan det dreie seg om
hytteeiere 0.1. som ønsker oppdemmet vannstand av hensyn til utseendet,
eller grunneiere (jordbrukere) som ønsker lavest mulig vannstand for å
fremme dyrkingsmulighetene. så kan det være interesser nedenfor dammen
som ønsker å bevare en flomdemping som anlegget kan ha medført.
Først vurderes offentlige interesser. Det har ikke vært overført til
staten eiendomsrett til smådammer i den hensikt å bevare eller forbedre
et naturmiljø eller for å bevare kulturminner. Eksempel på offentlig
interesse for eldre vassdragsanlegg har vi i Telemarkskanalen. Her ble
resulatet en opprusting av anlegget for statlige midler og en overføring
av det videre ansvar for
drift
og
vedlikehold
til
Telemark
fylkeskommune.
Ved nedlegging av dammer er det hovedsaklig spørsmål om hvilken
vannstand som skal være den framtidige og dernest i hvilken grad dammen
eller
damrestene skal fjernes, og av hensyn til utseeendet ved
damstedet. Det må forlanges framlagt en plan og beskrivelse fra eieren
som gir svar til NVE og andre interesserte på disse spørsmål. Det vil
som oftest være vanskelig å finne ut hvilken vannstand som var den
naturlige pga. endringer i utløpet. Kan har allikevel som utgangspunkt i
Vassdragsloven (Sl16) at ••••• "før hans ansvar for anlegget opphører,
skal han enten bringe vassfaret tilbake til den samme tilstand som før
anlegget ble bygd eller på annen forsvarlig måte sørge for
at
nedleggingen ikke medfører noen øket fare eller skade", og dette bør
være retningsgivende. Dersom motstridende interesser gjør seg gjeldende
må NVE treffe et vedtak som løser problemet. Formelt må dette vedtaket
treffes i samsvar med Forvaltningslovens regler om framgangsmåte: frist
for uttalelse, gjensidig informasjon mellom partene, underretning om
vedtaket, klageadgang m.v. (kapitlene IV, V og VI i loven). NVE må under
utøvelsen av skjønn over framtidig vannstand ha for øyet "å avverge fare
eller skade for omgivelsene eller for eiendommer ovenfor eller nedenfor
anlegget".
Bedømt ut fra dagens forhold må man også kunne ta rent miljømessige
hensyn . Dette vil f.eks gå på tiltak for å opprette en varig vannstand,
sikringstiltak
for å unngå utrasing ved senking av vannstanden,
flomsikringstiltak o.l. Slike tiltak må imidlertid være engangtiltak for
eieren. Denne skal erklæres fri for ansvar og kan ikke belastes med
utgifter i framtiden. Det kan i denne forbindelse
også
tenkes
gjennomført midlertidige tiltak.
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Det kan ogsl oppstl situasjoner der en riving av dammen kan medføre en
forurensning av vassdraget. Dette gjelder hvor dammer har tjent til
oppsamling av avsig etter gruvevirksomhet. I slike tilfeller ml det
finnes en ordning med opprettholdelse av dammen, sannsynligvis med
offentlige midler, om eier ikke finnes eller ikke er istand til 1 plta
seg vedlikeholdet av økonomiske grunner. Det ml
vel
ellers
i
utgangspunktet være klart at eier av dam som er bygget for 1 samle opp
forurensing ikke kan løpe fra sitt ansvar om tilknyttet virksomhet
opphører.
Under en nedleggingssak vil det være behov for at NVE legger arbeide i å
forsøke 1 oppnå enighet hos berørte parter. Dette har i noen tilfeller
lykkes ved at partene har godtatt Vassdragsdirektoratets forslag til
ordninger.

6.1.2 Forbygningsavdelingen
Avdelingens
. hovedbeskjeftigelse
er
utarbeiding
av
planer
og
gjennomføring av tiltak for flom- og erosjonssikring etter søknad fra
grunneiere, kommuner eller andre instanser. Ingen planer kan igangsettes
før det er innhentet garanti fra kommunen og
godkjennelse
fra
fylkesmannen i.h.t. fastlagte saksbehandlingsrutiner. Disse er innglende
beskrevet i Fossheimutvalgets innstilling, del Ill. Arlig bevilgning til
slike arbeider er pl ca. 40-50 mill.kr.
Disse tiltak nødvendiggjør ikke sjelden fjerning eller ombygging av
diverse vassdragsinnretninger. Oftest skjer dette etter
minnelige
ordninger eller ved voldgiftsavgjørelser. I andre tilfeller kan det bli
nødvendig med ekspropriasjonstillatelse. (VL 55 30 eller 102).
Det forekommer ogsl tilfeller hvor skadelidende grunneiere ønsker at
eldre vassdragsinnretninger (spesielt dammer eller damrester) blir
ombygget eller fjernet som separat sak. VF har da bistått med å få
istand minnelige ordninger. Om dette ikke har lykkes, har vi anbefalt at
det blir søkt om tillatelse etter VL 5 117, pkt.4. Lovbestemmelsen lpner
mulighet "for enhver" til 1 få vurdert endringer av innretninger til
fordel for allmenne eller private interesser i vassdraget. 5 116
forutsetter som kjent søknad fra dameieren.
Etter nedlegging av fløtningen har det i enkelte vassdrag vært stort
behov for opprydding av innretninger som frembyr fare eller ulempe for
andre interesser. Det gjelder fløtningsforeninger som ikke har hatt
økonomi til å foreta pliktige oppryddingsarbeider i.h.t. lovverket.
(Jfr. vl. 55 75 og 116). Siden 1979 er det gitt egen bevilgning til
dette formll. Bevilgningen, som for 1990 er på kr. 500.000,- disponeres
av VF. I 1986 har OED uttalt at bevilgningene også kan brukes til
istandsetting og bevaring av eldre vassdragsinnretninger, nlr det
gjelder å ivareta vesentlige allmenne interesser. Som en senere kommer
tilbake til, ml bevilgningen økes betraktelig om dette skal bli noen
realitet.
Oppryddingsarbeidet utføres vanligvis etter anmodning fra kommunen. Til
å begynne med
ble
Skogbruksmuseet
kontaktet
direkte
ang lende
antikvariske interesser. I dag forelegges planene for fylkesmannens
miljøvernavdeling, som forutsettes ogsl 1 avklare vernehensyn via rette
vedkommende. Forøvrig er det nært samarbeid med VN for disse saker.
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Det
kan
komme
ønsker
fra
grunneiere
eller
andre
(bl.a.
miljøverninteresserte) om at enkelte innretninger bør bli stående igjen.
VF må da vurdere dette, under hensyn til f.eks. sikkerhet for den
alminnelige ferdsel i vassdraget,
avløpsforholdene,
erosjonsfare,
vedlikehold m.v. Større saker må ut på vanlig høring.

6.1.3 Natur- og landskapsavdelingen
Som faglig ansvarlig for natur/miljø/landskap innen NVEs arbeidsfelt har
Natur- og landskapsavdelingen (VN) i en årrekke engasjert seg i
bevarings/nedleggingsproblematikken rundt eldre vassdragsinnretninger.
Innen NVE er VN bl.a. en intern høringsinstans' i nedleggingssaker.
Avdelingen er engasjert i disse sakene etter henvendelse fra VV, VF
eller på eget initiativ dersom en har funnet det nødvendig.
VN har i slike saker deltatt i befaringer og vurdert de landskapsmessige
tiltak. Det har blitt utarbeidet skisser, gjerne i samarbeid med eier og
VVT eller VF, over hva som f.eks. bør fjernes, hvilken vannstand en bør
holde og hvor massene skal deponeres. For anlegg hvor eier ønsker
.fritagelse for ansvar, men hvor han ikke har midler til riving eller
istandsetting av arealer, kan det være vanskelig å finne løsninger som
landskapsmessig er akseptable. Selv en mindre senking av vannstanden kan
i noen tilfeller gi et meget uheldig landskapsbilde.
Etter Vassdragsloven S 116 skal eieren ved nedlegging, " -enten bringe
vassfaret tilbake til den samme tilstand som før anlegget ble bygd eller
på annen forsvarlig måte sørge for at nedleggingen ikke medfører noen
øket fare eller skade."
Med dagens forståelse
for natur- og
miljøhensyn, bør en merke seg at begrepet "ikke medføre økt fare eller
skade" i dag tolkes vidt og også innbefatter f.eks. biologiske eller
landskapsmessige ulemper, som f.eks. skjemmende utseende, drenering av
våtmarksområder m.v. Alle natur- og landskapsmessige konsekvenser av et
inngrep bør vurderes under ett, og hvis inngrepet skal gjennomføres bør
kompenserende tiltak settes iverk dersom inngrepet berører de allmenne
interesser på en negativ måte. I tilfeller hvor allmenne hensyn tilsier
det, bør det vurderes om det kan skaffes midler til riving, ombygging
eller istandsetting av anlegget.
Gjennom VNs arbeidsform, med representanter ute i distriktene, har
avdelingen en god lokalkunnskap om vassdrag
og vassdragsinnretninger.
Dersom
en
på befaringer eller på annet vis kommer over eldre
vassdragsinnretninger som en antar er av interesse, oversendes saken til
de antikvariske myndigheter. VN har alltid hatt god kontakt med 'de
antikvariske myndigheter og det tas initiativ til møter og befaringer
for å drøfte aktuelle problemstillinger og løsninger. VN har også et
innholdsrikt
fotoarkiv
med
bilder
av
både
eldre
og
nyere
vassdragsinnretninger, dagens og morgendagens kulturminner i og langs
våre vassdrag.
Som nevnt i kap. 6.1.3 har VN flere ganger tatt initiativ til bevaring
av eldre vassdragsanlegg, som bl.a har ført til en budsjettpost på NVEs
budsjett for opprydding/vedlikehold av eldre innretninger, likeledes til
bevaring av Vemork kraftstasjon på Rjukan.
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6.2

Fylkesmennenes miljøvernavdelinger og
Direktoratet for naturforvaltning

Hverken fylkesmennenes miljøvernavdelinger (MVA) eller Direktoratet for
naturforvaltning (ON) har særlig erfaring med denne type saker. Det som
er sagt nedenfor, bygger derfor på en sparsom praksis og på hvordan
saker av tilsvarende type behandles i dag.
MVA kommer inn i denne typen saker som høringsinstanser. De vil da
representere de allmenne interessene ved at de tar vare på hensynet til
landskap, botaniske interesser, vilt, ferskvannsbiologi, fisk og fiske,
forurensning og friluftsliv, deriblant nærmiljø. Kort sagt har de ansvar
for å utøve naturforvaltning i disse sakene.
Selv om det ut fra allmenne interesser kan være tu~gtveiende grunner for
å holde en vassdragsinnretning i hevd, vil det alltid være spørsmål om
hvem som kan ta på seg eieransvar. MVA har ingen mulighet for å gå inn
på eiersiden og kan derfor ikke gjøre annet enn å appellere til den gode
vilje hos kommuner etc.
ON dekker de samme fagfeltene som MVA med unntak av forurensning. Men da
det er miljøvernavdelingene som besitter lokalkunnskaper innenfor disse
fagfeltene, vil ON som regel ikke engasjere seg i saker av denne typen.
Imidlertid vil det forekomme tilfeller der MVA av forskjellig årsaker
kan ønske å trekke inn direktoratet. Dette kan være større saker eller
saker av prinsipiell betydning.
Direktoratet disponerer endel midler som kan brukes til tiltak både mht.
fisk og fiske og til friluftslivstiltak. Prinsippielt er det ikke noe i
veien for at midler fra disse budsjettpostene kan brukes for å holde i
hevd eldre vassdragsinnretninger dersom det man ønsker å oppnå i
vassdraget stemmer overens med intensjonene bak budsjettpostene. Såvidt
vites er det imidlertid ikke bevilget midler fra ON til den slags bruk.

6.3

Riksantikvaren/fylkeskonservatoren

Saksbehandlinga hos Riksantikvaren (RA) er i prinsippet den samme for
eldre vassdragsinnretninger som for andre kulturminner og kan grovt sett
deles i to.
For det ene har vi arbeidet knytta til f.eks. Samla plan for vassdrag og
andre større prosjekt der hensikten er å se store områder i sammenheng eventuelt å vurdere flere store områder opp mot hverandre. For det andre
har vi enkeltsakene som tas opp mer og mindre tilfeldig.
Begge
sakstypene
kan reises av enkeltpersoner, foreninger eller
organisasjoner
eller
kommunale,
fylkeskommunale
eller
statlige
instanser, men som rimelig kan være er det helst privatpersoner og
foreninger som står bak de fleste enkeltsakene, mens offentlige etater
gjerne driver fram de større prosjektene. Det er likevel mange unntak
fra reglene. Interesserte privatpersoner har for eksempel hatt stor
betydning for det som har skjedd og nå er i ferd med å skje med
Telemarkskanalene.
Arbeidet
har stort
eller av
andre der

i marka når det gjelder kuturminner i Samla plan for vassdrag
sett blitt utført av hjelp som er blitt engasjert enten av RA,
en fylkeskonservator, eventuelt i samarbeid med en eller flere
prosjektet har kryssa fylkesgrenser.
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Bearbeiding og evaluering av det innsamla materialet er imidlertid blitt
gjort mer sentralt i prosjekta for å sikre sammenlignbare resultater.
Enkeltsaker
som
kommer
enten
direkte
til
RA, eller via en
fylkeskonservator, blir behandla i samråd med fylkeskonservatoren og med
museer og personer som sitter inne med lokalhistoriske og/eller faglige
kunnskaper av interesse. Er dette ikke tilfredsstillende, blir det
gjennomført synfaringer med nødvendig deltakelse av fagfolk og berørte
parter.
Dersom saksbehandlinga godtgjør at det dreier seg om et kulturminne av
interesse, vil graden av verdi og de berørtes innstilling avgjøre om en
skal nøye seg med
å oppfordre eieren til (fortsatt) å ta hensynsfullt vare på kulturminnet,
- be kommunen utarbeide en reguleringsplan med formål bevaring etter §
25.6 i plan- og bygningsloven av 14. juni 1985,
- fremme fredningsforslag etter SS 5, 15 eller 21 i kulturminneloven av
9.juni 1978
Viser det seg at kulturminnet er av vesentlig interesse og at det er
direkte truet av endringer eller ødeleggelse, kan det i
samråd med MO
fredes midlertidig med øyeblikkelig virkning.
Når det gjelder andre lover som brukes eller kan komme på tale i
vernesammenheng, så vises det til kap. 5, lovgrunnlaget for behandling
av eldre vassdragsinnretninger.
Kulturminnevernet
har
de
seinere
åra
vært
inne
i
en
omorganiseringsprosess. Denne ble stort sett sluttført ved årsskiftet
1989/90. Den orienteringen som følger her, dekker det meste, men det er
fortsatt enkelte problemer som vil kreve litt ekstra tid før de kan
avklares.
Alt fra 1. juli 1988 fikk RA, etter vedtak i stortinget, et faglig og
administrativt direktoratansvar for det samlede kulturminnevernet i
Norge, underlagt MO. I tillegg til sitt tidligere ansvarsområde fikk RA
følgende nye fagområder: forhistorisk arkeologi, samisk kulturminnevern,
fartøyvern og marinarkeologi som alle kan komme inn i bildet i
forbindelse med tiltak i vassdrag.
Stortingsvedtaket
innebærer
også
en
desentralisering
av
kulturminnevernet, med overføring av forvaltningsansvar fra RA og
forvaltningsmuseene
til
fylkeskommunene.
De arkeologiske museene
beholder frigivningsmyndigheten for fredete, faste
fornminner
og
skipsfunn, mens Tromsø Museum inntil videre har det faglige ansvaret
for samisk kulturminnervern.
Fra 1990 er det fylkeskommunen som er saksbehandler for det offentlige
kulturminnevern og dermed den som skal motta henvendelser, gi råd og
fatte vedtak i en rekke saker etter kulturminneloven. Fylkeskommunen
innhenter, om nødvendig, uttalelser fra andre instanser.
Enkelte kategorier vil fortsatt bli forvaltet sentralt - på lengre sikt
eller som en overgangsordning inntil praktiske problemer er bedre
avklart enn i dag. Forslag om fredning skal rettes til fylkeskommunen
som foretar en praktisk vurdering og sørger for at den nødvendige
dokumentasjonen dersom saken vedtas fremmet overfor RA.
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Fylkeskommunen har fått delegert myndighet til å vedta midlertidig
fredning, mens vanlig fredningsvedtak etter SS 5, 15 og 21 fattes av RA.
For at fylkeskommunene skal kunne påta seg de nye oppgavene, har hver
enkelt fått to nye stillinger - en for nyere tids kulturminner og en for
fornminner.
RA
er
klageorgan
for
vedtak som treffes i
første instans i
fylkeskommunene og i de forvaltende museene og sjøfartsmuseene. Dette
gjelder også vedtak om midlertidig fredning.
Forvaltningen
av
bygningsvernet er, med visse unntak, lagt til
fylkeskommunen som fortsatt også har det faglige ansvar for registrering
av nyere tids kulturminner.
Søknader om økonomisk støtte til fredete og verneverdige hus og anlegg
adresseres til fylkeskommunen,
som også mottar andre former
for
henvendelser som angår slik bebyggelse. Unntatt er middelalderbygninger
(fra før 1537) som RA fremdeles har det faglige og økonomiske ansvaret
for såvel som for de verneverdige fartøyene.
Den
systematiske registreringen av fornminner er de arkeologiske
forvaltningsmuseenes ansvar. Utvelgelse av områder som skal registreres
skjer
i
samråd
med
fylkeskommune.
Museene
vedlikeholder
fornminneregisteret i sine distrikter og sørger for at nye opplysninger
som framkommer gjennom egen og fylkeskommunenes virksomhet blir lagt inn
i registeret.
Det er fylkeskommunens ansvar å sørge for skjøtsel av fornminnene i
samarbeid med kommunene de ligger i og prioritere bruken av eventuelle
statlige bidrag i samråd med RA og vedkommende forvaltningsmuseum.
Gjennomføringen av de arkeologiske undersøkelser hører inn under de
forvaltende museene som har følgende distrikter som sine ansvarsområder:
Universitetes Oldsakssamling i Oslo: Akershus, Østfold, Hedmark,
Oppland, Buskerud, Vestfold, Telemark, Aust- og Vest-Agder.
Arkeologisk museum i Stavanger: Rogaland
Historiske museum i Bergen: Hordaland, Sogn og Fjordane og Sunnmøre
Universitetet i Trondheim, Vitenskapsmuseet: Romsdal og Nordmøre, Sørog Nord-Trøndelag og Nordland til og med Rana kommune.
Tromsø museum: Resten av Nordland fylke, Troms og Finnmark.
Inntil sametinget har tatt stilling til organiseringen av forvaltningen,
vil det samiske kulturminnevernet, slik det er organisert idag, fungere
som en interimsordning. Tromsø museum har forvaltningsansvaret, men
opgavene er fordelt på følgende institusjoner:
Samiid Vuorka-Davvirat, Karasjohka: Finnmark.
Tromsø museum, samisk-etnografisk avdeling, Romssa!Tromsø: Troms og
Nordland til Rana kommune. Saemien Siite, Snåsa: Det sør-samiske området
fra og med Rana kommune og sørover.
også for disse områdene er det fylkeskommunene som er mottakere av alle
forvaltningssaker og sender disse videre til de respektive samiske
museer for behandling.
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Fylkeskommunen
har
ansvaret
for både fornminner og nyere tids
kulturminner i arealplanleggingen og er derfor, ved delegering, tilkjent
særskilt innsigelsesrett etter PBL.
Marine kulturminner omfatter skipsfunn under vann og funn på land i
kystsonen. Registrering,
undersøkelser
og
frigiving
av
marine
kulturminner er lagt til sjøfartsmuseene i Oslo, stavanger og Bergen,
samt de arkeologiske forvaltningsmuseene i Trondheim
og
Tromsø.
Distriktsinndelingen er den samme for den arkeologiske forvaltningen.

6.4

Fylkeskommune/kommune

Kommuner og fylkeskommuner skal etter p1an- og bygningsloven utarbeide
henholdsvis kommune- og fylkesplaner, jfr. lovens SS20 - l og 19 - l.
Fylkesplanen har bare i begrenset grad vært knyttet til konkrete
arealvurderinger bortsett fra tiltak på tvers av kommunegrensene (f.eks.
hovedvegtraseer). Formelt er det imidlertid ikke noe til hinder for å
vurdere eldre vassdragsanlegg og innretninger også på fylkesplannivå.
Dette kan mest praktisk skje gjennom en fylkesdelplan - enten geografisk
knyttet til bestemte områder, eller tematisk - som en del av fylkets
kulturminne - eller verneplan. En fylkesplan er imidlertid ikke rettslig
bindende, slik at anlegg som er tegnet inn på planen ikke er sikret mot
riving e.l.
Kommunen skal utføre en løpende kommuneplanlegging med sikte på å
samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og kulturelle utvikling
innenfor sine områder. på selve kommuneplankartet kan man bl.a. tegne
inn bånd1agte områder i medhold av loven eller andre lover. Det vil si
at områder som er vernet etter kulturminnelov eller naturvernlov skal
markeres spesielt i kommuneplanen - og kommunen kan også på egen hånd
verne visse områder eller anlegg direkte med hjemmel i plan- og
bygningsloven. Vassdragsanlegg - og innretninger som er vernet etter
kulturminneloven er det forbudt å rive eller endre uten etter samtykke
fra vernemyndighetene. For anlegg som er regulert til bevaring i
reguleringsplan (PBL S 25 nr. 6) eller direkte båndlagt som vernet
område i kommuneplanen er det forbudt å endre/rive i strid med
planforutsetningene.
Vannbruksplan eller flerbruksplan er ikke egne plantyper, men må inngå
som en reguleringsplan, kommunedelplan eller annen plan etter PBL for å
få rettsvirkning. Plan- og bygningsloven har ingen egen bestemmelser om
vassdragsinnretninger og få bestemmelser som går på vern generelt.
Dersom man ønsker å ta vare på/verne anlegg langs en elvestrekning er en
kommuneplan ofte det beste virkemiddel for å gjøre dette. Et lokalt
historielag el.a. må i tilfelle arbeide for å få politisk gjennomslag
for bevaringen hos kommunestyret. Lykkes dette, vil et vern gjennom
kommuneplanen ofte blir mer helhetlig enn det mer objektpregede vernet i
medhold av kulturminnelov og vassdragslov.
For tiden har man en prøveordning med "Miljøvern i Kommunene" som er et
tidsbegrenset prosjekt i ca. 100 kommuner. Det er her i stor grad opp
til kommunene hva man ønsker å fokusere på, f.eks forurensning,
nærmiljø, landbruksmiljø e1.a.
statlige organer, som ku1turvernmyndighetene, DN eller NVE, kan på eget
initiativ komme med innspill til kommunene med sikte på vern av eldre
vassdragsinnretninger.
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7 ELDRE INNRETNINGER I

F~IDA

7.1. Sikrer gjeldende lovverk og saksbehandlingsrutiner en
forsvarlig forvaltning av eldre vassdragsinnretninger?
7.1.1 Problemstilling
Som nevnt under kap. 4 kan vassdragsinnretninger ha ulike fysiske
virkninger på vassdraget, både på godt og vondt. Interessen for
bevaring,
endring
eller fjerning, vil variere alt etter hvilke
brukerinteresser av allmenn eller privat art en tar utgangspunkt i, og
hvilke virkninger innretningens eventuelle nye status vil medføre.
Når vassdragsinnretninger (og
tid, vil de av folk flest bli
helheten i vassdraget. Slike
ikke bare være prisgitt eiers

da særlig dammer) har bestått i meget lang
oppfattet som en stabil og naturlig del av
innretningers framtidige skjebne må derfor
forgodtbefinnende.

7.1.2. Utvalgets oppfatning av dagens lovverk.
Relevant lovverk i
forbindelse med nedlegging av eldre vassdragsinnretninger er beskrevet i kap. 5. Mange lover kan komme mer eller mindre
til
anvendelse, men uansett vil enhver nedleggingssak gjøre det
nødvendig med bruk av vassdragslovens bestemmelser.
Utvalget vil uttale at lovverket slik det er, burde kunne være
tilstrekkelig for en forsvarlig forvaltning av vassdragsinnretninger.
Spørsmålet er om lovverket utnyttes eller kan utnyttes tilstrekkelig, og
om lovene er hendige nok for praktisk bruk. En tenker da spesielt på
vassdragsloven, som er av 1940, med påbegynte forarbeider helt fra før
1920. Loven retter seg mer mot private interesser enn mot en helhetlig
forvaltning av vassdrag. utvalget peker særlig på følgende konkrete
mangler i dagens lovverk:
- den er utilstrekkelig alene som offentlig planleggingsredskap
- den omtaler "allmenne interesser" i
svært generelle vendinger og
indirekte, og lovteksten må ofte tøyes langt før
loven
blir
formålstjenelig m.h.t. allmenne interesser
- den åpner lite for ombygginger, endret drift av vassdragsinnretninger
e.l. dersom det vil bedre forholdene for andre interesser
- sanksjonsmidlene
etterkommet

er for svake eller manglende dersom pålegg ikke blir

- den reelle meldeplikt som foreligger i.h.t. vassdragslovens Sl16 blir
ikke respektert. Derfor forsvinner vassdragsinnretninger i
all
stillhet
- den mangler hjemmel for behandling av eierløse innretninger .
I alle tilfelle vil utvalget påpeke følgende uheldige
oppstå i praksis:

forhold

som

kan
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VL's 5116 gjelder i prinsippet alle vassdragsinnretninger, og kan
således oppfattes' som en meldeplikt. Hadde denne paragraf vært fulgt,
ville en i ethvert tilfelle fått fram alle ønsker og interesser, før
endelig vedtak var fattet. Jfr. kap. 6 og spesielt kap. 6.1. Istedet går
ofte anleggene i stillhet over til en "ikkebruk" og et langsomt forfall.
En medvirkende årsak til dette er vel også den ikke uvanlige oppfatning
at damretten er evigvarende, og uavhengig av formålstjenlig bruk.
Utvalget vil påpeke det urimelige i denne forestilling utfra følgende:
I tidligere tider ble det ofte gitt tillatelse eller samtykke for
innretninger med tildels
betydelige
skadevirkninger
for
almene
interesser. Det var i sin tid en dyd av nødvendighet å få stedlig kraft
til drift av møller, sagbruk m.v., ofte på bekostning av fiske og
ferdsel. Etter utvalgets oppfatning bør ikke slike retter bestå når
enhver fornuftig utnyttelse av innretningen er opphørt for godt. Det må
være en klar konsekvens av intensjonene i vassdragsloven 5 106.

7.1.3

Dagens saksbehandlingsrutiner.

Det er NVE, Vassdragsavdelingen (VV), som fatter de formelle vedtak ved
nedleggingssaker etter vassdragsloven. vv's
behandlingsrutiner
er
beskrevet i kap. 6.1.1. Nedlegging etter vassdragslovens 5116 er for
øvrig behandlet av Fossheimutvalget (Del Il, 1986).
Dette utvalg har ingen innvendinger mot de behandlingsrutiner som nyttes
av VV. Det rådende prinsipp er at når det kommer inn en melding etter
vassdragslovens 5116, blir saken kunngjort slik at en får inn uttalelser
og ønsker angående
innretningens
fremtidige
status
fra
ulike
brukerinteresser
(kulturhistoriske,
fiske-jfriluftsmessige,
landskapsmessige samt private interesser m.v.).
Problemet er imidlertid at det er ytterst få innretninger som blir
innberettet for behandling etter 5116 - med en etterfølgende omforent og
mest mulig fornuftig løsning. Som før nevnt forsvinner de fleste i all
stillhet, mens de samtidig kanskje er til ulempe for andres bruk av
vassdraget.
Den ideelle målsetting ved 5116-behandling må være løsninger som
tilgodeser flest mulige av interessene. Slike kompromisser kan være
vanskelige, særlig p.g.a. de økonomiske konsekvenser. Dette kommer vi
tilbake til.

7.2
7.2.1

Behov for endringer av lovverk og behandlingsrutiner
Mål og virkemidler

Utvalget vil framheve at den offentlige forvaltning har et klart ansvar
for hvordan eldre vassdragsinnrentinger behandles. De ulike instansenes
felles mål bør være å sikre at forskjellige brukerinteresser blir best
mulig ivaretatt. Utvalget vil framheve følgende mål for forvaltningen av
vassdragsinnretninger:
- Spesielt for innretninger som har betydning for allmenne interesser,
kan ikke innretningenes framtidige skjebne overlates eierens skjønn
alene. Det offentlige må sikre allmennhetens interesser.
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- Det bør unngås at innretninger blir eierløse. Skjer dette likevel, bør
det finnes et offentlig "sikkerhetsnett" som om nødvendig kan brukes
mot det gradvise forfallet.
- Lovgivning, forvaltningsrutiner
måte for vassdragsinnretninger

og eieransvar må betraktes på samme
som for andre
bygg
og
anlegg.

- NVEs ansvar for sikkerhet må ikke pulveriseres.
- Kommuner, men også fylkeskommuner vil være naturlige forvaltningsledd
for mindre
vassdragsinnretninger,
i
samarbeid
med
og
etter
retningslinjer
gitt
av statlig myndighet. Ansvaret for tilsyn,
forvaltning og vedlikehold kan ikke hvile på statlige organer alene.
Mindre anlegg må i større grad undergis lokal saksbehandling.

Utvalget vil påpeke at dette ikke betyr at mindre anlegg anses som
mindre verdifulle enn større anlegg, men at en
anser
det
for
uoverkommelig
å
ha sentralt forvaltningsansvar for
alle mindre
vassdragsanlegg.
De virkemidler som det offentlige har til rådighet, er lovgivningen med
saksbehandlingsrutinene, samt økonomisk bistand, eller det motsatte
dersom pålegg ikke følges.

7.2.2 Lovverket og dets anvendelse
Etter vassdragslovens 5116.1 plikter eier "å treffe de forføyninger som
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) forlanger".
Med allmennhetens økende bruk av vassdragene, interesse for vernehensyn
m.v., synes det klart at total nedriving og fjerning av alle eldre anlegg
ikke kommer til å bli den hyppigste form for nedlegging i framtiden.
Spesielt når det gjelder dammer som holder et vist vannspeil gir dagens
saksbehandling etter 5 116 som oftest som resultat hel eller delvis
bevaring av dammen etter en skjønnsmessig vurdering av ønsket vannstand.
Både vassdragslovens 55 116 og 117.4 gir anledning til å finne slike
løsninger.
Utvalget vil imidlertid påpeke det uheldige ved at nedlegging i.h.t.
vassdragslovens 5116 kun er avhengig av eiers ønske. Vi vil i den
forbindelse sterkt anbefale mer aktiv bruk av 5117.4 i dagens situasjon.
Det nytter tydeligvis ikke bare å sitte og vente på eiers mulige søknad
om nedleggelse. Siden 5 117.4 krever avgjørelse av Kongen, er den tungt
anvendelig i praksis. Utvalget vil derfor foreslå at lovutvalget som
nedsettes av OED for revisjon av vassdragsloven, ser på en oppmyking av 5
117.4, og med delegering av avgjørelse til NVE for dammer som har vært
uten formålstjenelig drift de siste 10 år. Det vil redusere dagens
"ikkebruk" av eldre vassdragsinnretninger.
Utvalget
vil
framheve at det sjelden vil bli behov for større
erstatningsutbetalinger etter 5 117.4, siden sakene i alt vesentlig vil
dreie
seg
om mindre anlegg uten mulighet for gjenopptagelse av
opprinnelig drift.
Utvalget har satt som en målsetting at mindre vassdragsanlegg i større
grad underlegges lokal saksbehandling. Vi vil derfor oppfordre kommuner
til å ta et større ansvar for skjebnen til mindre eldre vassdragsanlegg.
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Plan- og bygningsloven (PBL) gir kommunen mulighet til å sikre områder
gjennom arealdelen i kommuneplanen. Som anført i kap. 5.6 gir PBL S 70.4
nr. 4 anledning til å båndlegge områder i fire år. S 25 nr. 6 sier at
reguleringsplanen gir muligheter til å avsette områder til spesialformål.
Vi vil også trekke fram PBL SS 89, 91 og 93 som behandler vedlikehold,
riving og byggetillatelse. Aktiv bruk av disse lovbestemmelsene vil gi
kommunen
mulighet
til
å
påvirke
skjebnen
til
mindre, eldre
vassdragsinnretninger.
Utvalget mener lovverket kan gi grunnlag for en bedre og mer aktiv
behandling av
eldre
vassdragsinnretninger.
NVE,
andre
statlige
forvaltningsorganer, fylkesmannsembeter, kommuner m.v. bør være pådrivere
for å bevisstgjøre både eiere og allmennheten om foreliggende plikter og
rettigheter. Dette utvalget går inn for at det i den forbindelse
utarbeides en opplysningsbrosjyre.
Utvalget
påpeker
ellers
den
betydelige
"opplysende" effekt et
registeropplegg over innretningene vil ha. Utvalget vil framheve at den
metodikk som er nyttet i utvalgets forsøksprosjekt er svært informativ.
NVE bør sikres midler til fortsatt registrering etter anbefalingene i
kap. 8.

7.2.3 De økonomiske forhold ved nedlegging av vassdragsinnretninger.
Etter vassdragslovens Sl16 kan eier i rimelig grad pålegges utgifter til
ønskede endringer. Etter Sl17.4 er det "andre" som ønsker endringen som
må bestride utgiftene. I begge tilfeller vil det av økonomiske grunner
være problemer med gjennomføringen av ellers sterkt ønskede endringer.
Spesielt er eierløse dammer et problem.
Innledningsvis har vi nevnt behovet for bistand fra det offentlige til
opprydding i vassdrag etter at fløtingen ble nedlagt, jfr. St.prp. nr. 1
for 1978-79 ang. kap. 1885, post 34. Første bevilgning til slike
oppryddingsarbeider ble gitt i 1979. Det er NVE's Forbygningsavdeling som
administrerer og utfører disse arbeider.
MO ba i brev av 30.01.86 om at bevilgningene over post 34 ble øket for
også å kunne brukes til "restaurerings- og vedlikeholdstiltak for å
ivareta
landskapsmessige,
friluftsmessige
og
kulturhistoriske
interesser". OED aksepterte i brev av 29.06.86 MOs forslag.
Arlig bevilgning for post 34 er idag kr. 500 000. Dette forslår lite når
beløpet i tillegg til høyst påkrevde oppryddingsarbeider også skal innfri
de departementale ønsker om istandsetting og vedlikehold i rimelig grad.
Etter det foreliggende vil utvalget anbefale at den årlige bevilgning for
post 34 i
første omgang økes til kr. 2 000 000. Det bør også bli
anledning til å anvende noe av bevilgningsbeløpet til det foreslåtte
registreringsarbeid som er nærmere omtalt under kap. 8.
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8.
8.1

REGISTRERING AV ELDRE VASSDRAGSINNRETNINGER
Begrunnelse

I utvalgets mandat (kap. 2.3.) er det bedt om at utvalget foreslAr et
arbeidsopplegg for en eventuell systematisk registrering av eldre
vassdragsinnretninger. Som en del av dette er det bedt om at det foretas
en prøveregistrering.
Vi mangler idag en systematisk oversikt over innretninger i vassdrag.
Det finnes flere kilder som hver for seg sitter pA informasjon knyttet
til dette. Informasjonen er imidlertid av forskjellig ~orm og har også
svært forskjellig dekningsgrad. Dette er vist mer utførlig i
kap. 8.2.
Utvalget vil imidlertid påpeke at et systematisk, lett tilgjengelig
registersystem vil ha stor nytteverdi for flere formål, og bidra til å
gi:
1. Et grunnlag for prioritering av framtidig skjebne for vassdragsinnretningene. Det gjelder alt fra store monumentale anlegg og ned til
ganske små innretninger.
2. En bedre oversikt over forholdene i vassdragene.
kartlegging av innretninger i vassdragene.

Dette

krever

3. Innspill til planarbeidet i kommuner 00 fylker. Skal vassdrag og
innretninger i vassdrag inngå som integrerte deler av dette, kreves
det
oversikter
både
over
status
for
vassdraget
og
vassdragsinnretninger.
4. Dokumentasjon. Det vil verken være mulig eller ønskelig å ta vare på
alle
vassdragsinnretninger.
En
systematisk
kartlegging
med
faktainformasjon og bilder vil imidlertid utgjøre en verdifull
dokumentasjon av tidligere tiders liv og virke i vassdragene, selv om
anleggene i seg selv forsvinner.

8.2 Oversikt over tidligere registreringer
Utvalget
skiller
mellom foreliggende informasjon systematisert i
registerform og informasjon i form av skriftlige kilder, kart m.v. Den
første typen er mye enklere og billigere å utnytte i videre systematisk
registrering, men dessverre ofte mangelfull. Skriftlige kilder er tyngre
tilgjengelige, men inneholder ofte fyldigere informasjon som ikke finnes
andre steder.
Såvidt utvalget har kjennskap til, foreligger pr. dato mer eller mindre
systematiske registreringer om eldre vassdragsinnretninger hos følgende
institusjoner:
Riksantikvaren
(RA)
har ansvaret for SEFRAK-registret (SEFRAK =
Sekretariatet For Begistrering av faste Kulturminner).
Registeret
opereres
hos
Kommunedata
Vestlandet
(KDV).
SEFRAK
har
i
inventeringsfasen konsentrert seg om hus og rester av hus, hovedsakelig
fra før år 1900. I enkelte områder er det også registrert andre faste
kulturminner enn hus. Registreringen kan tidligst være landsdekkende ved
utgangen av 1992.

36

Direktoratet
for
naturforvaltning
(DN)
har
oversikt over 420
fisketrapper (pr. 14.05.90). Informasjonen skal være fullstendig for
hele landet. Den er dataregistrert i programsystemet FleS, og lagt opp
for nær tilknytning til Vassdragsregisteret.
Norges vassdrags- og energiverk (NVE) har oversikt over kraftverk, andre
vassdragsreguleringsanlegg
som
tilsynspålagte
dammer,
terskler,
forbygningsog
flomverksanlegg
m.v. Informasjonen er samlet i
forskjellige registre og manuelle arkiver. Små, private anlegg er
imidlertid ikke registrert. stedfestingen er også foreløpig av litt
ujevn kvalitet, men oppryddingsarbeid er i gang. Informasjon om rekke
tekniske
inngrep
i vassdrag er i ferd med å bli lagt inn i
Vassdragsregisteret.
statens Kornforretnina har registrert alle møller og mange kvernhus i
landet, ca 1000 i alt. Opplysningene med foto er lagret på skjema.
Opplysningene er også overført Riksantikvaren og Norsk Teknisk Museum.
Vegdirektoratet (VO) har et bruregister med i alt ca 12-13000 bruer.
Alle riksvegbruer er lagt inn, og alle fylkesvegbruer skal legges inn.
Kommunale og private bruer er sporadisk registrert. Det er ikke
registrert bruer med sikte på kulturhistorisk forvaltning, men det er
tatt initiativ til et slikt register i regi av Statens vegvesen.
Tidigere bruer som nå er revet skal fortsatt finnes i Vegdirektoratets
register, med informasjon om dette.
Norges geologiske undersøkelser (NGU) har registre over alle gruver og
skjerp i Norge. Til en god del av disse hører det forskjellige
innretninger som utnytter vannet til kraft eller forskjellige former for
prosessvann.
Glomdalsmuseet
er
i
gang
med
en
registrering
tømmmerfløtningsinnretninger i Hedmark fylke. Prosjektet skal
i 1990.

av
alle
avsluttes

Av "ikke systematisert informasjon" vil ut vaget påpeke at spesielt
kommunenes tekniske etater har store mengder informasjon om og i
tilknytning til vassdragsinnretninger. Informasjonen er gjerne knyttet
til personlig kjennskap, eventuelt til økonomiske kart og i heldigste
fall til kommuneplanen. Det er imidlertid stor forskjell fra kommune til
kommune.
Skrevne kilder, f.eks. kataloger, bygdebøker m.v. kan inneholde mye
relevant informasjon. Utvalget vil også
framheve
NVEs
"Nyttbar
vasskraft" fra 1943 som en meget god datakilde, samt NVEs gamle og nyere
vassdragsnivellementer. Konsesjonsdokumenter, Kanalvæsenets historie,
vannbruksplandokumenter m.v. gir også verdifull informasjon. Videre må
nevnes Kanalvæsenets arkiver som går tilbake til 1779. Både kart- og
korrespondansearkiver nå overført fra VF til Riksarkivet.

Utvalget
konstaterer
at
både
EDB-registre,
skrevne kilder og
kommunalforvaltningen til sammen gir mye informasjon som må nyttiggjøres
i
forbindelse
med
en
systematisk
registrering
av
eldre
vassdragsinnretninger. En vil imidlertid påpeke at ingen kilder er
fullstendige. I et registreringsprosjekt ligger det derfor et stort
arbeid med å:

1) Organisere informasjon fra eksisterende databaser på en felles form.
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2) Supplere med tilleggsinformasjoner.
3) organisere systematisk dataregistrering i kommuner, fylker m.m
4) Kvalitetssjekke.
5) Iverksette prosjekter for områder og innretninger som ikke dekkes opp
av eksisterende kilder. Dette gjelder f.eks.:
- mindre dammer av forskjellig type
- alle former for fløtningsinnretninger (når unntas Hedmark,
Haldenvassdraget og enkelte andre områder)
- anlegg knyttet til ferdsel, spesielt på sjøer
- fiskeinnretninger, når unntas fisketrapper og fiskebuer m.m.
- andre innretninger, som f.eks. isdammer, eldre vatningsanlegg,
forsvarsverk, tørrmurer m.m.
6) Systematisk oppdatere i framtida.

8.3

Erfaringer fra et forsøksprosjekt

8.3.1 Omfang, organisering
I tråd med utvalgets mandat ble det høsten 1989 og vinteren 1990 satt
igang forsøksprosjekter med registrering av eldre vassdragsinnretninger.
Prosjektene inneholdt følgende elementer:
Definisjon av hva som skulle registreres, og hvordan
Gjennomgang av sentrale dataarkiver
Feltregistrering på skjema
Fotografering, dias
Registeroppbygging
Video-fotografering av dias
Integrert data- og fotobehandling
Manuell kartframstilling
Digital kartframstilling
Som forsøksområde ble valgt:
Haldenvassdraget (OOl.Z)

1.588

~3

Mangenvassdraget (313.Z)

370

~3

51
44

~3

Oldereidelva
Breidvadelva

(162.6Z)
(165.2Z)

~3

Østfold/Akershus; Halden, Aremark,
Marker og Aurskog-Høland kommuner
Akershus/Hedmark; Aurskog-Høland,
Nes, Eidskog og Sør-Odal kommuner
Nordland; Skjerstad kommune
Nordland; Bodø kommune

Hovedinnsatsen har ligget på Haldenvassdraget. Vassdraget er relativt
stort, og det var ventet at det i forbindelse med fløtingsvirksomheten
(som
ble
lagt
ned
først
i
1983) fortsatt fantes en rekke
vassdragsinnretnigner med tilknytning til dette. Mangenvassdraget er
nært knyttet til Haldenvassdraget gjennom fløtingen, men er behandlet
noe mindre grundig. De to vassdragene i Nordland er tatt med nærmest som
en kontrollgruppe, og fordi det der fantes innretninger knyttet til
annen virksomhet enn tømmerfløting.
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Det ble engasjert 2 prosjektmedarbeidere, Lars Tore Martinsen og Steinar
Pettersen, til å drive kildegransking og foreta feltarbeid. Rapporten
fra disse medarbeiderne ligger vedlagt (vedlegg 5 og 6).
Databaseoppbyggingen er gjort av NVE's eget personale. Kostnader for
dette er ikke tatt med i regnskapet i kap. 8.3.2.
Foto utgjør en sentral del både av dokumentasjonen av tidligere tiders
virke, og i
vurderingen
av
hvilken
skjebne
som
venter
en
vassdragsinnretning framover. Medarbeiderne hadde derfor som målsetting
å dekke mest mulig av forsøksområdene med fotografier (lysbilder). også
eldre bilder er fotografert opp igjen, som lysbilder. I samarbeid med
Norsk Regnesentral er det utformet et et opplegg der lysbildene
overføres til videoplate. Det er laget programfunksjoner som styrer
billedframvisningen på en monitor fra en PC,
samtidig
med
at
faktainformasjonen kan vises på PC' en. Hensikten med dette opplegget var
å gjøre bildematerialet så lett tilgjengelig for seinere vurderinger,
som overhode mulig.
Det hadde vært ønskelig å kombinere foto og registerinformasjon også med
digital kartframstilimg. Innenfor prosjektets ressursrammer var dette
ikke mulig. Det er forsøkt en tillemping med manuelle temakart framstilling på M711-kart. Disse kartene er igjen fotografert for å
kunne håndteres på monitor. I etterhånd er det imidlertid tegnet ut
digitale kart fra registeret. Et eksempel ligger vedlagt rapporten.
Forsøksprosjektet er finansiert med kr. 50 000,- fra ON, kr. 50 000,fra RA og resten over NVEs budsjetter.

8.3.2. Resultater, evaluering
Det ble
utarbeidet ett standard registreringsskjema for innretningene
og ett for fotoene av innretningene. Utfylte eksempler for en innretning
ligger vedlagt, sammen med en fotokopi av ett av lysbildene av denne
innretningen.
Første runde med datainnsamlingen foregikk i perioden 2. oktober til 13.
desember 1989. I denne perioden ble det tatt kontakt med sentrale
dataleverandører og en del lokale kilder, drevet feltarbeid, bearbeidet
foto og utarbeidet temakart. I 1990 er det gjort tilleggsinnsamling av
data som sammen med det tidligere innsamlete materiale er systematisert
i et register og sjekket mot foto fra video-plate.
I alt er det registrert 368 vassdragsinnretninger og lagt inn 815
fotografier på videoplata (som har kapasitet til 55 000 x 2 stillbilder,
alternativt 2 x 35 min. film).
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Regnskapet for forsøksprosjektet ser slik ut:
114.553 kr

LØNN OG REISER I ALT
- Lønn engasjert personale
- Reise/diett

87.275 kr
27.278 kr

FOTOKOSTNADER
- Fotografering, framkalling
- Avfotografering til video, 815 bilder
- Innlegging på videoplate

6.300 kr
11.400 kr
15.000 kr

KONSULENTARBEID, INNKJØP
- Tilpasning av programvare
- Video-platespiller, monitor

62.700 kr
12.900 kr

32.700 kr

75.600 kr

222.853 kr

I ALT

Erfaringen fra forsøksprosjektene kan stikkordmessig oppsummeres slik:
•

Resultatet er faglig-teknisk sett meget godt.

•

Dataregistreringsdelen av prosjektet var rimelig godt forberedt.

•

Registreringsskjemaet har fungert godt, men en del av opplysningene
var svært tunge å få tak i, og bør vurderes sløyfet eller utsatt til
eventuelt senere, grundigere registrering av utvalgte grupper.

•

Offentlige sentralarkiver over vassdragsinnretninger gir nyttige
innspill, men er ofte mangelfulle og tidkrevende i bruk, og må
suppleres med annen informasjon. I forsøksprosjektet ble det lagt for
mye vekt på sentrale arkiver.

•

Kommunenes tekniske etater må trekkes
tidligere enn i forsøksprosjektet.

•

Lokalkjente
folk,
historielag, bedrifter, m.v. sitter på mye
informasjon som bør nyttes systematisk. Disse bør kontaktes jo før jo
heller.

•

For stort tidspress fører til urasjonelle løsninger.

inn

i

en tidlig fase, og

Det siste poenget trenger tilleggskommentarer:
Arbeidet
har
hele
tiden
vært
drevet
under stort tidspress.
Feltmedarbeidere ble engasjert medio oktober. De måtte sette seg inn i
problematikken og foreta kildegransking før feltarbeidet kunne settes i
gang. Feltarbeidet måtte gjøres unna på rekordtid, før eventuelt snøfall
ville gjøre det umulig å fotografere innretningene. Bildene måtte
klargjøres innen en bestemt dato. Temakart måtte utarbeides
før
fotograferingen
kunne
avsluttes.
Selve
skjemautfyllingen
og
registreringen måtte i noen grad gjøres i etterhånd på grunnlag av
notater fra møter og feltarbeid.
Dette er til dels en omvendt rekkefølge i forhold til slik det bør
gjøres i et hovedprosjekt. Der bør man starte
med
systematisk
dataregistrering, foreta feltarbeid og fotografering og registrere
dette.
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Temakart er et naturlig sluttprodukt av prosessen og skal framstilles
digitalt med bakgrunn i registerdataene, og for all del ikke forseres
fram før data er lagt inn i register. Bildematerialet bør leveres mest
mulig samlet til videre bearbeiding.
Dette
kan
gi
betydelige
innsparinger pr. innlagt foto.
Til tross for disse feiltrinnene under gjennomføringen av prosjektet,
vil utvalget framheve at den metodikk som har vært fulgt, og det
resultat som forsøksprosjektet kan vise til, gir svært verdifull
informasjon om vassdragsinnretninger. Spesielt vil utvalget framheve
fotobehandlingssystemet
som
svært
velegnet
for
vurdering
av
innretningenes verdi, og også for overvåking av deres skjebne over tid.
Bruk av EDB-styrt foto supplerer de andre informasjonene i EDBregisteret på en meget god måte. Foto gjør det også unødvendig med
detaljert verbal beskrivelse av innretningene, noen som ellers ville
vært påtrengende nødvendig, og svært vanskelig å få gjort skikkelig.
Utvalget vil derfor konkludere md at forsøksprosjektet gir et meget godt
resultat vurdert ut fra alle de formålene som er listet opp i kap 8.1.

8.3.3. Forsøk på generalisering
Erfaring fra forsøksprosjektene gir et visst grunnlag for å se hvordan
ordinær drift i et registreringsprosjekt ville slå ut, rent økonomisk.
Hvis Halden- og Nordlandsprosjektene hadde vært en ordinær del av et
totalregistreringsprosjekt, og ikke et isolert forsøksprosjekt, er det
grunn til å stipulere driftskostnadene slik (konsulentarbeid og innkjøp
er holdt utenom, fordi det eksisterende opplegget i forsøksprosjektet er
tilfredsstillende, og nedskrives som forsøkskostnader):

LØNN OG REISER I ALT
- Lønn personale
- Reiser, diett
FOTOKOSTNADER
- Fotografering, framkalling
- Avfotografering til video
- Innlegging på videoplate
I ALT

60.000 kr
40.000 kr
20.000 kr
15.200 kr
5.000 kr
9.000 kr
1.200 kr
75.200 kr

Overslaget bygger på betydelig rasjonaliserte datainnsamlingsprosedyrer,
en totalproduksjonen av bilder er i overkant av 20 000 eks. for hele
landet (hvorav 815 for forsøksområdet, som nå), og med produksjon av
videoplate-kopier spesielt for prosjektet. Dette gir en innsparing på
snaut 50\ av driftskostnadene; noenlunde likelig fordelt mellom lønn,
reiser og fotokostnader.
Overslaget bygger videre på at feltmedarbeiderne fortsatt engasjeres
sentralt for å drive innventeringsarbeid. Innenfor
et
eventuelt
hovedprosjekt ville det neppe være tilfelle i så utstrakt grad som i
forprosjektet. Virksomheten ville mer gå ut på
å organisere lokal
datainnsamling. Det kan også bli høyst aktuelt at NVEs regionkontorer
foretar registreringen i enkelte vassdrag. Fotokostnadene for et omfang
på 800 bilder (snaut kr 20 pr. bilde) går neppe vesentlig ned med denne
teknologien som er valgt, og som fungerer godt. Men i et hovedprosjekt
vil færre bilder bli lagt inn for hvert registrert innretning.
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8.4

Anbefalinger for et landsomfattende registreringsprosjekt

8.4.1 Oppgaven må begrenses
En systematisk registrering er en ressurskrevende oppgave. Utvalgets
forsøksprosjekt viser dette med all mulig tydelighet. Selv om antall
innretninger, antall vassdrag eller antall informasjoner reduseres i
utgangspunktet, eller man holder seg strengt til innretninger før et
gitt
årstall, vil prosjektet kreve store ressurser for å kunne
gjennomføres på en skikkelig måte. Vassdragsinnretningene er av svært
forskjellig natur,
(se kap 3.2 og vedlegg 2), forvaltningsansvaret
oppsplittet og vedlikeholdssituasjonen variabel.
Et eksempel kan vise at det er store muligheter for å knekke nakken i et
registreringsprosjekt dersom man ikke i utgangspunktet legger seg på et
realistisk ambisjonsnivå med hensyn på hva og hvor mye man kan få
registrert: I Vassdragsregisterets REGINE er registrert 67.000 km
elvelengde i
alt. Dette tilsvarer mer enn 1,5 ganger lengden rundt
ekvator. En stor mengde mindre vassdrag er ikke skilt ut i registeret. I
en rekke av disse vassdragene finnes eldre innretninger. Det dreier seg
derfor om betydelige strekninger som ideelt sett burde fotgås i et
fullstendig registreringsprosjekt.
En systematisk registrering av eldre vassdragsinnretninger må derfor,
for å ha rimelig mulighet til å lykkes, begrenses til å omfatte objekter
som ikke allerede er registrert systematisk på forhånd. Foreliggende
kilder må nyttes så langt råd er for informasjon, selv om informasjonen
ikke er spesielt tilpasset formålet.
Det bør legges opp til en streng arbeidsfordeling mellom forskjellige
registrerende institusjoner i registreringsfasen. Data
som er samlet
inn ett sted, skal prinsippielt ikke registreres på nytt aven annen
insitusjon, selv om vinklingen er forskjellig. Man får heller redusere
eget ambisjonsnivå. Informasjonen og data må derimot flyte fritt mellom
institusjonene. Det er uomgjengelig viktig at alle til slutt sitter inne
med like datasett.

8.4.2 Hvem bør koordinere registreringsprosjektet?
Utvalget har diskutert forskjellige former for organisering av et
registreringsprosjekt. En har sett følgende instanser som
mulige
prosjektledende organ:
Riksantikvaren
Fylkesmennenes miljøvernavdeling
Direktoratet for naturforvaltning
NVE
Statens Kartverk

Utvalget har så langt konkludert med at NVE, som har det sterkeste og
klareste forvaltningsansvaret for vassdragene og for helhetsvurderinger
knyttet til dette, bør se prosjektet "Eldre innretninger i vassdrag" som
sitt naturlige ansvarsområde.
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8.4.3 Alternativt omfang
Som et delprosjekt under oppbyggingen av Vassdragsregisteret har NVE
tatt sikte på å registrere tekniske inngrep i vassdrag; i
første rekke
nyere og større innretninger og forhold knyttet til disse. Ved å knytte
dette delprosjektet opp mot prosjektet "Eldre innretninger i vassdrag"
kan en ta sikte på en totalregistrering av tekniske innretninger,
uansett alder. Dette vil være et stort pluss i registreringen, fordi
avgrensningen av eldre mot nyere innretninger ofte vil være problematisk
i praksis. I tillegg vil det gi en klar forvaltningsmessig gevinst å se
eldre og nyere inngrep i samme vassdraget under ett.
Utvalget konstaterer imidlertid at det mangler en del brikker før en kan
stille opp helt nøyaktige
kalkyler for omfang og
kostnad
et
landsomfattende
registreringsprosjekt.
Forsøksprosjektene
i
Haldenvassdraget og Nordland er meget instruktive når det gjelder å
skaffe en antydning om oppgavens omfang og vurdere resultatene aven
systematisk kartlegging. Prosjektene viser også at man får meget gode
data ved å følge det oppsettet som er valgt, men at datafangsten har
vært for omfattende når det gjelder antall informasjoner om hvert enkelt
objekt. Videre viser forsøket at det blir det kostbart å kartlegge hele
landet ved hjelp av spesielt innleid arbeidshjelp, selv om dette i
prinsippet hadde vært ønskelig.
Et eksempel kan belyse dette. De prøvekartlagte områdene dekker et
flateinnhold på tilsammen 2.053 kvadratkilometer, tilsvarende 0.6 ,
av
Norges
samlede
flateinnhold.
Utvalget
har
kalkulert
at
inventeringskostnadene og punchekostnadene for forsøksområdene ville
vært ca. 60 000 kr. når unntas kostnadene for prøving og feiling. Dersom
tilsvarende metodikk skulle prøves for hele landet, skulle en rent
arealproposjonert kostnadskalkyle ligge på ca. 10 mill. kr. bare for
inventering og punching. I tillegg kommer kostnader til administrasjon,
bearbeiding av foto, oppdatering av registeret m.m. Nå er ikke Norge i
snitt tilnærmelsesvis så tett besatt med vassdragsinnretninger som
Haldenvassdraget, men det er grunn til å tro at kostnadene, alt
inklusive, likevel ville bli i denne størrelsesorden om man
la
forsøksprosjektets arbeidsmetoder til grunn.
Utvalget mener at man i stedet må trekke mer på den lokalkunnskapen som
finnes på fylkes- og kommunalt nivå og ikke minst innenfor kommunenes
tekniske etater. Dette krever imidlertid solid, sentral organisering.
Kostnadene ved dette blir ikke nødvendigvis samfunnsmessig sett lavere
enn ved å bruke spesielt hyret personell, men utgiftene blir bedre
fordelt mellom de ulike nivåer som alle forutsettes å få stor nytte av
materialet.
Utvalget vil skissere tre alternativer for omfang med kostnadsoverslag
og finansiering:
Alternativ l bygger på følgende forutsetninger:

* En

fullstendig registrering i alle landets kommuner. De kommuner som
ikke har spesiell kapasitet eller på annen måte vegrer seg mot å bistå
bør søkes hjulpet igang så godt det lar seg gjøre, alternativt blir
det aktivisert et "reservefond" for å få arbeidet utført.

*

Det legges opp til fullregistrering også på tema . Unntatt fra dette er
innretninger som registreres i andre institusjoner. Det som skal
registreres blir da:
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- alle dammer, spesielt små dammer under 4 meters høyde, eller med
mindre enn 0~5 mill. m3 vannmagasin bak
- alle fløtingsinnretninger (unntatt i Hedmark m.m.)
- alle fiskeinnretninger
- alle kommunikasjonsanlegg, unntatt de som registreres av
vegmyndighetene
- eldre kraftverk og møller/kvernhus (systematiseres)
- andre innretninger som vatningsanlegg, murer, bassenger m.m.
Alternativ 2 forutsetter følgende:

*

Alle kommuner dekkes i utgangspunktet. Det gjøres ~idlertid ikke særskilte anstrengelser for å dekke inn de kommuner som av forskjellige
årsaker ikke følger opp, unntatt hvis disse kommunene blir "missing
links" innenfor større vassdragssystemer.

*

Bare utvalgte tema dekkes. Disse er:
- dammer (som for alt. 1),
- de fleste, større eller kjente fløtningsinnretninger
- bruer (ikke riksvegbruer) og rester etter disse
- kraftverk over en gitt størrelse.
- spesielle andre, kjente enkeltinnretninger

*

Som
-

hovedregel alle vassdrag som:
er minst 10 km lange
inneholder sjøer over en gitt størrelse, f.eks. 0,5 km2
er/har vært regulert til fløting eller andre formål

Alternativ 3 forutsetter følgende:

*

Alle kommuner inviteres til å bidra, men bare de kommuner som svarer
positivt følges opp.

*

Tema som dekkes begrenses til:
- dammer som demmer sjøer, ikke i elver
- utvalgte fløtingsinnretninger, vesentlig på Østlandet

* Store,

på forhånd definerte vassdragssystemer eller vassdrag, der
man vet at det finnes interessante forekomster.

Kriteriene er retningsgivende, men må praktiseres lempelig.
Alle
modellene forutsetter at det må engasjeres heltidsansatt personell for å
stå for den daglige organiseringen. Under forutsetning av at et prosjekt
startes
opp i 1991 forutsettes følgende bemanning for de ulike
alternativene:
Alternativ 1:

*

Prosjektkoordinator, l.tr. 29, i
første omgang for 9 mnd. til
forberedende arbeider, deretter i 4 år fra 1992 til prosjektledelse og
administrasjon.

* 2 prosjektmedarbeidere, l.tr. 25-27 for 4 år fra 1992.

*

Engasjert kontorhjelp på deltid fra 1993.

Alternativ 2:

* prosjektkoordinator, l.tr. 29, for 3 år fra 2. kvartal 1991.
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* En prosjektmedarbeider, l.tr. 25-27 for annet år fra 1992.
* Engasjert kontorhjelp på deltid fra 2. halvår fra 1992.
Alternativ 3:

*

Prosjektkoordinator, l.tr. 29 for 2 år fra 1991.

*

Engasjert kontorhjelp på deltid fra 2. halvår fra 1992.

Nedenfor er stilt opp en tabell som viser kostnader i 1000 kr.

Alternativ 1
Alternativ 2
Alternativ 3

I alt

1991

1992

1993

1994

1995

3.225
1.755
965

295
285
275

960
635
490

960
660
200

960
175

1010

8.4.4 Tilråding
Utvalget er av den oppfatning at alternativ 2 gir et faglig godt
resultat, og vil derfor tilrå at dette legges til grunn for videre
arbeid. En har her lagt vekt på at alternativ 2 er atskillig rimeligere
enn alternativ l, gir et tilfredsstillende, realistisk og rimelig raskt
resultat. Alternativ l synes for omfattende, men alternativ 3 neppe gir
godt nok resultat.
Utvalget er av den oppfatning at erfaringene fra forsøksprosjektet gir
klare anvisninger for hva man bør ta sikte på i et hovedprosjekt; enkel
faktaregistrering med god stedfesting, kort beskrivelse og foto i et
integrert EDB-system. Dette vil gi grunnlag for å vurdere innretningenes
verdi for forskjellige brukerinteresser, enten det er interesser knyttet
til sikkerhet, friluftsliv, biologi eller kulturhistorie.
En vil peke på at prosjektet bør la seg delvis finansiere ved
ekstraordinære prosjektmidler, og delvis over flere institusjoners '
budsjetter. Utvalget antyder, uansett endelig omfang, følgende mulige
prosentvise fordeling for alle år, som et forhandlingsutgangspunkt:
OED/NVE
RA/ON/MO
Vassdragsregulantenes forening
Norsk Kulturråd
Konsesjonsavgiftsfondet

25
20
5
25
25

,,,
,,

Med en slik fordeling vil det maksimale beløpet fra de mest ytende
finansieringskildene komme opp i 165 000 kr. for ett år (1993). Dersom
en anser det som viktig å gjennomføre en landsomfattende registrering,
vil utvalget framheve at finansieringen burde kunne la seg gjennomføre.
Utvalget forutsetter videre at registreringsarbeidet prosjektorganiseres
med styringsgruppe fra de medfinansierende institusjoner, og eventuelt
med hensiktsmessige fag-grupper og delprosjekt-grupper. Utvalget har
diskutert forskjellige former for prosjektorganisering, men finner at
detaljene
rundt
dette
bør
avklares
i
forbindelse
med
finansieringsarbeidet.
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OVERSIKT OVER FORKORTELSER
ON

Direktoratet for naturforvaltning

KD

Kommunaldepartementet

MO

Miljøverndepartementet

MVA

Fylkesmannsembetets miljøvernavdeling

NVE

Norges Vassdrags- og energiverk

OED

Olje- og energidepartementet

PBL

Plan- og bygningsloven, lov av 14.06.85

RA

Riksantikvaren

REGINE

Register over nedbørfelt

SEFRAK

SEkretariatet For Registrering Av Kulturminner i Norge

SK

Statens Kartverk

VF

NVE-Vassdragsdirektoratet, Forbygningsavdelingen

VL

Vassdragsloven, lov av 15.03.40

VN

NVE-Vassdragsdirektoratet, Natur- og landskapsavdelingen

W

NVE-Vassdragsdirektoratet, Vassdragsavdelingen

WK

NVE-Vassdragsdirektoratet, Konsesjonskontoret

WT

NVE-Vassdragsdirektoratet, Tilsynskontoret

VEDLEGG

2

KOOELISTE MEO BESKRIVELSE AV INNRETNINGENE
Listen er hierarkisk ordnet, slik at koder med siffer O alltid er
overordnet koder med andre tall. Eksempelvis er 0-30 overordnet både
0-31
og
0-32.
Kodeverket (4 første siffer) er benyttet under
prøveregistreringen.

1. TYPE INNRETNING

DAM UANSETT FORMÅL
D-OO

D-10

DAM, uspesifisert
Byggverk av tre,
jord, stein,
demmer opp vann i et magasin og
vannføringen i et vassdrag.

betong, stål, gummi e.a. som
gjør det mulig å regulere

KRAFTVERKSDAM, uspesifisert
Byggverk som demmer opp vann i et magasin og gjør det mulig
regulere vannføringen for produksjon av elektrisk kraft.

å

0-20

FLØTNINGSDAM, uspesifisert
Byggverk som demmer opp vann i et magasin og gjør det mulig å
regulere vannføringen for fløting av tømmer.

D-21

NALEDAM
Tre eller stålbukker med en sammenhengende horisontal bjelke
øverst og nederst oppstrøms side der nålene kan settes side om
side som tetting. Bak øvre bjelke er det brudekke der en kan
stå og manøvrere nålene.

: L~~ __________ 7~~~

~-----~~~~---

NALEDAM

(NEKK)NITr)~

D-22

TØMMERKISTEDAM
Dam som består av tømret kiste med tverrgående bjelker. Kista
fylles med stein. Oppstrøms er det vanligvis planketetning.
Dammen er vanligvis fundamentert på fjell med maks. høyde på ca.
a m.

fØMM[~I\ISTEDAM

D-23

BUKKEDAM
Dam med skråstilt bukkesperre holdt oppe av støtter. Dammen står
nesten bestandig på fjell med maks. høyde på ca. a m.

/

DUK\\LDAM

rRJNSIff'SI~15SE

D-24

MURDAM
Dam bygget av stein som ligger forbandt . Tetning kan være
sentral eller oppstrøms av betong,
jord eller torvtetning.
Torvtetning er den opprinnelige tetningsmetode for murdammer,
metoden ble brakt til landet av gruvefolk fra kontinentet.

(

MU~DAM

MED )cNffiAL
TO~VTEnING

D-30

VANNFORSYNINGSDAM, uspesifisert
Byggverk som demmer opp vann i et magasin og gjør
regulere vannføringen for forsyning av vann.

det

mulig

å

D-31

OAM FOR DRIKKEVANNSFORSYNING
Byggverk som demmer opp vann i et magasin og gjør det mulig å
regulere vannføringen for forsyning av drikkevann.

0-32

DAM FOR JORDBRUKSVANNING
Byggverk som demmer opp vann i et maga~in og gjør det
regulere vannføringen for vanning av jordbruksareal.

D-40

O-50

FISKEDAM
Byggverk som demmer opp
holdene for fisk og fiske.

vann

i

DAM FOR FLOMDEMPING
Byggverk
som demmer opp vann i
vannføringen for å forhindre flom.

et

et

mulig

å

magasin for å bedre for

magasin

og

regulerer

0-60

SKÅOAM/LEOEMUR
Mur, av stein, jord, tømmer e.l. som
tømmer, til riktig del av vassdraget.

har

til

formål

å

lede

0-70

TERSKEL
Byggverk, uten reguleringsinnretning, som bygges i elver for å
hindre erosjon eller bedre de biologiske og landskapsmessige
forhold ved å danne et vannspeil.

0-99

ANNET, se kommentarer

ENERGI OG ENERGIFORSYNING
E-OO

USPESIFISERT

E-l0

KRAFTSTASJON
Bygning for produksjon av elektrisk kraft og som sammen med
dammer, rørgater o.a. utgjør et kraftverk.

E-20

MØLLE/KVERNHUS

E-21

MØLLE
Større bygning for maling, først og fremst av korn, gjerne også
for andre enn eieren mot betaling. Drivkrafta var som regel
vasshjul
med
horisontal
aksling,
i
nyere tid turbin,
elektromotor eller unntaksvis dampmaskin.

E-22

KVERNHUS
Mindre bygning for maling, først og fremst av korn, vanligvis
for en eller noen få eiere og med drivkraft fra en kvernkall (se
det).

E-30

LEDEARRANGEMENT

E-31

RØR
Stokker som det er boret hull gjennom, trerør satt sammen av
staver holdt sammen av stålband eller stenger som er bøyd og
strammet rundt røret - eller stålrør, klinka eller sveisa sammen
av plater. Rørene fører, eller har ført vann til kraftstasjoner,
møller,
sager
eller
de
kan
ha
gjort
tjeneste
for
drikkevannsforsyning eller vanning, eller for ulike former for
avløp.

E-32

RØRGATE
Flere rør side
kraftstasjon.

om

side,

som

regel

mellom

en

dam

og

en

E-33

VASSRENNE
Renne som fører vann til og/eller fra møller, kvernhus, stamper,
sager, kjerrater, bergverks- og vanningsanlegg m.m. Vassrennene
kan være utført av uthulte stokker, bord, jord, torv, stein,
jernplater, betong o.a.

E-40

TURBINER/VASSHJUL m.m.

E-41

TURBIN
Vasskraftmaskin med innebygde skovlehjul som omformer vannets
bevegelsesenergi til mekanisk
arbeid
mer
effektivt
enn
kvernkaller, strømhjul og vasshjul (se disse).

E-42

KVERNKALL
Vertikal aksling, som oftest av
fjøler som skovler.

tre

og

med

svakt

skråstilte

IWE ~N I<.A LL

E-43

VASSHJUL
Skovlehjul med horisontal aksling og varierende diametre (fra
omkring l
til mellom 10 og 20 m). på overfallseller
brystfallshjul føres vannet inn på øvre halvpart av hjulet og
skovlene er utformet som kasser eller renner som fylles mens de
er oppe og tømmes når de kommer nederst slik at vannets tyngde
driver hjulet. For hjul med liten diameter er det likevel
vannets
hastighet
som
utnyttes. på underfallshjul eller
strømhjul er skovlene enkle plater av tre eller jern som stikker
ned i vannet i elver og trange sund og drives av strømmen.

--

~

ST1\ØM HJUL

((~

LITE OVff\fALLSHJUL

E-44

HJULHUS/HJULSTUE
Bygning som beskyttet et vasshjul mot nedbør og frost.

~~~~----------. -- .. - - - .. -- .... _:~;
.. -

....... _

_

--

. . _41'

-___

HJUlHUS/ HJULSTUt

•

I

I

-~--'-

- ----

E-4S

HJULHUSFUNDAMENT/HJULSTUEFUNDAMENT
Den nedre, murte delen av et hjulhus, gjerne opp til hjulakslingen.

E-46

HJULAKSLINGEN

E-99

ANNET

TØMMERFLØTING
T-OO

USPESIFISERT

T-10

HUS

T-ll

HV I LE BRAKKE
Her er det først og fremst tenkt på
tilknytning til fløting og lenseanlegg.

flytende

brakker

T-12

NALEHUS
Hus for oppbevaring av nåler.

T-13

NALER
3-4 m lange stokker med tverrsnitt 4-5 tommer i diameter.

T-20

OPPSAMLINGSANLEGG

T-21

VELTEPLASS
Sted der tømmeret samles før det veltes ut i vassdraget.

i

T-22

LENSE, BOM, HENGSLE

Kjede av enkle eller doble tømmerstokker som skal lede tømmer i
et vassdrag. Lensene har ulik form avhengig av om de skal tjene
til å lede tømmeret, holde det tilbake, eller brukes ved
sortering. De kan være festet til land eller til murte kar,
steinfylte tømmerkar eller stolpebunter som er slått ned i
bunnen (se dopper og dykdalber)
T-23

LENSE FESTE

se under lense
T-24

MOSEANLEGG

Anlegg for bunting/sopping av
samlet.
T-30

TUNNELER/RENNER

T-3l

TØMMERTUNNEL

Tunnel som
vassdraget.
T-32

fører

tømmer

tømmer

gjennom

som

eller

skal

forbi

fløtes

en hindring i

TØMMERRENNE

Renne av tre, stål eller
hindring i vassdraget.

betong

som

fører tømmer forbi en

TØMMER.TUNNEL

06

?

T-33

videre

TØMME~~(NNt

~

TØMMERBUND

Lagerplass for tømmer der det tas på land etter fløting.

T-40

ANDRE LEDEARRANGEMENT UNDER FLØTING

T-4l

FLAKE
Tømmerkledning på elvebunnen som skal hindre at fløtningstømmer
blir sittende fast eller ødelegges i uryddige stryk eller trange
passasjer.

T-42

DOPP
En stolpe eller
tømmerlenser o.l.

T-43

to

sammen slått ned til bunnen som feste for

DYKDALB
Bunt av stolper som er slått ned med liten avstand i elve- eller
sjøbunnen og festet i hverandre i toppen for å tjene som feste
for tømmerlenser o.l., eller som "stabbesteiner" ved innløpet
til havner o.l. Ordet kommer av due d'Albe, dvs. hertugen av
Alba som var en usedvanlig upopulær spansk guvernør i Nederland
på lSOO-tallet.

DYKDAL~fl\

T-SO

INNRETNINGER FOR LANDTRANSPORT

T-Sl

KJERRAT
I forbindelse med skogbruket er det et skråplan der vassdrevne
"evighetskjettinger" med kroker kan trekke tømmer opp til et
høyere plan.

T-S2

KRAN

Konstruksjon til å heise ting med, f.eks . fra båt eller fra vann
opp på land, eller til å sette turbiner eller master på plass

o.l.
T-S3

TRALLE BANE
Skinneanlegg for transport av tømmer, anleggsutstyr, slepebåter,
varpeflåter o.l. mellom ulike vassdrag eller ulike vann i samme
vassdrag.

T-90

ANDRE ARRANGEMENT

T-91

FORT0YNINGSBOLT/RING
Bolter med ringer eller faste tverr stykker plassert langs sjøog elvekanter for fortøyning av fartøyer,
tømmerlenser o.l.
eller for flytting (forhaling) av fartøyer i trange farvann,
eller ved kjølhaling av fartøyer.

-----=:------------

RJrUØYNINGS- OG
FORHAll NGS ~Ol TER.OG ~~NG[f\
T-99

ANNET

KOMMUNIKASJON
K-OO

USPESIFISERT

K-10

BRU,
uspesifisert, sammenhengende konstruksjon for gang og/eller
kjøretrafikk over vassdrag eller våtlendt område, av og til i
kombinasjon med damanlegg.

K-10.l

KLOPP/HULDlKEBRU

tre, stein

K-lO.2

BJELKEBRU

-

tre, stål, betong, stein

eJELI\EBRU

K-IO.3

UTLIGGERBRU/UTKRAGA tømmerbru

- tre, stein

VfLIG6ERDR.U EllER. UTK~6A Wff'MEftBftU

K-IO.4

FALSK HVE:L..'I BRU

-

stein

,~:J!V
DKU MED FALSKE HVELV

K-IO.S

PLATEBRU

-

betong/stein

K-10 . 6

HVELVBRU

-

bruddstein, tilhogd stein, tre, tegl,
stål, betong

STEINHVELVBltU

K-10.7

HENGVERKSBRU

-

tre, stål, betong, stein

HENGVEI\K55~U

K-10.8

5 PRENGVERKS BRU

-

tre, stål, betong, stein

K-IO.9

FAGVERKSBRU

-

tre, stål, betong, stein

fAG VEl\K.5 BltU
K-IO.IO OVERDEKKA BRU

-

tre, stein

K-IO.ll HENGEBRU

-

smijern, stål, betong, tre, stein

HENGE5R.U

K-10.12 SKRÅSTAGBRU

smijern, stål, betong, tre, stein

SKM5TAGBRU
K-1O.13 SVINGBRU

stål, betong, stein

K-1O-14 VIPPEBRU

stål, betong, stein

K-ll

BRUKAR

- tømmer, stein, tegl, betong, stål,
torv/mose

K-12.1

RIKSVEGBRU

K-12.2

FYLKESVEGBRU

K-12.3

KOMMUNAL BRU

K-12.4

PRIVAT BRU e.l.

K-20

FERGE-INNRETNINGER/ISVEGER

K-21

BRYGGE
Betyr i enkelte deler av landet lager og/eller salgsbygning i
tilknytning til båttrafikk, andre steder er det det samme som
kai.

K-22

FERGESTED/LEIE
Sted der ferje kan legge inntil land, last og losse, slippe av
og ta ombord passasjerer.

K-30

VADEPLASS

K-31

VADESTED/VAD
Sted der det har vært mulig og vanlig å vasse over et vassdrag
gjerne kjennetegnet av hulveger (se hulveg) ned til vannet.

K-32

VADESTEIN/HOPPESTEINER
Steiner plassert mest mulig på rekke over ei elv slik at en
gå eller hoppe over - helst tørrskodd.

kan

K-40

OPPLAGSPLASSER m.m.

K-41

BÅTSTØ
Sted som er ryddet og tilrettelagt slik at det er lett å komme
inn med,
dra opp og ha stående en eller flere båter - ofte
framfor eller ved sida av et naust eller båthus.

K-42

DOKK
Bassenginnretning som virker på samme måte som ei sluse (se
sluse) og brukes ved bygging og reperasjon av båter og skip.
Tørrdokker er sprengt eller gravd inn i terrenget og kan bare ta
båter inn og ut når sjøen utenfor står høyt nok,
mens
flytedokker kan senkes ned og tres inn under båten for så å
løftes til hele kammeret er tømt.

K-43

SLIPP
Bane fra sjø/elv og opp på land der båter og mindre skip kan
hales opp for ettersyn og reperasjon.

K-SO

SLUSE
Konstruksjon
som
består av ett eller flere slusekammer,
vanligvis av tilhoggen naturstein, med en tofløyet sluseport av
' tre eller stål i hver ende. Beregnet på å flytte båter o.l. fra
ett nivå til et annet gjennom en systematisk manøvrering av
portene og en fylling/tømming av kamrene.

K-60

KANAL

Kunstig vassveg for fartøy, tømmer m.m . , eller
framføring av vann.
K-70

INNRETNINGER FOR NAVIGASJON

K-71

LYKT/FYRLYKT
Lite fyr, vanligvis ubebodd og med fast lys.

K-72

MAST
Loddre~t,

smal konstruksjon, stolpe eller
seil, signal, lastebom, lys m.m.

K-99

stang

ANNET

FISKEINNRETNINGER
F-OO

USPESIFISERT

F-10

HUS

F-ll

FISKEBU
Hus for opphold i forbindelse med fiske.

F-12

FISKEREDSKAPSBU
Bu for oppbevaring av utstyr knytta til fiske.

F-13

REDSKAPSHUS

F-14

NAUST
Hus til oppbevaring av båter.

stor

som

renne

for

kan

bære

F-20

AQUAKULTURANLEGG

F-21

FISKEDAM
Dam gravd ut i
terrenget eller stengt av fra elv/vann for å
lette oppdrett og/eller fangst av fisk.

F-22

FISKEOPPDRETTSANLEGG
Kan i tillegg til fiskedammer
(se fiskedammer)
bl.a omfatte
mindre fiskekar, i friluft eller hus, flytende konstruksjoner av
stål- og plastrør og netting eller nett for oppbevaring av
levende fisk, vassrenner o.a.

F-23

KLEKKEKASSE
Kasse i et fiskeoppdrettsanlegg
kunnet klekkes.

F-30

fiskerogn kan eller har

FISKETRAPP, generelt
Trappeliknende konstruksjon som gjør det mulig for fisken å
seg opp fosser som ellers ville være for bratte eller høge.

F-31

LAKSETRAPP
Se fisketrapp.

F-32

ALET RAP P
Se fisketrapp.

F-39

ANDRE FISKETRAPPER

F-40

ANDRE LEDEARRANGEMENT

F-41

FISKESTI
Opparbeidet sti eller
plasser ved vassdrag.

F-42

der

ta

gangveg som letter adkomsten til fiske-

SL0E/KATISSE/KJERR/TEINE
Mindre faststående fiskeredskaper som har det til felles at
fisken ledes eller lokkes gjennom en trakt formet åpning inn i et
fangstrom.

F-SO

FANGSTREDSKAP

F-99

ANNET

GRUVEDRIFT
G-OO

USPESIFISERT

G-10

HUS, uspesifisert

G- ll

STROSSE
Stoll eller terrasse i gruve der det foregår malmbryting .

G-19

ANDRE HUS

G-20

BRUDD OG SKJERP

G-2l

DAGBRUDD
Gruve som ligger så høgt oppe at det ikke har vært mulig eller
praktisk å sette igjen noen form for overdekning .

G-22

SKJERP
Mindre inngrep/uttak i grunnen i forbindelse
malm eller mindre prøvedrift.

G-23

PUKKVERK
Innretning for knusing av stein og malm.

G-24

SJAKT
Loddrett eller
motsetning til
horisontal.

svært bratt åpning
tunnel eller stoll

med

leting

etter

(som oftest i
fjell) i
som er flatere,
gjerne

G-2S

STOLL
Horisontal, eller svakt hellende gruvegang eller tunnel.

G-30

SLAGGHAUGER m.m.
Haug eller tipp med restene etter at metallet er fjernet ved
smelting av malmen, gjerne glatte og blanke biter ofte med
bobler.

G-3l

AFTERHAUG
Haug eller malmholdig berggrus etter knusing og vasking av malm.

G-32

BERGHALD
Tipp med
gruve.

malmfattig

eller

malmfri stein som er tatt ut av ei

G-33

MALMHAUG
Haug med malmholdig, eller rettere ertsholdig stein fra ei gruve
både før og etter knusing og frasortering av ikke ertsholdig
stein og grus.

G-40

LEDEARRANGEMENT/KRAN

G-41

KABELBANE
Vogn på hjul og skinner, eller kasse, kabin e.l . som henger i
kabel og i begge tilfeller trekkes ved hjelp aven kabel.

G-42

TAUBANE
Se kabelbane .

G-43

KRAN
Se under "FL0TNINGSINNRETNINGER".

G-SO

BEARBEIDINGSANLEGG

G-S1

MASOVN
Den dominerende smelteovnstype for framstilling av råjern i
Norge fra tidlig på 1600-tallet til siste halvdel av 1800tallet.
Tilsvarende, men gjerne mindre ovner for framstilling
av andre metaller ble ofte kalt høgovner.

G-99

ANNET

MUR/FORBYGNING
M-OO

USPESIFISERT

M-lO

FORBYGNING/FLOMVERK
Konstruksjon
av tømmer, stein, betong e.a.
elvebredder og strender mot utgraving og flom.

som

beskytter

M-30

FORST0TNINGSMUR/T0MMERFORBYGNING
Konstruksjon av mur eller betong som skal sikre bygning e.l. mot
utrasing. Tilsvarende konstruksjon kan også være av tømmer.

M-40

STEINSKJERM

M-99

ANNET

A-OO

USPESIFISERT

A-lO

DRIKKEVANNSBASSENG
Basseng
utgravd og/eller bygd av stein eller
oppsamling og eventuelt rensing av drikkevann.

A-20

VANNINGSANLEGG
Renner,
dammer,
landbruksområder.

A-30

FORSVARSVERK/BUNKER
Solid overdekket, nedgravd/nedsprengt rom
eller skyting.

A-40

MERKESTEINER/STOLPER o.l.

magasiner

anlagt

for

for

betong

for

vanning

av

opphold,

utkikk

A-4l

GRENSEMERKE
Stein, stolpe, bergvegg, hus e.l. med
mellom roder, stift o.a.

merke

som

viser

grense

A-42

FLOMMERKE
Merke på stein, stolpe, bergvegg, hus e . l. som viser tidligere
flomhøyder

A-43

MINNESTEIN
Merke i stein, tre, betong eller metall
hendinger på stedet.

til

minne

om

særlige

A-50

ISDAM
Kunstig oppdemt magasin der det vinterstid ble tatt ut is, ofte
med is renner eller veger ned tillasteplasser ved sjøen.

A-60

SAG

A-70

KRAN, uspesifisert formål

A-99

ANNET

VEIlI..æi 3
AKTUB..LE LOVBESTEJ+1ELSER
VASSDRAGSLOVEN AV

S?S

15.03.40

Når lense eller annen innretning blir nedlagt fordi den ikke
lenger er til nytte for fløtingen, faller den avståtte grunn
tilbake uten vederlag. Har erstatningen vært ydet i form av
en årlig avgift, opphører avgiften fra utgangen av det år da
grunnen er gitt tilbake i ryddiggjort stand.

S104 1. Bruer, dammer og andre anlegg som oppføres i eller over et
vassdrag hvor almen ferdsel eller fløting foregår eller
hvor fisk har sin gang, skal være innrettet så eller for
synt med slike særskilte innretninger for gjennomgang
eller forbigang, at de er så litet til hinder for
ferdselen, fløtingen eller den frie fiskegang, som det er
mulig
uten
uforholdsmessig utgift eller ulempe for
anlegget.
2. Uten tillatelse av Kongen må slike anlegg ikke utføres så
at de er til hinder eller ulempe av noen betydning for
almen ferdsel eller fløting eller for den frie fiskegang.
3. Uten slik tillatelse kan heller ikke vatn bortledes fra
vassdraget eller noen del av det, når bortledingen blir
til hinder eller ulempe av noen betydning for annen
ferdsel eller fløting eller for den frie fiskegang.
4. Det som her er fastsatt, skal også gjelde andre arbeid i
vassdrag enn de tiltak som er nevnt, og
likeledes
ombygging, påbygging eller endring av eldre anlegg.
S. Tillatelse til midlertidige rådgjerder som går inn under
punkt 2, 3 eller 4, kan gis av Norges vassdrags- og
energiverk når de er nødvendige ved bygging i eller ved
vassdrag eller ved vølings- eller opprensingsarbeid.

S10S Uten tillatelse av Kongen må det ikke iverksettes noe
vassdragtiltak som kan ventes å medføre at dyrket eller
dyrkbar
jo.rd
eller naturlig eng, skog, torvmyr eller
beitemark settes under vatn eller på annen måte ødelegges i
så stor utstrekning at det etter forholdene på stedet må
anses skadelig for almene interesser. Det samme gjelder andre
tiltak som ved innvirkning på vassdraget kan ventes å medføre
skade eller fare av betydning for andre offentlige eller
almene interesser enn de som er nevnt i S104, punkt 2, såsom
ved elvebrudd eller forsumping eller ved tørrlegging av
flygesand.
. 0

Sl06 l. Tillatelse etter Sl04, punkt 2-4, og SlOs kan bare gis når
det antas at tiltaket medfører slik nytte for samfunnet at
skaden for de offentlige eller allmenne interesser mer enn
oppveies.
2. I tillatelsen kan settes like vilkår som finnes påkrevd av
hensyn til de offentlige eller allmenne interesser som
tiltaket utsetter for skade eller av hensyn til samfunnets
nytte av tiltaket.
3. Den som setter tiltaket i verk i samsvar med tillatelse,
er uten ansvar for ulempe som tiltaket medfører for det
offentlige eller allmennheten, når bestemmelsen i Sl04,
punkt l, er overholdt.

Sl14 l. Hvis noen setter i verk et tiltak uten å følge reglene i
SlOa, punkt l og 2, kan enhver som utsettes for fare eller
skade, kreve at han skal sette anlegget i forsvarlig stand
eller ta det bort. Blir krav herom ikke etterkommet innen
rimelig tid, kan arbeidet etter opptatt skjønn utføres for
den forsømmeliges regning. Skjønnet fastsetter om anlegget
skal settes istand eller tas bort og anslår etter så
nøyaktig utregning som mulig utgiftene ved arbeidet. Når
arbeidet er utført og skjønnsmennene har gitt bevidnelse
derom, kan anslagsbeløpet og skjønnsomkostningene straks
inndrives hos den ansvarlige etter reglene i lov om tvangs
fullbyrdelse.
2. Hvis noen setter i verk et tiltak uten påbudt godkjenning
etter Sl09, plikter han etter krav fra departementet å ta
bort eller endre anlegget eller la være å bruke det, alt i
den utstrekning som departementet finner nødvendig av de
hensyn som er nevnt i SlOa, punkt l og 2.
3. Hvis noen setter i verk et vassdragstiltak uten hjemmel i
skjønn etter Sl12, punkt 2, eller Sl13, punkt l, eller
uten hjemmel i tillatelse etter Sl04, punkt 2-4, eller
SlOS, plikter han etter krav fra departementet eller noen
annen som hadde kunnet forlange skjønn etter Sl12, punkt
2, å bringe forholdet i lovlig orden, hvis det viser seg
at tiltaket er i
strid med det som fastsatt i skjønnet
eller tillatelsen eller i strid med noen av reglene i
SSl04, 105 og lOa, punkt 4. Hvis tiltaket er godkjent
etter Sl09, jfr. SllO, punkt 3, uten forbehold om skjønn
etter Sl12, punkt 2, jfr. SlOa, punkt 4, kan slikt krav
ikke bygges bare på regelen i SlOa, punkt 4.
4. Hvis noen setter i verk et vassdragstiltak uten hjemmel i
skjønn etter Sl12, punkt l, eller Sl13, punkt l, og
tiltaket i strid med sa eller Sll volder skade eller fare
for annenmanns eiendom eller rettigheter, plikter han
etter krav fra eieren eller rettighetshaveren å bringe
forholdet i
lovlig orden ved å ta bort eller endre
anlegget eller ved å la være å bruke det.

5. Når det blir reist krav om retting etter denne paragraf
eller
om
erstatning,
skal
den
som
har
satt
vassdragstiltaket i verk, ha bevisbyrden med hensyn til de
tidligere faktiske forhold i vassdraget, hvis tiltaket
medfører at de ikke kan iakttas.
6. Er et tiltak satt i verk uten skjønn etter Sll2, punkt 2,
og tiltaket ikke er godkjent uten slikt forbehold som
omhandles i SllO, punkt 3, skal den som har satt tiltaket
i verk ha bevisbyrden for at reglene i SSl04, 105 og 108,
punk 4, ikke er overtrådt.
7. Det ansvar som er omhandlet i denne paragraf, påhviler
også senere eier av anlegget.
8. Krav etter bestemmelsene i punkt 2-4 kan ikke reises
senere enn 20 år etter utløpet av det kalenderår da
tiltaket er fullført og har trådt i virksomhet.

§llS l. Demninger,
vassledninger,
kloakkanlegg
og
alle
vassdragsanlegg som, i fall de blir ødelagt, kan volde
fare for menneskeliv eller annenmanns eiendom eller for
offentlige eller almene interesser, skal eieren til enhver
tid holde forsvarlig vedlike.
2. For skade som skyldes feil eller mangler i den nevnte
henseende er anleggseieren ansvarlig selv om det ikke
foreligger forsett eller uaktsomhet fra hans side.
3. Hvis vedlikeholdet blir forsømt, kan den som lider skade
eller utsettes for skade, kreve at istandsettelse skjer.
Blir krav herom ikke etterkommet innen rimelig tid, kan
han gå fram på den måte som er foreskrevet i Sl14, punkt
l.

§116 l. Vil eiere av et vassdragsanlegg nedlegge det, skal han gi
alle interesserte underretning god tid i
forveien. Før
hans ansvar for anlegget opphører, skal han enten bringe
vassfaret tilbake til den samme tilstand som før anlegget
ble bygd eller på annen forsvarlig måte sørge for at
nedleggingen ikke medfører noen øket fare eller skade. Han
plikter å treffe de forføyninger som Norges vassdrags- og
energiverk forlanger til å avverge fare eller skade for
omgivelsene eller for eiedommer ovenfor eller nedenfor
anlegget. At anlegget har medført nytte for andre enn
eieren, hindrer ikke at han nedlegger anlegget.
2. Hvis det finnes å være av betydelig offentlig eller almen
interesse eller av betydelig interesse for noen eier eller
rettighetshaver
at
anlegget helt eller delvis blir
stående, kan Kongen kreve anlegget avstått til staten
eller gi andre tillatelse til å kreve det avstått.
Begjæring om ekspropriasjonsskjønn må være fremsatt innen
6 måneder etter at tillatelsen er gitt.
3. I vassdrag hvor meldingsplikt er påbudt etter Sl09, punkt
l, må ingen rive eller sette ut av virksomhet noe
damanlegg eller anlegg til utnytting av vasskraft uten at
planen er meldt til vassdragstilsynet og godkjent av det.

Det samme gjelder anlegg som omfattes av Sl09, punkt l,
bokstav b og d, når rivingen eller nedleggingen medfører
forandring av noen betydning i vannets løp eller høyde.
Meldingsplikten bortfaller i tilfelle hvor det er åpenbart
at rivingen eller nedleggingen ikke har noe å si for
offentlige eller almene interesser og ikke medfører skade
av betydning for annenmanns eiendom eller rettighet.
Treffes ikke slik bestemmelse som nevnt i punkt 2, skal
tilsynet godkjenne r~v~ngen eller nedleggingen. Dog kan
det fastsettes slike regler for arbeidet som er påkrevd
til å forebygge fare elle skade. Godkjenningen taper sin
gyldighet hvis arbeidet ikke er påbegynt og fullført innen
utløpet av slike frister som omhandles i Slll, punkt l.
4. Eieren plikter å yte erstatning etter skjønn for skade
eller ulempe som nedleggingen volder på eiendom eller
rettighet, dog ikke for tap av fordel som anlegget har
medført og som det ikke er gitt vederlag for enten ved
forminsket ekspropriasjonserstatning eller på annen måte.
Likeledes plikter han å yte erstatning en gang for alle
for skade og ulempe som anlegget etter nedleggingen
fremdeles måtte volde.

Sl17 l. Når bruer eller andre lovlige anlegg i et vassdrag er til
hinder for den alminnelige ferdsel eller fløting, kan de
kreves ombygd eller forandret slik at ulempen blir mindre,
såfremt forandringen kan skje uten overveiende ulempe for
anlegget
og uten at dets brukbarhet blir forringet
vesentlig. Hvis ikke reglene i Sl07, punkt l, eller Sl13,
punkt 2, kommer til anvendelse, har anleggseieren rett til
erstatning etter skjønn for utgiftene ved forandringen og
for mulig øking i vedlikeholdsutgiftene; men han plikter
uten erstatning å tåle at ferdselen og fløtinen foregår,
og å følge de nøvdvendige forsiktighetsregler.
2. Foregår fløtingen i vassdraget for mer enn ~ns regning,
kan krav etter punkt l fra de fløtendes side bare reises
aven fløtingsforening med vedtekter stadfestet av Kongen.
3. på samme måte kan de som er interessert i fisket, kreve at
anleggseieren foretar de forandringer av demning eller
annet lovlig anlegg som trenges for fiskens gjennomgang,
mot erstatning som nevnt i punkt l.
Har anleggseieren rett til å stenge vassløpet, kan det
kreves at han forsyner demningen med innretninger som
åpner gjennomgang for fisk til tider da det nødvendige
vatn kan avses fra anlegget uten ulempe.
4. Når det finnes påkrevd av hensyn til ferdsel eller fløting
eller noen annen offentlig eller almen interesse eller til
tørrlegging av jord eller vern mot skade på jord eller
annen eiendom eller av hensyn til fisken eller til
utnytting av vasskraft, kan Kongen mot erstatning etter
skjønn pålegge eieren av deming eller annet anlegg i
vassdrag innskrenkninger i retten til å demme opp eller å
senke vasshøyden eller å innvirke på vassføringen, eller
til at det på samme måte blir pålagt eieren av anlegg i
vassdrag å påbygge, ombygge, endre, flytte eller nedlegge

anlegget eller å tåle bruk av det i slikt øyemed som nevnt
ovenfor. Den som får rett til slik bruk, plikter ved siden
av erstatning for skade og ulempe å betale eieren en
forholdsmessig del av anleggets verdi og dessuten å delta
i fremtidig vedlikehold. Tilskuddet fastsettes ved skjønn.
5. Reglene om pålegg av tilskuddsplikt til tiltak som mer enn
en interesser har nytte av, kan også anvendes til dekning
av utgiften ved slike tiltak som omhandles i denne
paragraf.

§120 l. Når
et anlegg i vassdrag er så dårlig bygd eller
vedlikeholdt eller av andre grunner i en slik tilstand at
det etter Norges vassdrags- og energiverks mening frembyr
fare for menneskeliv eller for offentlige eller almene
interesser
eller
for vesentlig skade på annenmanns
eiendom, kan Norges vassdrags- og energiverk gi eieren
pålegg om straks å sette anlegget i forsvarlig stand eller
ta det bort. Etterkommer han ikke pålegget, kan Norges
vassdrags- og energiverk la arbeidet utføre på hans
kostnad.
2. også ellers kan Norges vassdrags- og energiverk la utføre
slike rådgjerder i vassdrag som anses påkrevd til vern mot
overhengende fare.
3. Blir det ulovlig stengt for almen ferdsel eller almen
fløting, kan hovestyret gi pålegg om at hindringen straks
skal borttas. Blir ikke pålegget etterkommet, kan Norges
vassdrags- og energiverk la utføre det som trengs for å
åpne vassdraget, på den forsømmeliges kostnad.

VASSDRAGSREGULERINGSLOVEN AV

§21

14.12.17

1. Hvis staten ikke vil overta et reguleringsanlegg ved utløpet av den tid, som er fastsatt i konsesjonen, og der
heller ikke oppnåes enighet om ny reguleringskonsesjon,
plikter eieren etter forlangede av vedkommende departement
å
fjerne
anlegget
innen
en frist som settes av
departementet.
2. Ellers
må
et reguleringsanlegg, som er utført med
konsesjon i henhold til denne lov, ikke nedlegges uten
tillatelse
av
Kongen.
Har
Stortinget samtykket i
utførelsen av anlegget, må dets samtykke også innhentes
til nedleggelsen.
3. Ved nedleggelse av anlegget er eieren forpliktet til å
treffe sådanne forføyninger, som det offentlige forlanger,
for å avverge fare eller skade for omgivelsene og for
eiendommer, ovenfor og nedenfor anlegget.
4. Plikten til å betale årlige erstatninger faller bort fra
utløpet av det kalenderår hvor
i
nedleggingen
er
gjennomført.

5. Eierne plikter å yte erstatning etter skjønn for skade
eller ulempe som nedleggelsen volder på eiendom eller
rettighet, dog ikke for tap av fordel som anlegget har
medført og som det ikke er gitt vederlag for hverken for
forminsket ekspropriasjonserstatning eller på annen måte.
Likeledes plikter han å yte erstatning en gang for alle
for skade og ulempe som anlegget etter nedleggelsen
fremdeles måtte volde.

KuLTURMINNELOVEN AV
§4

09.06.78

Fredete faste fornminner.
Følgende faste fornminner fra oldtid og middelalder (inntil
år 1537) er fredet:
a. Boplasser, huler, hellere med spor etter folk som har
holdt til eller arbeidet der, hus- eller kirketufter,
kirker, hus og bygninger av alle slag, og rester eller
deler av dem, gårdshauger, gårds- og tunalegg og andre
bebyggelseskonsentrasjoner
som
stapelplasser
og
markedsplasser, byanlegg og liknende eller rester av dem.
b. Arbeids- og verkstedplasser av alle slag som steinbrudd og
annen bergverksdrift,
jernvinneplasser,
trekullog
tjæremiler og andre spor etter håndverk og industri.
c. spor etter åkerbruk av alle slag, som rydningsrøyser,
veiter og pløyespor, gjerder og innhegninger og jakt-,
fiske- og fangstinnretninger.
d. Vegfar av alle slag med eller uten brolegging av stein,
tre eller annet materiale, demninger, broer, vadested,
havneanlegg
og
åreskifter, båtstøer og båtopptrekk,
fergeleier
og
båtdrag
eller
rester
av
slike,
seilsperringer, vegrnerker og seilmerker.
e. Forsvarsverk
av alle slag som bygdeborger, skanser,
voller, vollgraver, festningsanlegg og rester av dem og
dessuten varder, veter o.l.
f. Tingsteder, kultplasser, varp, brønner, kilder og andre
steder som arkeologiske funn, tradisjon, tro, sagn eller
skikk knytter seg til.
g. Steiner og fast fjell med innskrifter eller bilder som
runeinnskrifter,
helleristninger
og
hellemalinger,
skålgroper, sliperenner og annen bergskurd.
h. Bautasteiner, kors og andre slike minnesmerker.
i. Steinsetninger, steinlegninger o.l.
j. Gravminner av ethvert slag, enkeltvis eller samlede felt,
som gravhauger, gravrøyser, gravkammer, brannflakgraver,
urnegraver,
kistegraver,
kirkegårder
og
deres
innhengninger og gravmæler av alle slag.

Det samme gjelder samiske faste fornminner som nevnt
ovenfor fra mer enn 100 !r tilbake. Departementet avgjør i
tvilstilfelle med bindende virkning hva som er fast
fornminne etter bestemmelsen her.

S5

Fornminner som kan fredes uten hensyn til alder.
Uten hensyn
fornminne:

til

alder

kan

departementet

frede

som fast

a. Forekomster som nevnt i S4 første ledd a-j når særlige
vitenskapelige eller kulturhistoriske hensyn tilsier det.
b. Offentlige
minnesmerker og andre
historiske minner knytter seg til.

S15

steder

som

viktige

Fredning av bygninger, bygningsmiljøer m.v. fra nyere tid.
Departementet kan frede byggverk og anlegg eller deler av dem
av
arkitektonisk
eller
kulturhistorsk
verdi.
Fredningsvedtaket omfatter fast inventar (skap, ovner m.v.).
N!r særlige grunner tilsier det, kan ogs! større løst
inventar medtas. I slike tilfeller m! hver enkelt gjenstand
særsilt spesifiseres.
Fredningsvedtaket kan ogs! gjelde avgrensede bygningsmiljøer,
festningsverk, skanser m.v., særskilte bygningsmiljøer som
parker, hageanlegg, alleer m.v. og gamle ferdselsveger,
bruer, vegmerker, brygger og andre tekniske kulturminner.
Vedtak
etter
første
og annet ledd treffes etter at
vedkommende kommune og fylkeskommune har hatt anledning til å
uttale seg. Vedtaket skal tinglyses og vanligvis gjøres kjent
i minst to aviser som er alminnelig lest på stedet.
Når særlige grunner foreligger kan departementet treffe et
foreløpig vedtak etter første og annet ledd inntil saken er
ferdig behandlet.

S21

Områdefredning
Departementet kan frede et omr!de rundt et fast fornminne,
skipsfunn og kulturminne fra nyere tid som nevnt i S15 s!
langt
det
er
nødvendig
for å bevare virkningen av
kulturminnet i
landskapet eller i miljøet eller for å
beskytte vitenskapelige interesser som knytter seg til det.
I fredningsvedtaket kan departementet forby eller på annen
måte regulere enhver virksomhet i fredningsormådet som er
egnet til ! motvirke de formAl som er nevnt i første ledd.
Det samme gjelder fraskilling eller bortbygsling av grunn til
virksomhet som nevnt i første punktum.
Vedtaket
treffes
etter
at
vedkommende
kommune
og
fylkeskommune har hatt anledning til å uttale seg. Vedtaket
skal kunngjøres i minst to aviser som er alminnelig lest p!
stedet.

Når området hører til grunnbokført eiendom, skal vedtaket
tinglyses. Området avmerkes i terrenget på
den
måten
departementet fastsetter.
Når særlige grunner foreligger, kan departementet treffe
vedtak om midlertidig fredning som nevnt i første ledd inntil
saken er avgjort.
Innenfor et område som er fredet etter første ledd, kan
departementet bestemme at bygg og anlegg som vesentlig
reduserer virkningen av kulturminnet i lanskapet eller i
miljøet, skal fjernes eller forandres. I mangel av minnelig
overenskomst fastsettes erstatningen ved skjønn. Skjønn i
lensmannsdistrikter styres av lensmannen.

lAKsE- 00 INNLANDSFISKELOVEN AV

§35

06.03.64

Ingen
må
uten særlig hjemmel fiske i en fisketrapp,
fiskerenne eller
lignende
anlegg,
øke
eller
minske
vassføringen eller hindre eler forsøke å hindre fisk i å
komme inn i eller gjennom anlegget.
Alt fiske er forbudt ovenfor og nedenfor anlegget innenfor en
grense som departementet fastsetter. Grensene skal avmerkes
med
tydelige
merker.
Utgiftene
til dette dekkes av
statskassen.
For vedlikehold eller nedlegging av slike anlegg gjelder
bestemmelsene i SS115 og 116 i lov om vassdragene av 15. mars
1950,
jfr. også nærværende lovs S26, tredje ledd, annet
punktum.

NATURVERNLOVEN AV

§5

19.06.70

For
å
bevare
egenartet
eller
vakkert natur- eller
kulturlanskap kan arealer legges ut som lanskapsvernområde. I
lanskapsvernområde
må
det ikke iverksettes tiltak som
vesentlig kan endre
landskapets
art
eller
karakter.
Fylkesmannen avgjør i tvilstilfelle om et tiltak må anses å
ville endre landskapets art eller karakter vesentlig.

PLAN- OG BYGNINGSLOVEN AV

14.06.85

S19-1 Fylkesplanlegging

Fylkeskommunen skal sørge for at det innen fylkets område
utføres en løpende fylkesplanlegging.
Departementet skal føre tilsyn med at plikten til løpende
fylkesplanlegging blir oppfylt.
Fylkesplanleggingen skal samordne statens, fylkeskommunens
og hovedtrekkene i kommunens fysiske, økonomiske, sosiale og
kulturelle virksomhet i fylket.

I hvert fylke skal fylkeskommunen utarbeide fylkesplan.
Fylkesplanen består av mål og langsiktige retningslinjer for
utviklingen i fylket og et samordnet handlingsprogram for de
statlige og fylkeskommunale sektoreres virksomhet som angir
hvordan målene skal oppfylles. Handlingsprogrammet skal også
omfatte de kommunale sektorer for så vidt angår spørsmål som
er av vesentlig betydning for fylket eller større deler av
det.
I planen fastlegges også retningslinjer for bruken av
arealer og naturressurser i fylket når det gjelder spørsmål
som får vesentlige virkninger ut over grensene for en
kommune eller som den enkelte kommune ikke kan løse innenfor
sitt område og som må ses i sammenheng for flere kommuner i
fylket.
Når det er hensiktsmessig, kan det utarbeides fylkesplan for
bestemte virksomhetsområder
eller
grupper
av
tiltak
fylkesplanleggingen omfatter og for deler av fylket.
Planleggingen
skal
bygge
på de økonomiske
ressursmessige forutsetninger for gjennomføring.

og

andre

§20-1 Kommunalplanlegging
Kommunene skal utføre en løpende kommuneplanlegging med
sikte på å samordne den fysiske, økonomiske, sosiale og
kulturelle utvikling innenfor sine områder.
I hver kommune skal det utarbeides en kommuneplan. Planen
skal inneholde en langsiktig og en kortsiktig del. Den
langsiktig del omfatter:
mål for
utviklingen i kommunen,
retningslinjer for
sektorenes planlegging og en arealdel for forvaltningen av
arealer og andre naturressurser.
Den kortsiktige del omfatter:
- samordnet handlingsprogram
nærmeste år.

for sektorenes

virksomhet de

Kommuneplanleggingen skal bygge på de økonomiske og øvrige
ressursmessige forutsetninger for gjennomføring.
Mist en gang i løpet av hver valgperiode skal kommunestyret
vurdere kommuneplanen samlet, herunder om det er nødvendig å
foreta endringer i den.
Departementet skal føre tilsyn med at plikten til løpende
kommuneplanlegging blir overholdt.

§20-4 Arealdelen av kommuneplan
Arealdelen skal i nødvendig utstrekning angi:
l. Byggeområder.
2. Landbruks-, natur- og friluftsområder.

3. Områder for råstoffutvinning.
4. Andre områder som er båndlagt eller skal båndlegges for
nærmere angitte formål i medhold av denne eller andre
lover og områder for forsvaret.
5. Områder

for særksilt bruk eller vern av sjø og vassdrag,
herunder ferdsel-,
fiske-,
akvakultur-,
naturog
friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon med en
eller flere av de nevnte brukskategorier.

6. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet.
Til arealdelen kan det gis utfyllende bestemmelser:
a) For områder avsatt til utbyggingsformål, områder for
råstoffutvinning og for områder langs vassdrag inntil 100
m
fra
strandlinjen
målt
i
horisontalplanet
ved
gjennomsnittlig flomvannstand kan fastsettes at arbeid og
tiltak som nevnt i lovens 5581, 84, 86a, 86b og 93 samt
fradeling til slike formål ikke kan finne sted før området
inngår i reguleringsplan eller bebyggelsesplan.
b) For områder avsatt til utbyggingsformål kan fastsettes at
utbygging skal skje i en bestemt rekkefølge, og at
utbyggingen innenfor vedkommende områder ikke kan finne
sted før tekniske anlegg
og
samfunnstjenester
som
elektrisitetsforsyning, kommunikasjon, herunder gang- og
sykkelvegnett,
helseog
sosialtjeneste,
herunder
barnehager, skoler og fritidshjem, m.v. er etablert. I
tilknytning til utbyggingsområder og i landbruks-, naturog friluftsområder der spredt utbygging er tillatt, kan
det også fastsettes bestemmelser om tillatt byggehøyde,
grad
av
utnytting og andre former for styring av
bygningers og anleggs størrelse, form m.v. Det kan også
gis nærmere kriterier for lokalisering av ulik utbygging
og arealbruk innen byggeområdene.
c) For områder nevnt i første ledd nr 2 kan gis bestemmelser
om omfang og lokalisering av spredt boligbebyggelse og
ervervsbebyggelse
som
ikke er tilkntytet stedbundet
næring, og om fritidsbebyggelse, herunder stille krav om
bebyggelsesplan •

.
d) For
byggeqmråder
og
for
landbruks-,
natur-,
og
friluftsområder der d~t er adgang til spredt utbygging av
boliger, kan det stilles areal- og funksjonskrav til
lekearealer og andre uteoppholdsarealer, herunder krav om
samtidig ferdigstillelse av bolig og uteområde.
e) For hele kommunen eller deler av den kan fastsettes at
oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående
fritidsbebyggelse ikke skal være tillatt.
f) For områder langs vassdrag inntil 100 m fra strandlinjen
målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand
kan fastsettes at det skal være forbudt å sette i verk
bestemt angitte bygge- og anleggstiltak.

g) For enkelte strekninger og enkelte tiltak på vegnettet kan
fastsettes at der er tilstrekkelig at området inngår i
bebyggelsesplan før anlegg settes i gang.
h) For nærmere angitte arealer kan fastsettes at angivelse av
arealbruk etter første ledd ikke skal ha rettsvirkninger
etter S20-G annet ledd. Planen vil i tilfelle heller ikke
ha virkning etter S20-G tredje ledd.

§20-G Virkninger av kommuneplanen
Kommuneplanen
skal
legges til grunn
forvaltning og utbygging i kommunen.

ved

planlegging,

Arbeid og tiltak som nevnt i SS8l, 84, 8Ga, 8Gb og 93 samt
fradeling av eiendom til slik formål, må når ikke annet er
bestemt, ikke være i strid med arealbruk eller bestemmeler
fastlagt i endelig arealplan. Det samme gjelder andre tiltak
som kan være til vesentlig ulempe for gjennomføringen av
planen. For områder som skal båndlegges for nærmere angitte
formål i medhold av denne eller andre lover, jfr. S20-4
første ledd nr 4, er virkningen av realdelen begrenset til 4
år fra planen er vedtatt av kommunestyret. Departementet kan
etter søknad fra kommunen forlenge virkningen med inntil 2
år.
Når ikke annet er bestemt, gjelder kommuneplanens arealdel
foran eldre rikspolitiske bestemmelser, reguleringsplan og
bebyggelsesplan, men faller bort i den utstrekning den
strider mot slike bestemmelser som senere blir
gjort
gjeldende.

§25

Reguleringsformål.
I reguleringsplanen avsettes i nødvendig utstrekning:
l. Byggeområder:
herunder
områder for boliger med tilhørende anlegg,
forretninger,
kontorer,
industri,
fritidsbebyggelse
(fritidsboliger og tilhørende uthus), samt områder for
offentlige (statens, fylkets og kommunens) bygninger med
angitte formål, andre bygninger med særskilte angitte
allme~nyttige formål, herberger
og bevertningssteder og
garasje~nlegg og bensinstasjoner.
2. Landbruksområder:herunder områder
gartnerier.

for

jord-

og

skogbruk,

reindrift og

3. Offentlige trafikkområder:
Veger
med dette forstås i denne loven også gater med
fortau, gangveger, sykkelveger, gatetun og plasser
bruer, kanaler,
jernbaner, sporveger, rutebilstasjoner,
parkeringsplasser,
havner,
flyplasser
og
andre
trafikkinnretninger og nødvendige arealer for anlegg og
sikring m.v. av trafikkområder.

4. Friområder:
Parker, turveger, leirplasser, anlegg for lek, idrett og
sport og områder i sjøen for slik virksomhet.
5. Fareområder:
Områder for høyspenningsanlegg, skytebaner, ildsfarlig
opplag og andre innretninger som kan være farlige for
allmennheten, og områder som på grunn av ras- og flomfare
eller annen særlig fare ikke tillates bebygget eller bare
skal utbygges på nærmere vilkår av hensyn til sikkerheten.
6. spesialområder:
herunder områder for private veger, camping, områder for
anlegg i sjøen, områder med bygninger og anlegg som på
grunn av historisk, antikvarisk eller annen kulturell
verdi skal bevares, fiskebruk, områder for reindrift,
friluftsområder som ikke går inn under nr 4, parkbelte i
industriområde,
naturvernområder,
klimavernsoner,
vannforsyningskilder med nedslagsfelt, frisiktssoner ved
veg, restriksjonsområde rundt flyplass, og område og
anlegg for drift av radionavigasjonshjelpemidler utenfor
flyplass, områder for anlegg og drift av kommunalteknisk
virksomhet, grav- og urnelunder, vann- og avløpsanlegg,
områder for bygging og
drift
av
fjernvarmeanlegg,
steinbrudd
og
masseuttak, anlegg for Televerket og
øvingsområder med tilhørende anlegg for forsvaret og
sivilforsvaret.
7. Fellesområder:
Felles avkjørsel og felles områder for parkering, felles
lekeareal for barn, gårdsplass og annet fellesareal for
flere eiendommer.
8. Fornyelsesområder:
Områder med tettbebyggelse
utbedres.

som

skal total fornyes eller

Det kan fastsettes flere regulrringsformål innenfor samme
område
eller
i
samme
bygning.
Reguleringsformålene
friluftsområde
og
naturvernområde
kan imidlertid ikke
kombineres med reguleringsformålet landbruksområde. Det kan
også fastsettes at område eller bygning etter en nærmere
angitt tid eller når nærmere angitte vilkår er oppfylt, skal
gå over fra ett reguleringsformål til et annet.

S35

Ekspropriasjon
bebyggelsesplan

til

gjennomføring

av

reguleringsplan

og

1. Kommunestyret kan foreta ekspropriasjon til gjennomføring
av reguleringsplan eller bebyggelsesplan.
2. så langt der er nødvendig av hensyn til gjennomføring av
reguleringsplan eller bebyggelsesplan, kan kommunestyret
med samtykke av departementet utvide ekspropriasjonen
etter nr 1 til å gjelde midlertidige og/eller permanente
inngrep i grunn og rettigheter utenfor reguleringsområdet.
Samtykke er likevel ikke nødvendig ved ekspropriasjon av
grunn
til
vegskjæringer
og
fyllinger
utenfor
reguleringsområdet.

3. Før kommunestyret gjør vedtak om ekspropriasjon etter nr l
og om å søke om samtykke til ekspropriasjon etter nr 2,
skal saken være best mulig klarlagt, og de som inngrepet
er rettet mot, skal ha hatt høve til å uttale seg. Lov av
23. oktober 1959 om oreigning av fast eigedom SS12 og 28
gjelder tilsvarende.
Oreigningslovens
S12 første
likevel ikke gjelde når det
medhold av denne paragrafen.

ledd annet punktum skal
foretas ekspropriasjon i

4. Ekspropriasjon av enkelte tomter (bebygde eller ubebygde),
bør i alminnelighet ikke foretas med mindre bygningsrådet
først har gitt eier eller fester en rimelig frist til å
bygge i samsvar med planen, og fristen er oversittet.
Dette gjelder ikke tomter innenfor område regulert til
fornyelse (S25 nr 8).
5. Ekspropriasjon i medhold av denne paragrafen kan ikke
foretas når det gjelder grunn som i planen er satt av til
landbruksområder (S25 nr 2).
6. Ved
ekspropriasjon
av
grunn
som
er
avsatt til
fornyelsesområde (S25 nr 8), kan kommunestyret samtykke i
at et annet rettssubjekt som skal stå for fornyelsen, får
ekspropriasjonsrett.
7. Kommuenstyrets vedtak om ekspropriasjon etter nr l skal
grunngis og kan påklages til departementet.

S89

Vedlikehold
Bygning,
konstruksjon
eller
anlegg som nevnt i S84,
innhegning, forstøtningsmur,
skilt,
reklame
og
andre
innretninger som ligger under bygningsrådets kontroll, skal
holdes i slik stand at fare eller vesentlig ulempe ikke
oppstår for person eller eiendom, og at innretningen ikke
virker skjemmende i seg selv eller i forhold til omgivelsene.
Bygningsrådet kan gi de pålegg som finnes nødvendig for å
forebygge eller få brakt i orden forhold som rammes av
bestemmelsene i første ledd.

S91

Riving
Er bygning ved skade eller på annen måte kommet i slik stand
at den etter bygningsrådets skjønn ikke kan settes i stand
uten hovedombygging,
jfr. S87 nr 2 a, og nybygging eller
hovedombygging ikke kan gjennomføres eller ikke blir satt i
gang innen en rimelig frist som bygningsrådet setter, kan
rådet kreve at bygningen eller restene av den blir fjernet og
tomta ryddet.
Annen innretning som nevnt i S89 kan på samme måte kreves
fjernet dersom den etter bygningsrådets skjønn er kommet i
slik tilstand, at den medfører fare elle vesentlig ulempe for
person eller eiendom, eller virker sterkt skjemmende, og den
ikke er satt istand innen en fastsatt frist.

Bygningsrådet kan avslå søknad om riving etter S93 første
ledd bokstav f inntil det foreligger regulerings- eller
bebyggelsesplan
for
eiendommen,
eller byggetillatelse.
Bestemmelsen i første punktum gjelder
ikke
forsvarets
områder.

S93

Arbeid som krever byggetillatelse
Følgende arbeid
herunder graving og fylling - må ikke
utføres uten at søknad på forhånd er sendt bygningsrådet, og
dette deretter har gitt tillatelse:
a.
b.
c.
d.

Oppføring av bygning.
De arbeid som er nevnt i S87.
Endring av fasade.
Ominnredning av bygning, når bygningen er i strid med
reguleringsplan eller bebyggelsesplan.
e. Oppføring av innhegning mot veg.
f. Riving av bygning, unntatt når rivingen skjer etter pålegg
av bygningsrådet (jfr. S9l).
Den myndighet som i første ledd - med unntak av bokstav f er lagt til bygningsrådet, kan utøves av bygningssjefen når
det
gjelder
kurante
byggetiltak
som i alle forhold
tilfredsstiller gjeldende lovgivning. Ved vedtekt som er
gyldig ute departementets stadfesting, kan bestemmes at
reglene i dette ledd ikke skal gjelde i kommunen. Reglene i
SIS fjerde ledd gjelder tilsvarende.
Tillatelse av bygningsrådet må også innhentes før bygning
eller del av bygning blir brukt til annet formål enn
forutsatt i den tillatelse som er gitt, eller til annet
formål enn bygningen eller vedkommende del av den tidligere
har tjent.
Tillatelse etter første ledd er ikke nødvendig for arbeider
som utføres i medhold av SS8l, 84, 85, 86a eller 86b.

VEDLEGG

4

OFFENTLIG TILSYN MED DAMMER

Ved kongelig res. av 02.04.82 ble det fastsatt "Forskrifter for tilsyn
med dammer i vassdrag". Forskriftene
omfatter
alle
dammer
av
sikkerhetsmessig betydning, blde nybygginger og best lende dammer. Denne
orienteringen tar for seg registrering og vurdering av best lende dammer.

Tilsynsetat
Det er NVE-Vassdragsdirektoratet som stlr for det offentlige tilsynet.
Innen direktoratet er det vassdragsavdelingens tilsynskontor (Vassdragstilsynet) som i
hovedsak gjennomfører registreringsarbeidet, men ogsl
avdelingens konsesjonskontor og Natur- og landskapsavdelingen kan være
engasjert innen sine fagomrlder.

Fremgangsmlte ved registrering
Hittil har registreringen skjedd ved at dammer som Vassdragstilsynet har
fltt kjennskap til, er blitt inspisert og nærere vurdert. Man vil nå
gjennomføre registreringsarbeidet mer systematisk med tanke på å få alle
aktuelle dammer vurdert innen en rimelig tidsfrist. Innsatsen på dette
området vil derfor bli intensivert over hele landet og regnes fullført i
løpet aven 5-1rsperiode.
Registreringen utføres ved at en representant for Vassdragstilsynet
inspiserer dammene. Det vil så langt det er mulig bli varslet på forhånd
om dette, slik at dameieren kan være representert under befaringen.

Tekniske og sikkerhetsmessige forhold
Hensikten med registrering og offentlig tilsyn er å kontrollere at
norske dammer er sikre. Vassdragstilsynet vil ved inspeksjon og videre
saksbehandling best mulig søke 1 avklare:
l.
2.
3.
4.
5.
6.

Formllet med dammen.
Eier-/ansvarsforhold.
Utforming (damtype, byggemlte, dimensjoner).
Oppdemmet magasin, beligghenhet og bruddkonsekvenser.
Sikkerhetsmessig tilstand og behov for utbedring/ombygging,
ev. nedlegging.
Tilsyns- og vedlikeholdsopplegg.

Disse forhold vil vanligvis bli omtalt i Vassdragstilsynets rapport, og
i oversendelsesbrevet vil det bli anbefalt eller
pålagt
utført
utbedringstiltak, der det er nødvendig.
Natur- og landskapsavdelingen i Vassdragsdirektoratet kan i tillegg gi
pålegg eller råd om landskapsmessige forhold ved norske dammer. I særlig
grad gjelder dette utbedringer/ombygginger som krever inngrep av noen
størrelse i terrenget.

Det tenkes her både på selve hovedarbeidene og på hje7peanlegg som
f.eks. riggområder, massetak, veier, terrengløyper, krafttilførsel o.a.
Tiltakene
må
klareres
med
Naturog
landskapsavdelingen før
markarbeidene tar til.

Dameiers forpliktelser
Dameieren har plikt til å holde sine dammer i forsvarlig stand og han
har ansvar for skader som dammene måtte påføre andre. Eieren plikter å
etterkomme de pålegg som Vassdragsdirektoratet gir. Dette kan omfatte
oppmåling og nærmere undersøkelse av dammene og deres fundament,
utarbeidelse av oversiktstegninger og planlegging av utbedringsarbeider,
der det kreves.
For slike arbeider kan det kreves arbeidsbeskrivelse og opplegg for
byggekontroll. Det kan også kreves plan for tilsyn og vedlikehold av
dammene. Både utbedringsarbeider og fremtidig drift og tilsyn blir
kontrollert av Vassdragstilsynet. Dameieren skal dekke utgiftene til
denne kontroll (tilsynsutgifter).

Nedlegging eller overdragelse av dammer
Når det gjelder dammer som eieren ikke lenger ønsker å opprettholde, kan
det være aktuelt at de blir nedlagt og vassdraget ført tilbake til
opprinnelig tilstand. Eventuelt kan dammene bli overdratt til andre.
Ved nedlegging eller overdraging av dammer er det viktig at alle som
berøres av dette eller har interesse å ivareta blir orientert. Vassdragsdirektoratet vil følge opp saken og etter behov styre denne
prosessen.

FORSKRIFTER
Det er i medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940 S144 ved Kgl. res.
av 2. april 1982 fastsatt følgende forskrifter for tilsyn med dammer i
vassdrag:

Sl
Det
anordnes
offentlig tilsyn med bygging,
vedlikehold av dammer i vassdrag således:
a. etablerte og
av vannstand
eller høyere
millioner m3

ombygging,

nye dammer når disse gir mulighet for heving
til statisk vanntrykk ved dammen på 4,0 meter
eller som muliggjør magasinering av 0.5
vann eller mer.

b. etablerte og nye dammer med høyde/magasin mindre enn angitt
under litra a når disse gir mulighet for heving av vannstand til statisk vanntrykk ved dammen på minst 2,0 meter
og som muliggjør magasinering av minst 10.000 m3 vann og
dammen på grunn av sin beliggenhet eller utførelse kan
fremby fare for liv eller eiendom, eller medføre ulempe for
offentlige eller allmenne interesser.

drift

og

S2
Norges vassdrags- og energiverk bemyndiges til å forestå tilsynet med
dammer i vassdrag som nevnt i Sl.

S3
Bygging eller ombygging av dammer som nevnt i Sl kan bare skje etter
planer godkjent av Norges vassdrags- og energiverk. Anleggets eier har
ansvaret for at fullstendige planer blir sendt inn.

S4
Anleggets eier plikter å melde fra om forestående bygging eller
ombygging av dammer som gir mulighet for heving av vannstand til statisk
vanntrykk ved dammen på minst 2,0 meter og som muliggjør magasinering av
minst 10.000 m3 vann. Meldingen sendes til Norges vassdrags- og
energiverk for registrering og vurdering av eventuelle farer eller
ulemper.
For dammer som bygges i henhold til meddelte vassdragskonsesjoner eller
tillatelser etter vassdragsloven sendes ingen særskilt melding.

SS
Anleggets eier har ansvaret for at anlegg
forsvarlig måte, jf. Sl08 i vassdragsloven av
samsvar med vedtatte forskrifter og pålegg.

i vassdrag utføres på
lS. mars 1940, og i

S6
For
tilsynet skal anleggseieren betale en avgift i samsvar med
vassdragsloven av lS. mars 1940 S144, nr. 4. Forøvrig skjer utøvelsen av
tilsynsmyndigheten over anlegg i vassdrag i samsvar SS144-l46, jf. Sl09
i vassdragsloven av lS. mars 1940.

S7
Disse forskrifter trer i kraft l. mai 1982.
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o.

SPIftØØAG

"Registrering av eldre vassdragsinnretninger" er et prosjekt som har
tatt sikte på å framskaffe et underlagsmateriale til arbeidsgruppen
som ser på behandlingen av vassdragsinnretninger.
Prosjektet har tatt utgangspunkt i en fullregistrering og har også
hatt som intensjon å metodisk hente inn informasjon om de objektene
som er registrert for oppbygging av et EDB-basert register. Gjennom
dette arbeidet har det seg lettere gjøre å:
l. vurdere hvordan et registreringsarbeid kan legges opp i et eventuelt hovedprosjekt.
2. se på hva slags informasjon som bør samles inn i registreringsfasen
og hva slags informasjon som kan framskaffes ved en senere vurderi ngs- og prioriteringsfase.
3. utforme en endelig måte å lagre informasjon om vassdragsinnretninger/utforme register.
4. lettere ta stilling til hva en slik registrering krever av ressurser.
En samlet vurdering på bakgrunn av det arbeid som nå er utført i modellområdet Haldenvassdraget, peker på at det bør legges opp til en
fullregistrering med visse modifikasjoner, og at det videre må legges
opp til et utstrakt samarbeid med informanter på stats-, fylkeskommunalt-, kommunalt- og lokalt nivå. Av disse har kommuner og lokale interessenter mest verdifull informasjon.
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I løpet av 1989/90 er det gjennomført et prosjekt i Haldenvassdraget
som har omfattet en registrering av "eldre innretninger i vassdrag".
Oppdragsgiveren til denne prøveregistreringen har vært et tverrfaglig
utvalg som ser på behandlingen av slike innretninger . Bakgrunnen har
vært et ønske om en systematisk oversikt som grunnlag for vurdering av
slike innretningers framtidige skjebne. Base for prosjektet har vært
Vassdragsregisteret i NVE.

Formålet med prosjektet har vært å:
• gjennomføre en arbeidsmetode for registrering av eldre innretninger
i vassdrag.
•

sjekke eksisterende kilder.

•

se om registreringen gir den nødvendige informasjon

•

vurdere informasjonens fullstendighet og relevans

•

utprøve en lagringsmetode for faktainformasjon og bilder

•

vurdere nytte/kostnad

1.3

BEGREPSAVKlARING

Tittelen presiserer at det er eldre innretninger i vassdrag som har
vært gjenstand for en registrering. Begrepet "eldre innretning i vassdrag" vil være et vidtfavnende begrep som dekker et helt spekter av
menneskelagde innretninger i tilknytning til vassdraget. I det følgende vil vassdragsinnretning og objekt bli brukt som en forkortelse i
denne sammenheng. En nærmere definisjon av begrepet samt en objektliste er gitt av arbeidsutvalget/oppdragsgiver og har vært bestemmende
for hva som har blitt registrert.
Utvalget har til forsøksprosjektet landet på den definisjonen at innretningen skal være knyttet til bruk av vassdraget i en eller annen
form. Den aldersmessige avgrensingen av begrepet "eldre vassdragsinnretninger" er vanskelig å følge i praksis, og er derfor strøket, selv
om begrepet "eldre" er beholdt.

1.4 VALG

AV PRØVEMW>E

Haldenvassdraget ble valgt ut som prøveområde med utgangspunkt i at
registreringen skulle ha en modellfunksjon. Fire momenter kan settes
opp i forbindelse med at dette vassdraget ble valgt:
l.
2.
3.
4.

Området ligger nær prosjektets base - Oslo
Tilkomsten til vassdraget er god med utbygd skogsbilveg-nett
Vassdraget har en hensiktsmessig størrelse
Det var antatt at det eksisterte mange vassdragsinnretninger i
dette vassdraget
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2.1

GEoGRAFISK AVGRENSNING OG VANNSTRUmJR

Hal denvassdraget danner grensevassdrag mot Sverige og som det mest
øst l ige vassdrag som drenerer til sjøen nummereres det også som 00l.Z
i Vassdragsregisteret. Sammen med det vannrike Glommavassdraget og det
mindre Moss-Hobø1vassdraget, danner Haldenvassdraget et av de tre
større vannsystemer med utløp i Østfold. Nedbørfeltet er 1.588,3 km 2 •
Til sammenlikning er Glommavassdraget 41.767 km 2 eller med det ca 25
ganger større. Haldenvassdraget karakteriseres som et lavlandsvassdrag
med et fall på 178 m og mye skog og myr. Med omlag 12% innsjøareal kan
Haldenvassdraget betegnes som innsjørikt.
Sine øverste kilder har Haldenvassdraget i Nes kommune i Akershus nord
for innsjøen Flolangen. Herfra strekker det seg med en samlet lengde
på 144 km til Tistas utløp i Iddefjorden ved Halden by. Den øverste
delen av vassdraget ligger alt vesentlig i Aurskog-Høland kommune og
kalles lokalt Hølandsvassdraget. For oversiktens skyld kan vi si at
denne delen bet år av Østelven med sjøene Sett en og Mjermen og Vestelven med Flolangen, Floen, Bjørkelangen og Øgderen. Den resterende del
ligger helt eller delvis i kommunene Marker, Aremark og Halden i
Østfold fylke. Det meste av denne Østfold-delen av vassdraget er kanalisert og henger sammen i en streng av store sjøer, elver og sund.
Denne delen av hovedvassdraget kalles Haldenkanalen og strekker seg de
75 km fra Skulerud til Tistedal. På en nord-sør-linje ligger her de
langstrakte fjordsjøene Rødenesjøen, Øymarksjøen og Aremarksjøen på
rekke og rad. Deretter danner Aspern, som ligger i skjæringen mellom
to overordnede sprekksoner, en rett vinkel slik at vassdraget dreier
rett vest og renner via Stenselva ned i Femsjøen. Dette er en stor
rademt sjø og herfra renner til sist Tista ut ilddefjorden.
Det mindre 313.Z Mangenvassdraget på 369,9 km 2 ligger i nord mellom
Norge og Sverige slik at ikke Haldenvassdraget løper langs svenskegrensen i hele sin lengde. Vassdraget har imidlertid avløp til Sverige
og dette, sammen med de gode skogtraktene her, gjorde at Mangenvassdraget tidlig ble knyttet til Haldenvassdraget. Først ble tømmer som
skulle lenger vest- og sydover trukket over i Haldenvassdraget med
hest, men i 1847 la Engebret Soot fram en plan om en forbindelse
mellom de to vassdrag via vannveien. Det storstilte anlegget som ble
bygd; Soots kanal som omfattet 16 sluser, hestebane, dammer og fløtningsrenne, knyttet Mangen- og Haldenvassdraget sammen.

2.2 AREALsRtJ<EN

OG HVA VI KAN

FORVEN'TE A FINNE

Det ligger en god ledetråd i å se litt på den historiske utvikling i
nedbørfeltet eller snarere vassdragshistorien.
Bygdene langs Haldenvassdraget er sterkt forankret i kulturtradisjoner
med rot i primærnæringene og er fortsatt forholdsvis fattig på industri. Landbruket er og har vært den viktigste næring langs vassdraget
med skogbruk som en bærende del av økonomien. Halden skiller seg naturlig nok ut med industri- og byhistorie, men fløtningsanlegg kan vi
forvente å finne langs vassdraget uansett om vi befinner oss ved by,
tettsteder, tynt bebygde skogs- og slettebygder eller ubebodde skogområder. Tømmerfløtningen antas å ha pågått siden 1300-tal1et og den
opphørte ikke før 1983 i hovedvassdraget. Med de rike skogområdene som
råstoffkilde og de mange sidevassdrag, ble det fløtt tømmer ned til
hovedvassdraget og fram til sagbrukerne. Som vist i avsnitt 2.1 var
man også i stand til å fløte tømmer fra svenske vassdrag ved hjelp av
sluser, dammer, kanaler og trekkinnretninger.
n-ltm-haldenvass
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For drift av sag, . kvern eller mølle var det nødvendig med en viss fart
på vannet og utgangspunktet er at det ved ethvert fall eller stryk har
vært en eller annen form for drift. Fra begynnelsen av 1900-tallet ble
det ved fall av noe størrelse satt inn strømaggregat i brukene eller
bygd nye små kraftverk eller lysverk. I "Utbygd vannkraft i Norge" kan
vi finne at vassdraget i perioden 1922-1946 hadde ca 25 kraftkonsesjoner registrert, mens det i 1968 var 6 og i dag er det endt opp med at
3 kraftverk har konsesjon for drift.
Kommunikasjonsforholdene var dårlige når det gjaldt vegnettet fram til
siste halvdel av laOO-tallet. Det eldste Østfold-kartet som finnes
viser at det fra 1650 er vegforbindelse på begge sider av Tista til
Aremark, men det var ingen gjennomgangsveg mellom Aremark og ørje. Det
var meget spinkelt med veger i de østre skogsbygder, men over ørje fra
Sverige gikk det en veg opp langs vassdraget på vestsiden. Etter vegutbyggingen i 1860 og senere finner vi i dag en rekke bruer. Kanaliseringen av vassdraget ble imidlertid fullført i 1877. Det var nå en
seilbar vannveg like til Skulerud i Høland takket være sluser og utgravninger. I forbindelse med fergetrafikken til den gamle Turisten
ble det så bygd ca 35 turistbrygger.
Dette er noen nærliggende eksempler på at arealbruk eller vassdragsbruk avsetter tallrike spor og at det er mulig å finne særlig typiske
vassdragsinnretninger for Haldenvassdraget gjennom historien. Det være
seg fløtningsinnretninger, vanndrevne anlegg, sluser eller bruer. I
tidens løp er en stor del av dem forsvunnet helt eller delvis gjennom
riving, forfall eller ved at de simpelthen er foreldet. Men mye er i
behold og kan bringe inn en menneskelig skala i terrenget som kan oppleves positivt. Det historiske perspektivet gir oss et inntrykk av
levevis, byggeskikker, vannutnyttelse, osv, men vi må ikke glemme at
flere vassdragsinnretninger som dammer og enkelte anlegg også har et
økologisk og sikkerhetsmessig perspektiv.
Hva som skjer med disse anleggene i framtiden angår derfor flere enn
bare kulturminneinteressene og anleggseierne, og krever et helhetsperspektiv på forvaltningen.
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3. ARBElDS(PPl.ESi

Gjennomføringen av prosjektarbeidet er lagt opp i flere faser som kan
deles inn slik:
1. Genere11e forberede1ser

• problemorientering
• kort innføring i Vassdragsregisteret
• uttesting av registreringsskjema
2. Datainnsam1ing
•
•
•
•

innsamling og gjennomgang av eksisterende kildemateriale
oppsøking av sentrale kontaktpersoner
feltbefaring
oppsøking av lokale kontaktpersoner

3. Systematisering av data
• bildebehandling
• kartframstilling
• innlegging av data i Vassdragsregisteret

3.1 GENERELLE FORBEREDELSER
Disse kan sies å ha vært en kort og grei innledning på prosjektet.
Overing. Svein Homstvedt ved NVE-Vassdragsregisteret ga en problemorientering med en kort gjenomgang av bakgrunnen for prosjektet, målsettinger og noe om den praktiske gjennomføringen. Som en del av denne
første kontakt med prosjektet hører det også med en kort innføring i
Vassdragsregisteret.
De generelle forberedelser omfattet også en uttesting av registreringsskjema med kyndig veiledning hos både NVE og Riksantikvaren. Det
fantes ikke en skriftlig orientering eller arbeidsforskrift, derfor
var det naturligvis av stor betydning med en praktisk gjennomgang og
en mulighet for å få svar på eventuelle uklarheter ved registreringsskjemaene. Dessuten fikk jeg opplysninger om en del sentrale kontaktpersoner i forvaltningen og ulike institusjoner.

3.2

DATAINNSAMLING

Denne ble påbegynt med det for øyet å få "røyket ut" og plassert vassdragsinnretningene på M711-kart. Riksantikvaren ble oppsøkt og jeg ble
orientert om hva som fantes av arkiver og av litteratur.
Det var viktig nå i den første tiden å knytte nyttige kontakter, så
arbeidet i registeret hos Riksantikvaren og NVE foregikk samtidig som
avtaler med sentrale personer og institusjoner ble inngått pr telefon.
I den påfølgende tid ble det tatt muntlig kontakt med Fylkesmannens
miljøvernavdeling. Forvaltere her fungerte først og fremst som videreformidlere av kontakt og kunne også skaffe til veie nyttig litteratur.
Neste steg besto i å kontakte fylkeskonservatorene i Akershus og østfold. Erfaringen med dette var stort sett den samme som kontakten med
Fylkesmannen; nemlig videreformidling av kontakter og litteraturtips.
Etter denne kontakten med dataleverandører på det statlige og fylkeskommunale nivå, hadde jeg fått røyket ut de vassdragsinnretninger som
n-ltm-haldenvass
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finnes i registre eller som var relativt kjente. Alle disse objektene
var stort sett større dammer, kraftsasjoner og sluser som alle var å
finne i selve hovedvassdraget. Det var nå på det rene at mindre objekter/anlegg og alt det som evt. måtte befinne seg i sidevassdragene,
måtte finnes ved kontakt med lokalkjente personer.
Hva som virkelig finnes i vassdraget av stort og smått, er det de
fastboende og ellers spesielt interesserte personer som har oversikt
over. Jeg var så heldig å få kontakt med en person som var spesielt
kjent i vassdraget; nemlig direktør Tore Paulsen-Ness for HHVB (Halden
Hovedvassdrags Brukseierforening) og som også besatt andre sentrale
posisjoner i tilknytning til vassdragsbruk.
Her kunne jeg få dekket stort sett alt som hadde med fløtningsdrift å
gjøre, alle dammer og ellers om det meste av annet som måtte finnes.
Hull i kunnskapen var først og fremst de privateide fløtningsvassdragene og objekter innen gruppene fiskeinnretninger og kommunikasjon.
Vassdragskontoret ved HHVB hadde et fotoarkiv primært av dammer og
fløtningsinnretninger, men også av andre objekter som bruer, brygger
o.l. For de fleste objektene i fotoarkivet finnes det også tegninger
et eget tegningsarkiv. Brukseierforeningen hadde også en del gamle
kart hvor objekter som dammer, sager, møller, brygger og lenser fra
eldre tider var merket ·av. Til sist kan nevnes at direktøren ved HHVB
privat var opptatt av eldre vassdragsinnretninger og jobbet med å lage
oversiktskart og tegninger over disse tingene samt å framskaffe opplysninger om dem.
Fra møtet med brukseierforeningen fikk jeg eldre kart, mer nyttig
litteratur om hovedvassdraget og dessuten litteratur om sidevassdrag
skrevet av historielag og spesielt interesserte. Det ble også gitt med
navn og adresser til lokale kjentmenn oppover i vassdraget. Det ville
ha vært mulig å få kartfestet nesten alle vassdragsobjekter med hjelp
fra brukseierforeningens vassdragskontor, men av hensyn til prøveprosjektets representativitet var ikke dette ønskelig. Imidlertid var
vassdragskontoret villige til å svare på spørsmål om enkeltobjekter og
å la eldre bilder bli avfotografert.
Feltinventeringen startet nederst i vassdraget med en del kjente vassdragsobjekter som allerede var kartfestet. Objektene ble fotografert
og feltdata (høyde, lengde, bredde, plassering, vedlikehold, områdetype, osv) notert. Parallelt ble lokale kontaktpersoner som grunneiere, historielag, gamle fløtere og andre kjentmenn oppsøkt. Slik kom
nye objekter stadig til. Denne vekselvirkningen mellom å oppsøke
objekter og lokalkjente om hverandre fungerer godt. Det går overraskende greit å spørre seg fram etter disse ressurspersonene og de er
uten unntak mer enn villige til å gi del i sin kunnskap. Det kan være
en fordel å oppsøke disse personer på kveldstid, slik at man får gjort
noe på dagtid.

3.3

SYS"1D1ATISERING AV DATA

Fra prosjektets start er det av overordnet betydning at materialet
blir satt i system. I praksis betyr dette at alle filmer blir framkalt, satt i ramme, merket og arkivert fortløpende under arbeidet. Det
er alltid en fare for at bilde ikke blir noe av og at bilder kan
stokkes når det opptrer i stort nok antall. Det ble fotografert i
overkant av 330 innretninger i Haldenvassdraget og av disse ble det
framkalt ca 1.100 bilder. Etter 2-3 gjennomganger ble det valgt ut ca
800 bilder til bilderegisteret.
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I løpet av prosjektet kommer det naturlig nok inn en del skriftlig informasjon i tillegg til det man selv har samlet inn. I og med at denne
informasjonen stort sett ikke foreligger i bokform, men som sammenstiftede notater, løsark og datautskrifter, er det like godt først som
sist å skaffe seg permer og lagringskartonger; gjerne inndelt etter
område eller tema.
Temakartframstillingen av vassdragsinnretningene er gjort på samme
type kart som ble benyttet under selve feltregistreringen; nemlig på
1:50.000 rektangel-kart (M7ll). Det foreligger tilsammen 9 slike kart
over Haldenvassdraget (+ Mangenvassdraget). Kartene er framstilt i
samarbeid med Tegnekontoret i NVE. De er lagd for hånd med bruk av
tusj og folie for markering av nedbørfelt, letraset for symbolbruk og
pålimt symbolforklaring og objektliste. Denne framgangsmåten må sies å
være tungvint og tidkrevende tatt i betraktning dagens muligheter for
å få dette gjort digitalt.
Oversikt over vassdragsinnretningene i prøveområdet og informasjon om
disse får man ved å kalle dem opp på en datamaskin. Tingenes tilstand
er nå slik at det'er mulig å kunne få en bred informasjon om disse
innretningene ved å lese om dem på dataskjerm/utskrift og samtidig se
dem på TV. Her skal bare helt kort nevnes hvordan dette er satt i
system uten å gå inn på det tekniske.
All informasjon er lagt inn på et 3-delt EDB-basert registersystem:
l. Objektregisteret
2. Bilderegisteret
3. Koplingsregisteret
I objektregisteret er det mulig å legge inn relativt mye informasjon
og her er denne delt inn i 5 oversiktlige grupper, som også tilsvarer
5 skjermbilder eller sider.
Objektene er fotografert og i bilderegisteret er det 2 grupper utfyllende informasjon som får plass på ett skjermbilde. Når man med datamaskinen blar i disse sidene, kommer det tilhørende bildet opp på en
TV-skjerm.
Koplingsregisteret sørger for at de mange bildene i bilderegisteret er
sortert under riktig objekt i objektregisteret.
Av vedlagte registreringsskjema og i evalueringen under kap 5.2, får
man et klarere bilde av hva slags informasjon det her er snakk om og
hvordan den er systematisert.

n- ltm-haldenvass
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4.

1'IIlSfmBRlI(

Tidsbruken for prosjektets faser er satt opp i tabell nedenfor:

ANTALL

PRosJEICI'F'ASER

1. Generelle forberedelser

- problemorientering
- kort innføring i Vassdragsregisteret
- uttesting av registreringsskjema

5
l

2
2

2. Datainnsamling
- innsamling og gjennomgang av eksisterende
kil demateri ale
- oppsøking av sentrale kontaktpersoner
- feltbefaring/oppsøk. av lokale kontaktpers.

30

3. Systematisering av data
- bildebehandling
- kartframstilling
- innlegging av data i registeret

4
10
40

4. Rapportering

DAGER

49
8
11

52

7

115

TOTALT TIDSFORBRlJ(

DAGER

4.1 GENERELLE FORBEREDELSER
Registratorer som får befatning med et registreringsopplegg som tar
sikte på å hente inn et relativt stort datagrunnlag, trenger en viss
tid til å få klarhet i hva som skal framskaffes og hvordan. Det ligger
i sakens natur at det i en prøveregistrering er flere veier å gå når
det gjelder å gjennomføre et metodeopplegg. For min del bar hele den
første arbeidsuken preg av å forberede til oppgaven og dette var vel
anvendt tid. Selv om jeg ikke har fått utdelt noen arbeidsinstruks,
ble registreringen og hva min oppgave besto i, godt konkretisert.
Som nevnt tidligere ga overing. Svein Homstvedt (NVE en muntlig orientering om prosjektet og førsteantikvar Ola Øverås (Riksantikvaren)
veiledet i den praktiske delen ved registreringsskjemautfylling og
hvordan de enkelte postene skulle forstås. Det kan vel sies at jeg
fikk en noe omstendelig innføring i hva jeg hadde i vente.

4.2

DATAINNSAMLING

Dette er vel den fasen som på en måte er viktigst sett ut fra at alle
forberedelser og etterarbeidet har begrenset verdi om ikke datainnsamlingsfasen blir satt i system.
Prosjektets modellfunksjon og prøve/feile-metoden skulle gi et erfaringsgrunnlag og derfor kan denne fasen forkortes ved et evt. videre
registreringsarbeid. Med kunnskap om hvem som har hva slags informasjon, kan tiden det tar å kontakte personer å instanser med stor geografisk spredning forkortes betraktelig. Dette ved å kunne oppsøke
rett person, stille "riktige" spørsmål og ofte gjøre dette med telefon
eller formalisere et samarbeid.

n-ltm-haldenvass
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Hva slags litteratur som finnes om det aktuelle nedbørfelt varierer
trolig mye fra det ene ' sted til det annet, men bør alltid sjekkes. Her
brukte jeg for mye tid på å lese generell litteratur og bygdebøker om
området. Riksantikvaren, vassdragsforvalterne, fylkeskonservator eller
evt. kommunale kulturkonsulenter bør vel kunne fortelle om hva som er
relevant av litteratur og om det er utgitt litteraturoversikter.
Selve feltbefaringen består i å besøke et område av ganen, og å
oppsøke lokalkjente. Jeg tror ikke det er mye tid spare inn senere i
forhold til tidsforbruket i det forsøksprosjektet . Jeg hadde imidlertid uhell ved at det første kameraet ble ødelagt og dermed også
filmen. Slike uhell og dårlige værforhold vil nok bety mest dersom registrator for øvrig har noe erfaring i feltarbeid. I Haldenvassdraget
kunne registreringsarbeidet vært utført raskere ved å:
l. Oppsøke lokalkjente før befaring av kronglete sidevassdrag på egenhånd eller ta tidlig kontakt med lokale historielag.
2. Befare et område en gang og ikke flere pga. fotouhell og dårlig
vær.
3. Få med skriftlig generell tillatelse eller en forklaring fra NVE,
Riksantikvaren og Direktoratet for naturforvaltning i tilfelle
vanskeligheter i omgang med grunneiere o.l.
4. Benytte seg i større grad av HHVB's kompetanse.
4.3

SYSTEMATISERING AV DATA

I systematisering av data inngår i stor grad etterbehandling av data
fra innsamlingsfasen og her er det sannsynligvis gode muligheter for å
korte ned tidsforbruket senere i et prosjekt. Dette har tatt noe
lenger tid enn feltbefaringen. På forhånd hadde jeg gjort meg opp
tanker om at datainnsamlingsfasen skulle ta lengre tid, men systematisering av data har faktisk tatt lenger tid enn selve registreringen.
Det ligger i kortene at en digital temakartproduksjon, et mer bearbeidet register med samlebilder for datainnlegging og mer vante PCbrukere, kunne ha kortet ned atskillig på fase 3.
Vi ser av tabellen over tidsforbruk at innleggingen av data i registeret har tatt svært lang tid. Til dette må nevnes at knapp tid og noe
mangelfullt materiale i den foregående datainnsamlingsfasen, førte til
at registreringsskjemaene ikke var fullstendig utfylt da den videre
systematiseringen begynte. Det foregikk derfor et betydelig tilleggsarbeid med innhenting av supplerende data. Ved en strengere avgrensing
mellom de to fasene datainnsamling og systematisering, ville selve datainnleggingen gått raskere. Det totale tidsforbruket ville trolig
ikke ha blitt mindre, men det hadde gitt et riktigere bilde av tidsfordelingen.
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10

5.

5.1

EVAl.UERINi AV ARBEIISPPl.BæT
lNvENTERINGEN

Innledningsvis kan det vel være på sin plass å nevne at det har mer
vært et utgangspunkt å komme fram t il en egnet arbeidsmetode enn å
gjøre tingene fortest mulig unna. Et utgangspunkt var det også at registreringen skulle ha med alle vassdragsinnretninger. Det ble heller
ikke gjort noen begrensninger i nedbørfeltet når det gjaldt hvor det
skulle registreres, men det ble presisert at ett område burde være
helt dekket før et nytt ble oppsøkt. I første omgang var det avsatt
1-2 uker til å oppsøke sentrale etater og personer, 2 uker til feltbefaring og 2 uker til etterarbeid. Virkeligheten viste at dette anslaget var feil.
'
Det må sies at arbeidet ble utført stort sett slik det var skissert på
forhånd. Informanter på stats- og fylkesnivå ble kontaktet først; slik
som RA, NVE, Fylkesmannens miljøvernavdeling og fylkeskonservator.
Dernest ble sentrale informanter som mer direkte har Haldenvassdraget
som arbeidssted kontaktet: Saugbruksforeningen, Halden Hovedvassdrags
Brukseierforening, Halden Kanalkontor og Halden kommune. Feltbefaringen kunne så ta til.
Dette var en stegvis måte å gå fram på som jeg synes var grei. Etter
at befaringsperioden hadde startet, ble mange flere sannsynlige dataleverandører kontaktet. Jeg vil i ettertid kunne si at erfaring
tilsier at alle dataleverandører, bortsett fra de helt lokale, bør
søkes kontaktet før feltbefaring. De lokale kjentfolk som medlemmer av
historielag, fergemenn, skogsarbeidere, fløtere 0.1. vil det være hensiktsmessig å kontakte når en er ute i felten.
Dette er flere grunner til å ta tidlig kontakt med potensielle dataleverandører:
l. Det er vanlig at de som måtte sitte på interessante opplysninger
bruker tid på å få dem ut.
2. Det kan også være vanskelig å få avtale med en institusjon o.l.
3. Hvis undersøkelsesområdet er stort eller avsides, vil det være
uhensiktsmessig å måtte vende tilbake til et tidligere befart
område fordi nye opplysninger har kommet til.
I modellområdet Haldenvassdraget må arbeidet sies å være gjort relativt grundig. Dette har vært en av årsakene til at tidsrammen ikke
holdt. Flere av sidevassdragene har vært vanskelig tilgjengelig med
bil eller sykkel og ble befart til fots. En del gåing i kronglete
terreng med lite utbytte, kunne vært unngått ved å ta kontakt med lokalkjente. Det er en tommelfingerregel at det ikke finnes innretninger
i et vassdrag som ikke en eller annen av de lokale innbyggerne vet om.
Man kan godt snu på det og si at for å få registrert mindre innretninger i sidevassdrag, er den eneste vei å gå å kontakte lokalbefolkningen. Da kommer man også fort i kontakt med det lokale historielaget
(hvis det finnes). Dets arbeidsoppgaver er jo bl.a. å registrere historiske minner.
Mangenvassdraget er et østlig grensevassdrag som har avløp til Sverige, men som har en nær tilknytning til Haldenvassdraget og dets vassdragshistorie. Dette vassdraget ble også tatt med i prøveprosjektet;
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noe som gjorde at feltperioden ble forlenget noe (2 dager). Befaringen
her gikk spesielt raskt, og viser at store områder kan befares på kort
tid med følge aven kjentmann.
Ved å begynne å registrere i en ende av et vassdrag og samtidig
arbeide med en på forhånd avmålt tid, førte til at den nederste delen
av vassdraget trolig har en bedre dekning enn øvre del er. I AurskogHøland kommune har jeg bevisst latt være å registrere en del av de
mange bruer og spesielt kulverter som finnes. Her var det ikke lenger
rasjonelt å arbeide med utgangspunkt i en 100% dekkende registrering,
fordi tidsrammen var i ferd med å bli sprengt, dagene korte og risiko
for snøfall, som ville dekke til fotoobjektet, stort.
Tidspunktet på året var nok gunstig ut fra hensynet til fotograferingen. Om høsten vil ikke vegetasjonen dekke til fotoobjektet i særlig
grad. På den annen side er dagene korte og virkefeltet blir mindre. I
midten av oktober kunne jeg fotografere fram til kl 1600 og i slutten
av november var det stort sett for lite lys etter kl 1500.
Tidlig om våren (før løvsprett) er forholdene bedre, med lengre dager.
om sommeren derimot kan vegetasjonsdekket gjøre det vanskelig å framheve vassdragsinnretningen på foto.
Speilreflekskamera med automatikkprogram ga stort sett gode fotoresultater. Det viktigste ved fotograferingen er vel at fotografen har erfaring nok til å eksponere riktig. Min erfaring med værtypene var:
l. Full sol ga gode bilder med unntak av motlysbilder.
2. Delvis overskyet vær ga gjennomgående gode bilder.
3. Overskyet vær kan av og til føre til for mørke bilder og dårlig
oppløsning.
4. Regnvær trenger ikke gi dårlige bilder, men ofte blir de mørke.
kompensere med lang lukkertid og stor blenderåpning gir ofte et
disig slør og dårlig oppløsning.

A

Det er å foretrekke sol eller delvis overskyet vær. Under overføring
av lysbilder til disk bl ir bi'ldene l itt mørkere ved monitor-framvisningen.
Det var formålstjenli g å orientere seg etter 1:50.000-kart. Kartene
kan være store å hans kes med. Ved å stifte på en fleksibel og gjennomsiktig folie, tåler de en del slitasje og noen regndråper. Ved en registrering i et mindre nedbørfelt kan nok også ØK i 1:20.000 benyttes.
Ved henvendelse til de ulike informasjonsleverandører er det en fordel
å ha en stor dekning av nedbørfeltet, slik at de får oversikt og raskt
kan lokalisere de aktuelle vassdragsinnretninger.

5.2

REGISJ'RERINGSSK.lEMAENE

Registreringsskjema for objekt og bilder ligger vedlagt.
Et ferdig utfylt objektskjema sier mye om objektet. Det kan imidlertid
være enkelte datafelt som relativt sett får en noe mindre informasjonsverdi når det står sammen med andre. Dvs. det finnes delvis vikarierende opplysninger. Mitt inntrykk er at det er få av opplysningene
som er direkte vanskelig å framskaffe, men enkelte er tidkrevende å
hente ut. Vurderingen av datafeltenes informasjonsverdi kan i noen
n-l tm-haldenvass
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grad være subjektiv. Vurdering av den tid det tar å framskaffe de
ulike data og hvor vanskelig tilgjengelig de er, vil nok være ganske
almengyldig. Kommentarene nedenfor følger i store trekk skjemainndelingen.

5.2.1

REGISTRERINGSSKJEMA FOR æJEKTET

Om objektet
• Opplysningene under feltet "0m objektet" er alle vesentlige å ha
med for å danne seg et helhetlig bilde av vassdragsinnretningen.
Dette gjelder også rommål ene til en vassdragsinnretning, men spesielt når objektbildet er tatt fra lang avstand eller det er vanskelig å anslå størrelsen. Det burde imidlertid være tilstrekkelig å
oppgi ca-mål. Noen objekter lar seg vanskelig måle. Det spares mye
tid i felt ved bare å kunne skritte opp en gjenstand.
•

Byggeåret for et objekt kan være vanskelig å finne for de vassdragsinnretninger som ligger i småvassdrag og der dette ikke vites
på lokalplan. Nedleggelsesår er med i EDB-registeret, men var ikke
med på det opprinnelige registreringsskjemaet. Dette er en opplysning som hører nær sammen med vedlikeholdssituasjonen.

•

Datafeltet for vedlikeholdssituasjonen gir opplysninger som er nøye
spesifisert. Ofte er det vanskelig å avgjøre grad av forfall. En
vassdragsinnretning kan være tilsynelatende lite foreldet, men konstruksjonen kan være i ferd med å rase ut i nær framtid. Det hadde
muligens vært tilstrekkelig å dele vedlikeholdssituasjonen inn i:
Intakt, i forfall og i ruiner . Innretningens tilstand går i de
fleste tilfeller fram av foto når dette eksisterer, men for at det
skal kunne kjøres ut statistikk over f.eks. dammer, er det viktige
og informative opplysninger.

Stedfestinq eier-!brukerforhold
•

I objektskjemaet er det lagt opp til en omstendelig stedfesting.
Det kan pekes på noen momenter i denne sammenheng:

* I og med at vassdragsnummer og navn kan hentes fra REGINE's

kartbase kunne dette ha vært sløyfet fra registreringsskjemaet.

* Grunneier, gårds- og bruksnummer, eier og bruker aven vass-

dragsinnretning er opplysninger som delvis vikarierer for hverandre på den måten at har man en av opplysningene, så er det naturlig å tro at det er tilstrekkelig. En av opplysningene er
f.eks. gnr/bnr, som er "inngang" til GAB-registeret.

* Hvis intensjonene er at det etter datainnsamlingsfasen skal være
mulig å få vassdragsinnretningens plassering i geografien samt
opplysninger om eier-/ansvarsforhold, kan dette med grunnkrets
ses på som en Iluksus-opp1ysning".

* Den viktigste stedfestingsinformasjonen er koordinatfestingen på
kart. Det er senere mulig å finne alle de andre opplysningene
med objektets kartkoordinater som utgangspunkt. Det er vel stor
nok informasjonsverdi å enten basere seg å M711-koordinater
eller ØK-koordinater; alt avhengig av hvilket kart som er brukt
i registreringen.

Planstatus!områdebeskrivelse
n - ltm - haldenvass
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•

Feltet for planstatus kan ha liten informasjonsverdi. Dette gjelder
speSielt nå som flere kommuner har et års utsettelse på arealdelen
til kommuneplan. I den gamle generalplanen kan flere vassdragsinnretninger være registrert som kulturminne eller være med i et
natur- eller friluftsområde, men dette er lite bindende. Selv folk
i teknisk etat blir overrasket når de finner at innretninger som
registrator har funnet er med på en eller annen detaljutredning.
Ytterst få av de mindre vassdragsinnretninger har noen form for
vernestatus.

• Det er greit å vite i hvilket miljø et objekt befinner seg i, og
med litt trening går dette greit å avgjøre. Er registrator i tvil
så kan det vel ofte gå fram av foto. Det er å gå noe detaljert til
verks å vurdere tilstanden på et miljø. lista over miljøtyper er
etter min mening tilstrekkelig dekkende hva gjelder miljøbeskrivelse.
•

Vedkommende som gjør en registrering kommer over mye spesiell og
generell informasjon som er spredd hos mange personer og mange
steder. Om feltet som omhandler øvrig informasjon, må det sies at
dette ofte vil ha stor informasjonsverdi og med den brede kontaktflate som registrator har.

• Til si st om objektskjemaet å nevnes at regi strator ved dette prøveprojektet ikke har laget noen skisser. Erfaring fra natur- og kulturlandskapsprosjekter har vist at enkle skisser og tegninger visualiserer miljøer og problemstillinger godt for en "uinnvidd".
Dette er sikkert også overførbart til registrering av vassdragsinnretninger. En situasjonstegning fra en tidligere tid og nåtid kan
fortelle oss mye.

5.2.2

REGISTRERINGSSK.JEMA FOR FOTO

Informasjonen i dette skjemaet er om selve bildet til et gitt objekt
og opplysningene som er tatt med, taler vel godt for seg selv. Unntaksvis kan nevnes at fotoavstand har liten informasjonsverdi i og med
at objektene ofte kan være fotografert med zoom. Film- og bildenummer
hjelper fotografen å holde en viss orden på tingene, men forteller
trolig brukeren av et register lite.
Inndelingen av skjema og register i en objekt-del og en foto-del
kommer av mange-til-mange-relasjoner mellom registreringene: Ett
objekt kan være framstilt på flere foto, og ett foto kan framstille
flere objekt.
5.2.3 TmssRU<

VED

A HENTE ur

INf'OIIotASJON

•

Vurdert ut fra de dataene som er samlet inn under prøveprosjektet,
så ka det sies at det går greit å få fatt i de opplysninger prosjektet er ute etter bare man vet hvor de finnes.

•

Det er først og fremst to forhold som er bemerkelsesverdig som har
sammenheng med tidsbruk. Det var greit å få fatt i informasjon om
det som befant seg av innretninger i hovedvassdraget. Her kunne RA,
Fylkesmannen, fylkeskonservator og i noen grad NVE sitte på samme
informasjon. Dette var informasjon om større dammer, kraftverk,
sluser eller mer relativt kjente innretninger. Deres informasjon
stammet imidlertid ofte fra brukseierforeningens vassdragskontor i
Halden. Det var langt mer tidkrevende å arbeid med sidevassdragene.
For å få informasjon om disse mer eller mindre glemte tingene, blir
n - ltm-haldenvass
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man prisgitt lokalkjente. Unntakene er kuriositeter som Soots kanal
og det som høre med til overføri ngsan l egget for' tømmer.
•

De mindre vassdragsinnretninger i sidevassdrag er greie å få lokalisert ved å spørre seg fram. Hvis den lokalkjente eller historielaget ikke har rede på byggeår, nedleggelsesår, bruker eller annet,
vil det nok være meget tidkrevende å komme noe lenger. Det er som
sagt på lokalplanet initiativet ligger, og da ofte hos eldre mennesker som selv har hatt kontakt med innretningen i sitt arbeid
eller har fått vite om den ved muntlig overlevering.

Spesielt kan data om grunneier og gårds- og bruksnummer nevnes som noe
tidkrevende å framskaffe. Oftest er grunneieren "ukjent" og det er
nødvendig å bla i ØK-kart i 1:5.000 for å finne gårds- og bruksnummer.
Dernest er det å søke ut grunneier via GAB-registeret. Dette finnes
via skjerm, mikrofilm eller bøker/lister.
Når man først er kommet i gang med ØK-kart og GAB-register, tas det ut
mellom 20-30 objekter i timen når det gjelder bestemmelse av gårds- og
bruksnummer med tilhørende adresser. I praksis må det regnes med atskillig lenger tid, pga. at avtale skal gjøres med teknisk etat, det
er flere kommuner som må oppsøkes, avstanden fra arbeidssted til kommunene er stor og det gis vanligvis ikke tillatelse til å arbeide i
disse arkivene alene. For framtiden vil det nok være rasjonelt å få de
respektive kommuner til å hente ut disse opplysningene, i den grad de
skal hentes ut i inventeringsfasen . Det kan overlates til en senere
prioriteringsfase.

5.2.4

VANSKELIGHETSGRAD VED Å FÅ FATT I DE ULIKE DATA

Informasjonen kan sikkert deles inn på mange måter etter den formen de
foreligger i eller etter den type objekter som beskrives. Det vil
finnes en liste over objekter og hvor data kan framskaffes lenger bak,
så jeg vil bare ta for meg i grove trekk hvilken informasjon som er
lett eller vanskelig å frambringe.
l.

Informasjon sortert etter geografisk inndeling

Det vil være lett å frambringe informasjon om innretninger i selve
hovedvassdraget og atskillig vanskeligere å få fatt i det som befinner seg i sidevassdrag. Dette er ingen regel uten unntak. Kuriositeter i sidevassdrag er vanligvis kjent. Likeledes er det naturlig nok lettere å få vite noe om objekter som ligger i folksomme
strøk enn mer grisgrendte strøk. Oversikt og lokalkjennskap gjør at
det er lettere å få førstehånds informasjon i en liten kommune.
2.

Informasjon sortert etter presentasjonsform

* Det finnes noe informasjon i registerform og denne er relativt

lett å få tak i eller lite tidkrevende. Dette gjelder f.eks.
møller/kverner, riksvegbruer og de fleste fylkesvegbruer, dammer
under tilsynsordningen, kraftstasjoner med konsesjon og en del
forbygninger. Disse registrene er imidlertid ikke fullstendige
og det svekker informasjonsverdien i de sentrale registrene i
betydelig grad.

* Informasjon om de vassdragsinnretninger som er omskrevet i litteraturen er grei å få ut hvis man får gode råd på biblioteket,
hos folk i forvaltningen eller andre folk med kjennskap til undersøkelsesområdet. Det er ofte mye å finne i vannbruksplaner
eller bøker som tar for seg utvikling og levevis, men det står
n-ltm-haldenvass
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sjelden om de mindre innretningene i sidevassdrag. Abegynne å
lese generell litteratur fra området som bygdebøker 0.1. på
egenhånd, har lite for seg.

* Mye god informasjon kan hentes ut av kart. Fra Haldenvassdraget

eksisterte det to eldre kart over vassdraget med en del dammer,
møller og sager nedtegnet. NGU har også kart av interesse for
det som måtte ha med samlebolken gruvedrift å gjøre. Her er uttakssteder for malmforekomster og industristein/naturstein registrert. ØK-kart inneholder mye relevant informasjon. Her er jo
temaet kultur med og mange vassdragsinnretninger er nedtegnet.
Dette er informasjon som er lett tilgjengelig, men tidkrevende å
hente ut på egenhånd. Det er bedre at kartansvarlig på teknisk
etat overfører det han måtte vite i registrators oversiktskart
(M711-kart).
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6. l«NCllJS.DØ
6.1

INNLEDNING

Så langt jeg kan forstå har det å arbeide etter en skissert arbeidsmetode gitt oss en del erfaringer. Med disse erfaringene er det godt
mulig å vurdere hvordan en slik registrering for framtiden bør legges
opp. Hvis det i framtiden også er meningen å legge vekt på både historiske, økologiske og sikkerhetsmessige hensyn, tror jeg det er viktig
å legge opp til en fullregistrering med visse modifikasjoner. Hvis man
gjør prioriteringer som først og fremst å konsentrere registreringen
om hovedvassdrag, så kommer ofte ikke de innretningene med størst økologisk og sikkerhetsmessig interesse med. I Haldenvassdraget var det i
sidevassdragene at mange av de eldre innretningene er å finne. Det kan
f.eks. pr i dag pekes på flere små og mellomstore dammer i sidevassdrag som bør undersøkes nærmere hva gjelder økologiske og sikkerhetsmessige hensyn.
Selv om Haldenvassdraget er et svært langstrakt, smalt og derfor "konsentrert" vassdrag, har vassdragsinnretningene her har også stor geografisk spredning. Når et såpass stort område skal dekkes/befares i
løpet aven rimelig tid, bør det være mulig å .sile vekk de etter min
mening minst interessante innretningene. Da bringer man inn problemet
med å gi rom for personlig skjønn, men de fleste mennesker har en god
evne til å gradere kvaliteter. Mao.: Ikke fullstendig registrering,
men en eller annen skjønnsmessig avgrensing må til.

6.2
•

ARsEmsr-ETOOEN

En kort, skriftlig beskrivelse av arbeidsmetode som også konkretiserer hvordan vassdragsinnretningene lokaliseres og hvor tilhørende
data finnes, bør nå kunne lages.

• Datainnsamlingsfasen bør startes med å oppsøke eller ta telefonisk
kontakt med noen sentrale dataleverandører. Prosjektet er avhengig
av et samarbeid med statlige organ, fylkeskonservator og kommunale
organ som teknisk etat og kulturkonsulent. Ikke alle etater sitter
på systematisk lagret informasjon. Mye av informasjonen kan også
være identisk for flere informanter, men det skulle ikke by på
store vansker å ta kontakt slik at det materialet og kontakter de
måtte ha blir videreformidlet.
•

Før feltarbeidet bør registrator "melde sin ankomst" til aktuelle
historielag slik at de er beredt når registrator dukker opp.

•

I befaringsperioden har en vekselvirkning mellom å oppsøke objektenes lokalitet og lokalkjente gitt gode erfaringer.

•

Høst før snøfall er en god tid å fotografere på, men trolig ingen
betingelse for registreringsarbeidet. Tidlig vår, før løvverket
tetter til, kan være enda bedre, fordi dagene og dermed fotolyset
varer lenger.

• M711-kart gir god oversikt og er greie å orientere seg etter. Det
kan i enkelte tilfeller være vanskelig å markere enkeltobjekter der
de opptrer konsentrert.

n - ltm-ha l denva s s
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• Temakartproduksjonen med 11 "håndlagde" kart over vassdragsinnretningenes utbredelse ' var alt for tidkrevende, selv om resultatet
fungerer. Kartene må imidlertid kunne plottes ut fra registeret.
•

Innlegging av utfylte skjema var tidkrevende, men går trolig raskt
ved hjelp av samlebilder for datainnlegging og kyndige puncheoperatører.

6.3

OvERF'øRINGSYERDIISTQRDRIrnFQRDELER

Enkelte etater peker seg ut som verdifulle hva gjelder enkelte vassdragsinnretninger.
1. Dammer

NVE og evt. brukseierforeninger og teknisk etat
med kommuneingeniør/kartansvarlig.

2. Energiforsyning

NVE og evt. brukseierforeninger, teknisk etat/
kommuneingeniør og Riksantikvaren med mølleregister.

3. Tømmerfløtning

Evt. fløtningsforening eller brukseierforening og
teknisk etat.

4. Kommunikasjon

Statens vegvesen, fylkeskonservator og teknisk
etat.

5. Fiskeinnretninger Fylkesmannens miljøvernavdeling og teknisk etat.
6. Gruvedrift

NGU og teknisk etat.

7. Mur/forbygning

NVE og teknisk etat

8. Annet

Teknisk etat

Det er selvfølgelig en lang rekke med andre informanter, men dette er
vel de etater som kan gi opplysninger til ethvert framtidig registreringsprosjekt uavhengig av geografisk plassering. De andre dataleverandørene er lokale. Teknisk etat sitter gjennomgående på store datamengder.
Ved et formalisert samarbeid med alle de nevnte etater er det også
mulig å kutte ut å registrere f.eks. kulverter, armerte platebruer,
bjelkebruer med jerndragere, osv. 80% av alle bruer vil trolig være
av nyere dato og falle inn under disse kategorier. Her kan prosjektet
åpenbart spare tidsbruk. Disse tingene er det en målsetning for Vegdirektoratet å registrere. Ofte har de også tegninger og bilder slik at
det nok ikke vil være hull i egentlig forstand å kutte dem ut.

6.4

AVGRENSING: HvIuæ OBJEKTER BØR REGISTRERES spESIELT?

Å utføre en registrering med utgangspunkt i arbeidsutvalgets definisjon fungerer godt, men det burde av hensyn til tidsbruk og informasjonsmengde kunne snevres noe inn på objektlisten. Visse objekter må
vel kunne sies å ha mindre aktualitet ut fra en historisk-, økologiskog sikkerhetsmessig vinkling.
Under samlehatten kommunikasjon burde det kunne gjøres en del unntak
fra det som skal registreres. Slike objekter er etter min mening kulverter (prefabrikert og armerte betongplater) og bruer av forskjellig
n-ltm-haldenvass
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slag (bjelkebruer i stål med armert betongplate). Langs vannstrenger i
tettere bebygde strøk finnes nok disse i hundrevis i vårt land og det
er vanskelig å få dette materialet fullstendig. Mange kan knapt nok
ses i terrenget. Disse tingene kan trolig Statens vegvesen om noe tid
ha full oversikt over. Det er viktig å få klarhet i om også eldre
bruer ved omlagte veistrekninger skal inn i bruregisteret. Det er tatt
initiativ for at vegmyndighetene skal systematisk registrere eldre
bruanlegg.
Objekter som faller inn under fiskeinnretninger, gruvedrift og mur/
forbygning er det lite av i Haldenvassdraget. Jeg kan derfor ikke
uttale meg om hvordan begrepsavklaringen virker på bakgrunn av et godt
erfaringsgrunnlag. Imidlertid vet jeg at det er problematisk å finne
innretninger som fiskegårder og forbygninger pga. at de er vanskelig å
finne.
Det er greit å ha en samlebolk som heter "annet" om det skulle dukke
opp innretninger som ikke er å finne under de andre temaene. Jeg synes
det også her bør være en del objekter og innretninger som kan falle
fra. Det kan være f.eks. fabrikkområder som har sedimenteringsbasseng,
renseanlegg, utslippsrør, kabelbru/rørgate o.l. Under samlehatten
"annet" tror jeg det for framtiden kan dukke opp en del objekter i
grense-sonen. En grensegang eller en liste over hva som ikke skal være
med kunne vært laget, og bør lages før en setter i gang med et eventuelt hovedprosjekt.

n-ltm-haldenvass
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Register. arkiv og fortegne1ser

Halden Hovedvassdrags Brukseierforening, Haldenvassdragets Fløtningsforening og Haldenvassdragets Kanalkontor.
Arkiv for inngrep i Haldenvassdraget som dammer, sluer, bruer m.m.
Tegningsarkiv
Bildearkiv
Diverse fortegnelser som brygger, møller, dammer m.m.
Norges vassdrag- og energiverk.
EDB-register for dammer underlagt offentlig tilsyn.
Register for konsesjoner.
Arkiv med tilsynsrapporer.
Arkiv med forbygnings-, senkings- og kanaliseringssaker, m.m.
Bildearkiv.
Vassdragsnivellementer.
Vassdragsregisteret
Riksantikvaren.
Antikvarisk arkiv, herunder bygninger, veger, bruer, damanlegg,
sluser, møller m.m.
Vegdirektoratet og Statens vegvesen.
Bruer.
Norges geologiske undersøkelse.
Uttakssteder for malmer, mineraler og stein.
Munt1ige kilder

Det har ingen hensikt her å nevne alle personer jeg har vært i kontakt
med. Det dreier seg om 24 statlige-, fylkeskommunale-, kommunaleeller andre institusjoner/organer og ca 45 personer. Ute i marka på
lokalplanet er det vanskelig å si hvor mange personer som er kontaktet. nedenfor skal bare nevnes dem som har bidratt med vesentlig dekkende og god informasjon om vassdragsinnretningene:
Tore Paulsen-Næss, Halden:
Han er direktør i Halden Hovedvassdrags Brukseierforening, Haldenvassdragets Kanalkontor, Haldenvassdragets Fløtningsforening og er også
styremedlem i Skogbruksmuseet.
Kåre Skulerud, Lundestad i Aurskog-Høland:
Arbeidet tidligere som skogmester og fløtningsinspektør i vassdraget.
Ole Ulsrud, Aremark:
Arbeidet i en årrekke på Borgarsyssel Museum. Han er med i historielaget og har egen museumssamling.
Johan Lervik, Strømsfoss i Aremark:
Tidligere fløter i vassdraget og medlem av historielaget .
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1

o

SAMMENDRAG·

Etter initiativ fra utvalget for "Behandling av eldre innretninger i
vassdrag" ble det høsten 1989 gjennomført en prøvekartlegging av eldre
vassdragsinnretninger i Breidvadelva og Oldereidelva i Nordland. Denne
prøvekartleggingen skulle primært ha en referansefunksjon til den
kartleggingen som parallellt fant sted i Haldenvassdraget. Formålet
med denne virksomheten var å utprøve et arbeidsopplegg for en mer
omfattende framtidig registrering av eldre vassdragsinnretninger.
Gjennomføring av kartleggingen i Nordland skulle søkes utført så
effektivt som mulig på bakgrunn av kjente erfaringer fra kartleggingen
i Haldenvassdraget. Det ble lagt vekt på først å oppsøke de dataleverandører som trolig satt inne med de mest omfattende og systematiske opplysninger. For alle objekt ble det fyllt ut registreringsskjema. Dette skjedde både før og etter at objektene ble fotografert.
Det ble også på skjema notert opplysninger om fotografiene.
Totalt ble det brukt 72 arbeidstimer til prosjektet.
Metodeopplegget opplevdes noe løst med en relativt omfattende bruk av
skjønn. Ved iverksettelse aven omfattende kartlegging av eldre vassdragsinnretninger kan trolig betydelige ressurser spares på en formalisering av av samarbeidet med sentrale dataleverandører. Forøvrig er
det nødvendig med et opplegg som overlater til registrator å foreta
skjønnsmessige vurderinger fordi opplysninger vil finnes hos mange og
ulike kilder og kvaliteten på informasjonene vil variere fra vassdrag
til vassdrag.
1

INNLEDNING

Utvalget for "Behandling av eldre innretninger i vassdrag" har i sitt
mandat av 26. sept. 88 fått oppgitt bl.a:
"Foreslå arbeidsopplegg for registrering av eldre vassdragsanlegg og innretninger, herunder hvilke instanser som skal
forestå og bekoste registreringen."
I forbindelse med dette punktet er det forutsatt at utvalget forestår
en utprøving aven foreslått registreringsmetode.
Haldenvassdraget ble utpekt som hovedobjekt for utprøvingen av kartleggingsmetodikken. Nordland ble også trukket inn i utprøvingen av
opplegget med kartlegging i to mindre vassdrag. Materialet fra Nordland skulle primært ha en referansefunksjon.
2

OM UNDERSØKELSESOMRÅDENE

De to vassdragene der prøveregistrering har funnet sted i Nordland er
Breidvadelva, 165.2Z, som også kalles Futelva, og Oldereidelva, 162.6z.

2.1 Breidvadelva
Dette vassdraget ble valgt som referansevassdrag pga.
- vassdragets nærhet til prosjektmedarbeiders kontorsted
- kjennskap til eldre vassdragsinnretninger fra en tidlig
kraftutbyggingsperiode
- at deler av nedbørfeltet inngår i en planlagt "elvepark", et
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forhold som gav grunn til å forvente mindre tidsforbruk i
arbeidet med innhenting av data
Breidvadelva ligger på Bodøhalvøya NØ for Bodø sentrum. Utløpet er til
Saltenfjorden ved Bertnes, ca. 10 km fra sentrum. Nedbørfeltets
størrelse er 44,4 km 2 • Sentralt i dette ligger 165.28 Soløyvatnet som
har en størrelse på 4,90 km 2 • Dette er en av Bodøs drikkevannskilder .
Ved de nedre delene av vassdraget ligger boligområder, og nye er
planlagt. I nedbørfeltets øvre del finnes noen gårdsbruk. Antall
fastboende i dette området er begrenset . Imidlertid er dette et viktig
område for utøvelsen av friluftsliv nært Bodø by, og det er et stort
antall hytter rundt Soløyvatnet.
Nordlandsbanen og riksveg 80 krysser vassdraget, og det går veg rundt
Soløyvatnet. Vassdraget ble fra tidlig på 1900-tallet utnyttet som
kraftkilde med produksjon av strøm .
I Bodø bys tidlige historie var Breidvadelvas nedbørfelt trolig lite
berørt av menn~skelig virksomhet. Jordbruk fantes på Bertnes og muligens ved Solø~~atnet. Etterhvert som byen ekspanderte ble utnyttelsen
av nedbørfeltet mer intensiv, særlig fikk området større betydning som
åsted for utøvelse av friluftsaktiviteter, men det er også grunn til å
tro at den næringsmessige utnyttelsen av området økte, bl.a . med utnyttelse av vassdragets vannkraftpotensialer.
2.2

Oldereidelva

Vassdraget ble tatt med som referansevassdrag fordi utnyttelsen av det
til ulike formål strekker seg langt tilbake i tid og pågår ennå.
Oldereidelva ligger i Skjerstad kommune på vestsiden av Misværfjorden
med utløp til denne ca. 7 km NV for Misvær. Nedbørfeltets størrelse er
51,0 km 2 • Gjømmervatnet, 162.6C, er regulert og er den største
innsjøen/magasjnet med et areal på 6,00 km 2 • Fallet fra Børnupvatnet.
162.6B1, er utnyttet i Oldereid kraftverk.
Bygda Oldereid ligger vest for Oldereidelvas utløp. Her drives jordbruk i noen utstrekning. Geithold har tradisjonelt vært dominerende i
husdyrholdet i store deler av kommunen. Vassdragets øvre del benyttes
en del til friluftsliv, og det finnes en del hytter ved Gjømmervatnet.
I området finnes også sætre tilhørende gårdsmiljøet i Oldereid.
Det var tidligere kjent at Oldereidelva hadde en svært stabil vannføring gjennom året før utbyggingen av Oldereid kraftverk tidlig på
50-tallet. På det meste var 5 kornmøller og en barkmølle i drift i den
nedre delen av vassdraget. Folk kom fra hele distriktet for å male
korn på Oldereidmøllene, særlig på tider av året da andre møller ikke
var i drift pga. for liten vannføring.
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UNDERSØKELSESMETODIKK

En prøvekartlegging består av følgende elementer:
1. Kartlegging og sammenstilling av eksisterende datakilder; hva som
finnes og kvaliteten på informasjonene i forhold til problemstillingene.
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2. FeI tinventering , både av tidligere registrerte objekter og nye.
Skjemautfylling og fotografering.

3. Modellering av et registersystem for informasjonene.
(Dette leddet utføres sentralt i NVE.)

4. Rapport fra prøvekartleggingen
-

Kvalitet på informasjonene
Fullstendighet på informasjonene
Tidsforbruk og kostnader ved datafangst (og innlegging)
EvalueriIig

Pga. de vanskelighetene som oppstår når det skal gis en definisjon av
"eldre vassdragsinnretninger" ble det presisert at alle vassdragsinnretninger skulle registreres, uansett alder.
Ved prøvekartlegging i Nordland ble det lagt vekt på å dra nytte av
de erfaringene som var gjort i hovedundersøkelsesområdet, Haldenvassdraget. Det ble oppgitt en rekke etater og institusjoner som i
utgangspunktet kunne være dataleverandører, men det ble understreket
at enkelte av disse trolig satt på svært lite informasjon og at det
var en rasjonaliseringsgevinst å hente i en siling av hvilke kilder
som ble oppsøkt.
Det ble ikke i særlig grad tatt kontakt med dataleverandører med
kontorsted utenfor de aktuelle kommunene. Prosjektmedarbeideren for
Haldenvassdraget kunne meddele at det fra offentlige etater generelt
var vanskelig å få systematiske oversikter og opplysninger av god
kvalitet. Det ble dessuten antatt at det ville ta tid før opplysningene kom fram slik at fotografering av objektene ikke kunne finne sted
innenfor den angitte tidsfrist. Pga. de aktuelle vassdragenes forholdsvis beskjedne størrelse ble det satt lit til lokalmyndighetenes
og lokale ressurspersoners kjennskap til områdene.
Gjenomføringen av prøvekartleggingen var preget av at det hastet med
å fotografere objektene, både pga. en tidsfrist for innlevering av
bilder og pga. de vanskelige lys- og værforhold det kan være i
Nordland på den årstid da registreringene ble gjennomført.

3.1 Gjennomføringen av kartleggingen i Breidvadelva
Pga vassdragets nærhet til prosjektmedarbeiders kontorsted ble arbeidet lagt noe spesielt opp. Feltinventeringen kunne skje i flere omganger uten vesentlig fordyring av prosjektet og uten unødig spill av tid
i form av reising til og fra undersøkelsesområdet. Pga værforholdene
var det ønskelig å gjennomføre deler av feltarbeidet på tidspunkter da
datafangsten ikke var komplett verken med hensyn til antall objekter
eller hva fullstendigheten av informasjonene angikk. Vassdraget ble
derfor befart flere ganger enn hva som ville ha vært strengt tatt
nødvendig med en mere strikt gjennomføring av kartleggingen. Arbeidet
bar også preg av at prosjektmedarbeideren fra før av hadde relativt
god kjennskap til hvilke objekter som fantes i vassdraget og hvilke
som kunne/ikke kunne forventes å finnes der.
Etater som ble kontaktet kunne meddele at det fantes lokale ressurspersoner som burde oppsøkes. Dette ble ikke gjort fordi det viste seg
at enkelte personer i kommunens etater var tilstrekkelig lokalkjent
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til å dekke behovet for opplysninger om objektene .
Kartleggingen ble gjennomført i følgende faser:
1. Feltinventering i del~r av vassdraget med fotografering av de på
forhånd kjente samt "nye" objekter i det samme området.
2a. Det ble tatt for det meste telefonisk kontakt med dataleverandører
som det var grunn til å forvente satt inne med informasjoner .
Disse var:
- Bodø kommune, kulturkontoret v/Wilhelm Karlsen
- Bodø kommune, teknisk etat v/Per Madsen
- Fylkeskonservatoren v/Turid Følling Eilertsen
- NVEs forbygningsavdelingi Narvik v/Ingvar 0vereng
- Fylkesmannen i Nordland
2b. ParalIelIt med innhenting av data ble det foretatt befaringer i
området. Kontakten med dataleverandørene skjedde på dette
tidspunkt primært for å få en oversikt over hvilke objekter som
fantes i vassdraget slik at disse kunne befares og fotograferes
så raskt som mulig og i optimale værforhold. Det ville senere bli
tatt kontakt med de personer/etater som satt inne med detaljopplysninger om de forskjellinge objektene.

3.

Senere ble følgende etater kontaktet telefonisk og ved personlig

frammøte for innhenting av mest mulig detaljerte opplysninger;
3.2

Bodø kommune, parkkontoret v/Per Rekkedal
Bodø kommune, teknisk etat v/Karl Åge Moe
Bodø elverk v/Osvald Wilhelmsen
Statens vegvesen v/Arnfinn Pettersen

Gjennomføringen av kartleggingen i Oldereidelva

Kartleggingsarbeidet måtte legges noe anderledes opp i Oldereidelva
enn i Breidvadelva pga. vassdragets avstand fra Bodø. Reisingen fram
og tilbake fra Misvær/Oldereid måtte begrenses mest mulig og aktivitetene i felt måtte søkes utført så effektivt som mulig. Dette gav seg
også utslag i fotograferingsmetodikk: det ble tatt flere bilder av
hvert objekt for å sikre et godt resultat.
Kartleggingen ble gjennomført i følgende faser:
1. Fylkeskonservatoren ble kontaktet og kom med tips om hvilke
vassdrag som kunne være interessante i denne sammenhengen.
Skjerstad kommune pekte seg ut som en meget aktuell kommune.
Godtfred Jensen, SEFRAK-ansvarlig i kommunen, ble kontaktet,
og det samme ble NVEs distriktskontor i Narvik v/Ingvar 0vereng.
2. En dag ble brukt til gjennomgang av SEFRAK i Skjerstad kommune.
Anledningen skulle også brukes til å snakke med personer med
kjennskap til vassdraget som arbeidet i kommuneadministrasjonen.
Kun arkitekt Håkon Bø var tilstede. Senere ble det tatt kontakt med
Kåre Lekang på teknisk etat .

3. Vassdraget ble befart og fotografert i løpet aven dag . Det var
forhånd gjort en avgrensning av undersøkelsesområdet. De lokale
ressurspersoner som ikke hadde vært tilgjengelig for i ntervju ble
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kontaktet i forbindelse med befaringen med det formål å framskaffe
en komplett objektliste og så gode opplysninger om hvert objekt som
mulig. Det var i større utstrekning et mål i arbeidet med Oldereidelva enn med Breidvadelva å få mest mulig komplette opplysninger om
objektene ved første gangs befatning med dem. Lokale
ressurspersoner som ble kontaktet under befaringen var:
- Rolf Pettersen, Oldereid
- Aslaug Finseth, Lien, Oldereid
Åsmund Brekke, Brekke, Misvær, Formann i Skjerstad
historielag

3. For å komplettere opplysningen om objektene ble følgende kontaktet
på et senere tidspunkt:
-

Skjerstad kommune v/Kåre Lekang
Statens vegvesen v/Arnfinn Pettersen
Salten kraftsamband v/Kjell Bakke og Alf Pettersen
Erling Sivertsen, tidligere maskinsjef ved Oldereid kraftverk

4 BEGRENSNINGER I MATERIALET
Pga. tidsbegrensninger i er det gjort visse begrensninger når det
gjelder hva som er kartlagt som vassdragsinnretninger samt geografiske
avgrensninger som ikke følger nedbørfeltgrensene.
Generelt er det lagt vekt på å registrere fysiske objekt med nær tilknytning til elvestrengen. Det er ikke registrert "innretninger" i
vassdragsavsnitt som har hatt en spesiell bruk uten at byggverk/anlegg finnes, f.eks. vadested.
Objekter som henger sammen eller har meget nær tilknytning til hverandre ble i utgangspunktet registrert som ett objekt. Det er senere
skilt mellom de forskjellige elementer uten at billedmaterialet er
supplert, og enkelte objekt er derfor ikke fotografisk dokumentert.
4.1

Breidvadelva

I Breidvadelvas nedbørfelt finnes mange små, private eller kommunale
veger. Det er ikke registrert broer/kulverter som ikke finnes i
Statens vegvesens arkiv over broer, eller kommunalt eller privat eide
broer med brospenn mindre enn 2,5 m. Det er imidlertid som et forsøk
gjort to unntak.
Pga nedbørfeltets intensive utnyttelse som bynært friluftsområde, noe
som gir grunn til å forvente et rikt utvalg av mindre vassdragsinnretninger, er det pga. det tidsmessige aspektet ikke lagt vekt på å få
kartlagt alle potensielle objekter. Det er ikke lagt ned mye arbeid i
å framskaffe opplysninger om hva som finnes ev ulike innretninger i
områder som ikke kunne nås for befaring og fotografering i rimelig
nærhet av veg åpen for biltrafikk.
Det har etter at fotograferingen var avsluttet dukket opp opplysninger
om nye objekt. Det er allikevel fyllt ut registreringsskjema for disse.
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4.2

Oldereidelva

Kartleggingsområdet er geografisk avgrenset til broen overfor Liavatnet. Dette er gjort av to grunner. For det første ville en kartlegging av hele vassdraget~tatt lenger tid enn hva som var til rådighet,
og dernest ble det forventet ikke å finne andre vassdragsinnretninger
enn de som er knyttet til dagens utnyttelse av vassdraget til kraftproduksjon, objekter som det ikke var påkrevet å kartlegge i denne
sammenheng. Innenfor kartleggingsområdet er det imidlertid lagt vekt
på å få med det som finnes av vassdragsinnretninger med de unntak som
er presisert over.
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RESSURSFORBRUK

Nedenfor framstilles tidsbruken i timer for de forskjellige
aktivitetene fordelt på de to undersøkelsesområdene:
Breidvadelva

Oldereidelva

Totalt

(4)

(4)

8

Datainnsamling i felt

5

8

13

Datainnsamling, telefon,
systematisering av data,
etterarbeid

6

9

15

Befaring, Fotografering

10

6

16

Rapportering

10

10

20

Totalt tidsforbruk

35

37

72

Generelle forberedelser,
diverse

All tid som er brukt er inkludert i tidsregnskapet. Det er overraskende at det er brukt mer tid på Oldereidelva enn Breidvadelva, men
dette tilskrives de ca. 5 timene som er benyttet til reising fram og
tilbake, en aktivitet som for Breidvadelvas vedkommende kun dreier seg
om ca 1,5 timer.

6 KOMMENTARER TIL OPPLEGGET

6.1 Metodikk
Et spørsmål jeg sitter igjen med etter gjennomføringen av prosjektet
er hvorvidt de endringer som er gjort i metodeopplegget tilpasset de
lokale forhold avviker mye fra det i utgangspunktet skisserte metodeopplegg. Dette forhold antar jeg begrunner seg i mangelen på et ferdig
spikret opplegg for gjennomføringen.
Erfaringene som er gjort viser at en gjennomføring av metoden via alle
potensielle dataleverandører muligens ville ha medført en mer komplett
liste over objekter, men at merkostnadene ved dette ville ha vært betydelige sett i relasjon til utbyttet. Det understrekes at denne erfaringen er gjort i i små vassdrag, og at det trolig ville ha forholdt
seg anderledes hvis vassdragene hadde vært større og mer uoversiktlige.
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Ved en mer omfattende registrering ville det muligens være påkrevd med
et forholdvis omfattende skriftlig materiale for presentasjon av
metodeopplegget. Dette fordi antallet ulike vassdragsinnretninger som
kan finnes i et vassdrag er stort, og at mulighetene for å finne data
om objektene er mange og de kan tildels fortone seg uoversiktlige.
På den annen side kan nettopp dette problemet med innhenting av opplysninger fra mange ulike datakilder (med varierende utbytte) være et
argument for at metodeopplegget bør være løst sammensatt der mye overlates til registrators skjønn.
Det viste seg etter at de ulike objektene var fotografert at tidspunktet på året var gunstig for å ·få gode bilder av objektene. Tidligere på året ville lauv på trær ha problematisert avfotograferingen av
enkelte objekt.
De første befaringene med fotografering av objekter skjedde i godt vær
med klar himmel og solskinn. Dette viste seg å skape variable lysforhold, og bildene var av variabel kvalitet. Senere ble det tatt bilder
både i overskyet vær og regnvær noe som viste seg å yte objektet
større rettferdighet. Mindre lys kunne kompenseres ved bruk av stativ
eller, som i dette tilfelle, ved å bruke et lyssterkt objektiv.
6.2 Registreringsskjema for objektene
Det bør framgå hvorvidt opplysninger om høyde/bredde/lengde er
estimerte eller eksakte verdier.
De erfaringsmessig vanskeligste tilgjengelige opplysningene er knyttet
til Gnr/bnr og opplysninger om grunneier og eier/bruker. Det bør
legges opp til en omfattende bruk av økonomisk kartverk (ØK) med
kobling til den etat/ det register hvor opplysninger om grunneier
finnes. For svært mange vassdragsinnretninger vil opplysninger om
slike forhold ellers være avhengige av lokale ressurspersoners kunnskaper. Det kan riktignok ofte være den mest rasjonelle og minst tidkrevende framgangsmåten men kan neppe forsvares i en mer omfattende
kartlegging pga. metodens tilfeldige og usikre(?) preg.

En vassdragsinnretning har gjerne flere eiere/brukere, og det bør
således være totalt to (tre?) felt for utfylling av eier/bruker.
Feltet "Tilstand" i tilknytning til område type bør kun benyttes i tilfelle det finnes et miljø med flere objekter, og da gi en beskrivelse
av helhetstilstanden av dette miljøet.
Hva slags opplysninger som er registrert hos ulike etater og om det
finnes arkiverte opplysninger kan være vanskelig å vite noe om da en
rekke opplysninger kommer direkte fra . persone~ med stor lokalkunnskap.

6.3

Registreringsskjema for fotografiene

Det bør muligens tas med et felt som forteller mot hvilken himmelretning bildene er tatt. Det kan i ettertid gi en bedre forståelse av
objektets plassering i forhold til vassdraget.
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7 AVSLUTTENDE VURDERINGER
7.1 Kartleggingsarbeidets overføringsverdi - stordriftsfordeler
En rangering av hvor lett det er å få gode opplysninger fra ulike
dataleverandører vil etter de erfaringer jeg har gjort meg se omtrent
slik ut:

1. Lokale ressurspersoner og interesseorganisasjoner
2. Kommuner generelt, tekniske etater spesielt (personavhengig)
3. Offentlige etater, "spesialforvaltninger"
4. Kulturminneforvaltningen og miljøvernfovaltningen
Ved et større anlagt kartleggingsarbeid ville det være påkrevet å
legge arbeidet opp på en noe annen måte enn hva det ble gjort under
forsøksprosjektet. Det ville ikke være hensiktsmessig å bruke for mye
tid på søk etter opplysninger hos offentlige etater. Det finnes
unntak. Enkelte etater sitter inne med systematiske og bortimot fullstendige opplysninger om visse typer innretninger, f.eks. Statens vegvesen. Disse bør trekkes formelt inn i arbeidet på et tidlig stadium.
Kommunene er sentrale dataleverandører for en stor gruppe "uspesifiserte" vassdragsinnretninger. Her finnes lokalkunnskap, eller det er
gode muligheter for å få opplysninger om lokale ressurspersoner og
interesseorganisasjoner. Det er mitt inntrykk at det er mer å hente
fra teknisk etat enn fra kulturetaten. Jeg kan ikke se at vesentlige
ressurser kan spares ved å legge opp samarbeidet med kommunene på en
annen måte. Det vil alltid være en til en viss grad ressurskrevende
men nyttig del av kartleggingsarbeidet
Det er trolig mye å hente ressursmessig i å formalisere samarbeidet
med de ·etater som en vet sitter inne med gode opplysniner om visse
typer vassdragSinnretninger . Statens vegvesen og NVE er eksempler på
slike.
7.2 Bruk av materialet i forvaltningssammenheng
Mitt foreløpige inntrykk er at de fleste etater er klar over hva som
finnes av vassdragSinnretninger innenfor deres forvaltningsområde. I
den grad tiltak er nødvendig m.h.t. bevaring eller riving uten at
disse blir gjennomført kan dette som regel begrunnes med andre forhold
som generelt kan betegnes som "ressursmangel" .
Til en viss grad kan materialet trolig synliggjøre en -uholdbar
situasjon slik at denne kommer på dagsordenen.
Det er også grunn til å tro at det i noen tilfeller vil bli avdekket
forhold som var ukjente for dem som måtte være ansvarlig for at bevaringstiltak, evt. riving/opprydding ble iverksatt.
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VEDLEGG

OVERSIKT OVER HVEM SOM HAR BIDRATT MED HVA SLAGS OPPLYSNINGER
BREIDVADELVA:
Bodø kommune, kulturkontoret v/Wilhelm Karlsen

Bodø
Bodø
Bodø
Bodø

kommune, parkkontoret v/Per Rekkedal
kommune, teknisk etat v/Per Madsen
kommune, teknisk etat v/Karl Åge Moe
elverk v/Osvald Wilhelmsen

Ubenyttede kontaktpersoner: Rolf Støver
Knut Moe
Nikolai Støver
Lars Nystad
Jon Strand

-"Bodin bygdebok"
-"Bodø bys historie"
-kontaktpersoner
-muntlige meddelelser
-muntlige meddelelser
-muntlige meddelelser
-muntlige meddelelser
-kartmateriale
-generelle oppI.
ff

"

-oppI. om spes. obj
"
"
"
"
"
"
"
"

OLDEREIDELVA:

Skjerstad kommune v/Kåre Lekang

-SEFRAK
-muntlige meddelelser
-arkivmateriale
muntlige meddelelser
-muntlige meddelelser

Skjerstad historielag v/Åsmund Brekke

-muntlige meddelelser

Salten Kraftsamband v/Kjell Bakke
Salten Kraftsamband v/Alf Pettersen

-muntlige meddelelser
-muntlige meddelelser

Lokale kontaktpersoner: Erling Sivertsen
Rolf Pettersen
Aslaug Finseth

-generelle opplysn.
-generelle opplysn.
-generelle opplysn.

Skjerstad kommune v/Godtfred Jensen
Skjerstad kommune v/Håkon Bø

. fELLES FOR BEGGE VASSDRAGENE:
Statens vegvesen Nordland. v/Arnfinn Pettersen . .

~broarkivet
~muntlige

meddelelser

Fylkeskonservatoren v/Turid. Følling Eilertsen

-SEFRAK
-muntlige meddelelser

NVE-ForbYgnings avd , Narvik v/Ingvar øvereng

-muntlige meddelelser

Fylkesmannen i Nordland, miljøvernavdelingen

-diverse

VEDLEGG 7
SHO, 26.09.89
REGISTRERINGSSKJEMA FOR VASSORAGSREGISTERET

Objekt nr
Navn:

IOI~2Iqbl

Objekt type

LAN~f>S.VQLO"-

ITI-I'iIOI

Byggemat·I~I-lc2bl

CHIJ

r~c"TN'N(:a5RE.NNf;.

Oppri nne 1 i g funksjon: --L..F....IioLA~.. E.oL..---'-,,JoII~u..n.LIH-I.:~Ioeeo'~R._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __
!

\

....

Nåværende funksjon:
Anleggets høyde;

ITEJ ,

Islol

Bredde:

[[]Q]

Isiol

Lengde:~ ,

Byggeår:

Vedlikeholdssituasjon:

~

HOH:

Plassering i vassdr.:

ITIJJ

W

STEDFESTNi

Vassdragsnr:

00" Fc..1 A

El vas Ibekkens I sjøens navn: -L.IHiL.IA~L.lt.!:kILLA..I..!N..x..:6u.e:II.!.Nx--_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ __

Områdenavn/stedsnavn:
Korrunune/grunnkrets:

~I

ITIJJ

Gnr/bnr: IIIIIII

ITIJJ

KOORDINATER

KART
M71l:

LA N6BgV.$.LO ~

~-[;]

Sone:

ØK: - - - - - - - - Sone:

bhl
CD

Koordinatene gjelder for: Øvre pkt:

øst:

Ib15131~1

Nord:

Iblbl~olkl

øst:

ITIJJ

Nord:

ITIJ

D

Midtpunkt:

lnnretn skjema

[8J

Nedre punkt:

D

EIERFænD

ø Bruker

O

Grunneier

Anleggseier / bruker: Eier

Navn:

Navn: Hn..\.de.ulA wm~ Fla,tnj,~~ ~

Adresse:

------------~--------

Poststed:

mIl

Adresse: YiOLb\

Poststed:

5

~

tlALDtrJ

PlANSTATUS/a.tWeESl<RIVEl.SE

Planstatus-kode:

mIl

Områdetype:

Tilstand:

IIIII

Miljøbeskrivelse/foreløpig vurdering:

N«IV/R~ER

Regi sternr. I SEFRAK: ________________
Hva er registrert?

Øvrig informasjon registrert hos (etat)

Tegnet skisse? JA

NE! ~

L-...;

Etat / dato / sign: Nv';:' , [9'\0 - 02>-.;2.,. ....:J"'"
i

i

SHO, 28.09 . 89

El..æE lJfÆ1NINiER I VASSDVWi
FQTQREGISTRERING

Objekt nr:

IcldJ~9bl

Film nr:

~

Bilde nr :

Bilde innen filmen :

Filmtype: \<ODA't<.

rn

E!> d.CQ

<f' BILDET
Dato fotografert:

ml UIlJ -

Klokkeslett (timer, min):

Værforhold

Pers pekt i v

~

~

l

19

lalql

[!li] , GIQ]

Klarvær
Delvis skyet
Overskyet
Regnvær
Snøvær

2
3
4
5

=
=
=
=
=

l
2
3
4

Sett ovenfra
= Skråbilde
= Sett horisontalt
= Sett nedenfra
=

Avstand fra objektet:

[]1] m

o

Spesielle lysforhold: Ja:
Nei:

IZI

Bredd av vassdraget: [Hl H ., Høyre
V .. Venstre
B • Begge

M= Midt i

MILJØBESKRIVELSE/FOREU0PIG VURDERING
Langbruslorenna eller Hallangen renne er bygd i 1944 , men underbyggingen
av kreosetimpregnerte materialer er fra 1960 .
Fra sjøen Hallangen ble det overført tømmer til Setten via denne ca 400
m lange fløtningsrenna i en kobber-stål legering. Det er et relativt
lite fall på renna (ca 25 m), som er konstruert slik at den smalner inn
gradvis mot utløpet der fallet og dermed farten på vannet er størst.
Flere
steder
i
Haldenvassdraget har det vært konstruert lange
fløtningsrenner, men denne i kobber-stål er en kurios i tet. Flere av de
lange fløtningsrennene ble stundom brukt til å gå i der hvor folk fant
det lettere. Jfr. med den mer kjente plankerenna i Fredrikshald. på
bildene 37789 og 37792 er det kjentmann og tidligere fløtningsinspektør
Kåre Skullerud som "inspiserer" renna.
Fløtingen fra Hallangen opphørte i 1975 , men Langbruslor fløtningsrenne
er fortsatt i så god stand at den kan brukes hvis det hadde vært aktuelt
å starte opp igjen .

VEDLEGG 8
REGISTRERTE VASSDRAGSINNRETNINGER, SORTERT ETTER KaftJNE OG TYPE INNRETNING

(Løpenr er innretningens ident, koden for 1!pg er beskrevet

j

vedlegg 2)

==-====================================================================
Løpenr Type Navn på innretningen

Bygd
M711år Vassdragsnr kart

----------------------------------------------------------------------0101 Halden kommune
000036
000046
000025
000019
000041
000064

A-60
A-60
A-70
A-99
A-99
A-99

Mebø sag
Ganerød sag
Lossekran for tømmer
Tistedalen tresliperi
Hanseseter flishøvel
Rambukk på flåte

001.B2A
001.B3
1950 001.A7
1889 001.A7
1890 001.B22
001. B4

2013-3
2013-3
1913-2
1913-2
2013-3
2013-3

000040
000044
000049
000139
000008
000020
000054
000061
000042
000052
000053
000058
000059
000060
000017

0-00
0-00
0-00
0-00
0-10
0-10
0-10
0-10
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-30

Hanseseter dam
Sagd ammen
Gammel dam ved Ganerød
Arebekken kverndam
Skonningfoss dam
Svanedammen
Ertedammen .
Brekke dam
Rødvatn dam
Grisedammen
Helledammen
Holvannsdam
Mørte dam
Elgtjern dam
Gammel deledam

1958 001.B22
001.B3
001.BIA
001.01
1928 001.A3
001.A8
001. B1B2
1924 00l.B4
001.B22
001. B1B2
1929 001. B1B1
1899 001. BID
001. B1B4
001. B1B4
1906 00l.A5

2013-3
2013-3
2013-3
2013-4
1913-2
1913-2
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
1913-2

000015
000048
000062
000039
000012
000022

E-10
E-10
E-10
E-21
E-31
E-99

Tistedalsfoss I
Ganerød lysverk
Brekke kraftstasjon
Mebø møll e
Saugbruks fabrikasjonsvann-rør
Inntak til Tistedalfoss krafts

1908 001.A6
001.B1A
1924 00l.B4
1914 00l.B2A
00l.A3
001.A7

1913-2
2013-3
2013-3
2013-3
1913-2
1913-2

000051
000050

F-10 Fiskehuset
F-99 Fundamenter til Fiskehusets va

00l.B1A
001.B1A

2013-3
2013 3

000006
000016
000055
000002
000007
000018
000056
000057
000033
000034
000035
000043
000014
000023
000037
000027
000029
000032
000028
000003

K-I0
K-I0
K-10
K-ll
K-ll
K-ll
K-ll
K-ll
K-12
K-12
K-12
K-13
K-14
K-14
K-14
K-21
K-21
K-21
K-43
K-SO

Skonningfoss gamle bru
Katrineholm bru
Krussæter steinbru
Halden bybru
Skonningsfoss bru
Tista bru
Krussæter fylling
Erte bru
Håkaby bru
Fugleput hvelvbru
Fugleput bru
Ganerød trebru
Saugbruksforeningens bru over
Tistedal bombru
Bru til Medbørød gård
Tangen brygge
Brygge ved Vadet
Bjørnstadbrygga
Båtslipp ved Vadet
Porsnes sluser

1928
1982
1860
1965
1970
1985
1964
1964
1945
1848
1963

001.A3
00l.A6
001. B1B1
001.A2
001.A3
001.A5
00l.B1B1
001. B1B1
00l.B22
001.B2A
00l.B2A
001.B3
1954 001.A6
00l.A7
001. B2A
1883 00l.A7
001. B21
1862 001. B10
001.A8
001.A1

1913-2
1913-2
2013-3
1913-2
1913-2
1913-2
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
1913-2
1913-2
2013-3
1913-2
1913-2
1913-2
1913-2
1913-2

=======================================================================

___

=_.==~=._==

___________ ====_======================z= =================

Løpenr Type Navn på innretningen

.

Bygd
M711ar Vassdragsnr kart

-----------------------------------------------------------------------

000009
000063
000066
000038
000001
000030

K-50
K-50
K-50
K-60
K-99
K-99

Skonningsfoss sluser
1909 001.A3
Brekke nye sluser
1924 001. B4
Krappeto sluser
1856 001. B8
Nivåkanal for Mebø- og Medbjør
001.B2A
Halden havn jernbanebru
001.A2
Båthus ved Vadet
001. B21

000013 M-10 Steinforbygning av Tistas nord
000004
000011
000024
000026
000065
000005
000021
000045
000047
000031
000010

T-21
T-22
T-22
T-22
T-22
T-23
T-33
T-33
T-33
T-42
T-51

Tømmervelte ved Saugbruks
Skonningsfoss damlense
Tistedalsfoss damlense
Ledelenser og fester opp forbi
Tømmerlense ved Brekke
Lensefester fra Saugbruks til
Fundamentene til den flytende
Ganerød tømmerrenne
Grisedammen fløtningsrenne
Tømrnerreservoar i Femsjøen
Anker brugs kjerrat

001.A6

1913-2
2013-3
2013-3
2013-3
1913-2
1913-2
1913-2

001.A4
001.A3
001.A7
001.A7
001.B5
001.A3
001.A8
1949 001. B3
001.B1A
001.B21
001.A3

1913-2
1913-2
1913-2
1913-2
2013-3
1913-2
1913-2
2013-3
2013-3
1913-2
1913-2

000083 A-30 Forsvarsverk langs Stenselva v
001.C2
000117 A-60 Aspestrand sag/Kjær sag
1885 001.C32

2013-3
2013-3

000069
000070
000071
000084
000086
000089
000092
000116
000124
000126
000130
000131
000132
000133
000149
000072
000128
000129
000074
000075
000077
000078
000079
000091
000094
000096
000097
000098
000100
000101
000102
000104

2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-4 .
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
1013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3

0118 Aremark kommune

0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-10
0-10
0-10
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20
0-20

Rennedam nr. l i Troll nesvassd
Rennedam nr. 2 i Troll nesvassd
Rennedam nr. 3 i Trollnesvassd
Sund mølledam
Sund nivådam
Kverndammen
Remne dam
Sagdammen
Skolleborg mølledam
Gammel reguleringsdam ved Skol
Buerørvatn dam
Ojupvatn dam
Teigsørvatn dam
Fyllingsørvatn dam
Strømsfoss dam
Trollnes dam
Lakasdammen
Høyfoss dam
Nøsthol dam
Liten løftedam nedstrøms Nøsth
Kavestjern dam
Stensvann dam
Stenstjern dam
Liten kistedam nedenfor Remne
Nedre Kjerjel dam
Øvre Kjerjel dam
Oam 4. Løftedam
Oam 3. Løftedam
Oam 2. Løftedam
Oam l. Løftedam
Gøtli dam
Langet jern dam

1934

1907
1928
1965
1962
1928
1928
1928

1939

001.C31
001.C31
001.C31
001.C1
001.C1
001. Cl
001. Cl
001.C3A
001.02
001.02
001.02
001.02
001.02
001.02
001.03
001.C31
001.02
001.02
001. B7
001.B7
001.B7
001. B7
001.B7
001. Cl
001.C1
001. Cl
001.C1
001. Cl
001. Cl
001. Cl
001. Cl
001.C1
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----------------------------------------------------------------------000106 0-20 Mortefallet dam
001.Cl
2013-3
000108
000110
000111
000113

0-20
0-20
0-20
0-20

Morttjern dam
Toters enger dam
Skrømsle dam
Holmegils dam/Kasedammen

001.Cl
001.Cl
1928 001.Cl
001.C3A

2013-3
2013-3
2013-:3
2013-3

000125
000148
000138
000150
000085
000115
000123
000155

E-I0
E-10
E-20
E-20
E-21
E-21
E-21
E-21

Skolleborg kraftstasjon
Strømsfoss kraftstasjon
Arebekken bekkekvern
Strømsfoss mølle
Sund mølle
Nedlagt bekkekvern ved Kvernmo
Skolleborg mølle
Fossbekk bekkekvern

1958 001.02
1922 001.03
001.01
1897 001.04
1900 001.C1
001.C3A
1905 001.02
001.E2

2013-3
2013-4
2013-4
2013-4
2013-3
2013-3
2013-3
2013-4

000144 F-I0 Fl øtningshytte

1913 001.03

2013-4

000081
000120
000136
000073
000080
000090
000114
000119
000121
000137
000153
000127
000140
000146
000147
000112
000118
000122
000134
000141
000151
000156
000145

1867 001. B8
001.C6
001.01
1858 001.C31
1970 001.B8
1860 001.C1
001.C3A
1974 001. C6
1903 001.C6
001.01
001. E2
001.02
001.02
1958 001.03
001.03
1860 001.C31
001.C32
1912 001.C5
1911 001.01
001.02
001.03
001.E2
1857 001.03

2013-3
2013-3
2013-4
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-4
2013-4
2013-3
2013-4
2013-4
2013-4
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-4
2013-4
2013-4
2013-4

K-I0
K-I0
K-I0
K-ll
K-ll
K-ll
K-ll
K-ll
K-ll
K-ll
K-ll
K-12
K-12
K-12
K-12
K-21
K-21
K-21
K-21
K-21
K-21
K-22
K-50

Gamle Stens brua brukar
Tømmerlense ved Skodsberg bru
Arebekken hvelvbru
Fjell bru
Stens brua
Sund hvelvbru
Ho 1meg il bru
Skodsberg nye bru
Sodsberg gamle bru/brukar
Skjul stad bru
Fossbekk bru
Skolleborg bru
Teigen bru
Strømsfoss kanal bru
Strømsfoss bru
Holmegil brygge
Aspestrand brygge
Skodsberg brygge
Aremark brygge/Prestegårdsbryg
Rive brygge
Strøms foss brygge
Kilen kabel ferge
Strømsfoss sluse

000143 M-I0 Strømsfoss kanal forbygning
000087 M-40 Steinsatt elvebredd på nedside
000103
000142
000154
000067
000082
000152
000082
000068
000093
000095
000099
000105
000107
000109
000076

T-I0
T-21
T-21
T-22
T-22
T-22
T-23
T-33
T-33
T-33
T-33
T-33
T-33
T-33
T-41

Gøteli fløtningshytte
Fange utislagsplass for bilkbu
Fossbekk utislagsplass for tøm
Tømmerlense i Stenselven ved u
Tømmerlense i Stenselven ved S
Tømmerlense i Strømselven
Tømmerlenser i Stenselva ved S
Fløtningsrenne i utløpet av Tr
Tømmerrenne fra Remne dam
Tømmerrenne fra øvre Kjerjel d
Tømmerrenne fra løftedam 2
Tømmerrenne fra Langt jern dam
Tømmerrenne fra Mortefallet da
Tømmerrenne fra Morttjer dam
Flake nedenfor Nøsthol dam

001.03
001. Cl
001. Cl
1951 001.01
1950 001. E2
001. C31
001.C2
001.03
001.Z
1950 001. C31
001. Cl
001. Cl
001. Cl
1947 001. Cl
001. Cl
001.C1
001. B7

2013-4
2013-3
2013-3
2013-4
2013-4
2013-3
2013-3
2013-4
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
2013-3
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----------------------------------------------------------------------0119 Harker kommune
000167
000174
000184
000185
000186
000176
000170
000171
000172
000173

0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-10
0-20
0-20
0-20
0-20

Svanebydallll1en
Jonsvann dam
Huevann dam
Svartevann dam
Krokvann dam
ørje dam
Grastjern dam
Nøklepøl dam
Liseterdammen
Gjøvann dam

000166 E-10 Lie lysverk
000178 E-10 ørje kraftstasjon
000169 F-20 Settefiskanlegg til ØJFF
000169 F-22 Settefiskanlegg til ØJFF

001. E4
001. E4

001.E32
001. E4
001. E4
001. E4
001. E4

2013-4
2013-4
2014-3
2014-3
2014-3
2013-4
2013-4
2013-4
2013-4
2013-4

001. E4
1943 001. E32

2013-4
2013-4

001. FIl

001. E4
001. E4

2013-4
2013-4

000157
000182
000159
000161
000165
000181
000189
000210
000162
000163
000164
000179
000187
000188
000208
000180
000160

K-Il
K-Il
K-12
K-12
K-12
K-12
K-12
K-20
K-21
K-21
K-21
K-21
K-21
K-21
K-21
K-50
K-60

Grislingås bru
001. El
E 18 bru ved ørje over slusene
001.E4
Otteid kanal bru
001. El
Bru ved HalvorsrudjLaneset
001.E4
Lie bru
001. E4
Kanal brua
1937 001. E4
Aseby bru
001. FIl
Lagerhus for Turisten, Skuleru
001. F3
Ytterbøl brygge
001.E31
Øystad bryggejPrestegårdsbrygg
001. E31
Arnes brygge
001. E4
Brygge ved høvleritomta
001.E32
Oegenes brygge
001. FIl
Rødenes brygge
001. F2
Skulerud brygge
001. F3
ørje sluser
1860 001. E4
Otteid kanal
1827 001. El

2013-4
2013-4
2013-4
2013-4
2013-4
2013-4
2014-3
2014-3
2013-4
2013-4
2013-4
2013-4
2014-3
2014-3
2014-3
2013-4
2013-4

000209
000175
000183
000158

T-I0
T-22
T-22
T-51

Skulerud smie
Tømmerlense i innløpet til ørj
Liten tømmerlense ved innløpet
Otteid kjerrat

2014-3
2013-4
2013-4
2013-4

001. F3
001.E4
001. E4
001. El

0221 Aurskog-Høland kommune
000275
000300
000196
000232

A-60
A-60
A-99
A-99

Sagrøys ved Nordby
Tangen sag
Oppsal bruk
Frørenseri ved Sagbråtefoss

000280 B-12 Kjerssundet bru

001.KIZ
001.Fe12
1914 001. FIA
001. FA

2014-4
2014-4
2014-3
2014-3

1969 001.FB

2014-4
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000307
000309
000315
000199
000198
000197
000191
000219
000227
000229
000244
000250
000253
000256
000269
000272
000274
000290
000294
000296
000306
000272
000276
000278
000279
000282
000286
000287
000288
000297
000301
000200
000215
000223
000236
000239
000261
000264
000271
000271
000305
000201
000291
000270
000255
000228
000234

0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
0-00
O-lO
0-10
O-lO
O-lO
0-10
0-10
0-10
0-10
0-10
0-20
0-20
0-20
0-31
0-40
0-61
0-61

Tvillingtjern dam
Langsjølungen dam
BjørkenesdammenjN. Mangen dam
Vegatjønn dam
Oppsal driftsdam Il
Oppsal driftsdam I
Krok mølledam
Sootedammen (Lundsklåma dam),
Løftedam til Verket lysverk
Sagbråtefoss dam
Larsbråte mølledam
Tunsjøen dam
Oam ved Midskog
Tævsjøen dam
Liten dam nedenfor Langsjø
Fossen dam
Hareton dam
Hallangen dam
Langbruslor fløtningsdam
KvernhusdammenjLangbruslor dam
Gulltjernmo dam
Fossen dam
Oamneset dam
Tormoddammen
Oppsjøen dam (ikke befart)
Kolstadfoss dam
Oam ved Slorene
Langtjerndammen
Oryplane dam
Oamtjern dam
Tangefossen dam
Store Risen dam
Slorafoss dam (inntaksdam for
Lundsfossen dam
Bønsdammen
Hemnes dam
Fosser dam
Eidsdammen
Røytjern dam
Røytjern dam
Oamtjern dam oppstrøms Hverven
Vesle Risen Oam
Hallangen fløtningsdam
Langen dam
Sloredammen
Skådam ved Verket
Skådam ved Sagbråtefoss

1910

1928

1895
1977

313.C
313.C
313.F
OOI.FIA
001. FIA
001. FIA
001.FIA
001. FA
001. FA
001.FA
001.GAA
001.GAB
001.GAA
001.K4A
001.KllA
001.K42
001.K3
OOI.FCIB
001. FCIA
001. FC1A
001. FC12
001.Z
001.KIZ
001.KIZ
001.KIZ
001. FB
001.FC2
001. FC2
001.FC2
001. FC12
001.FC12
001. FIB
001.GAO
001. FA
001. FA
001.GB
001.J1
001.KllA
001.K11A
001.KllZ
001.FC12
001. FIC
OOI.FCIB
001.KIZ
001.GAA
001. FA
001. FA

2014-4
2014-4
2014-4
2014-3
2014-3
2014-3
2014-3
2014-3
2014-3
2014-3
1914-1
1914-1
1914-1
1914-1
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-3
2014-3
2014-3
2014-3
1914-2
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-3
2014-4
2014-4
1914-1
2014-3
2014-3
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Bygd
M7llar Vassdragsnr kart

000222
000226
000254
000262
000266
000267
000302
000190
000214
000230
000243
000277
000224
000245
000265
000308
000231
000273
000273

1917
1907 001.FA
001.GAA
1982 001.J1
001.KllA
001.KllA
001. FC12
1933 001. FIA
1918 001.GAO
001.FA
1910 001.GAA
001.KIl
001.FA
001.GAA
001.KllA
1918 313.C
001.FA
001.K42
001.Z

2014-3
2014-3
1914-1
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-3
2014-3
2014-3
1914-1
2014-4
2014-3
1914-1
2014-4
2014-4
2014-3
2014-4
2014-4

----------------------------------------------------------------------E-10
E-10
E-10
E-10
E-10
E-10
E-10
E-21
E-21
E-21
E-21
E-21
E-31
E-31
E-32
E-99
E-99
E-99
E-99

Lundsfossen kraftstasjon (Mini
Verket lysverk/likestrømsstasj
Lysverk ved Midskog, rester
Fosser kraftstasjon
Turbinstasjon
Lysverk
Tangefossen lysverk (lite å se
Krok mølle (Krog mølle)
Slorafoss mølle og kornsilo A/
Sagbråtefoss møllerøys
LarsbrAte mølle
Damneset mølle
Vannrør til Lundsfoss kraftsta
Larsbråte mølles vannrør
Vanntilførselsrør til Eidsverk
Rester etter den mekaniske dri
4 kvernsteiner ved Sagbråtefos
Fossen bruk
Fossen bruk

000268 F-21

Fiskedammer ved Katterød

001.KllA

2014-4

000192
000240
000247
000251
000281
000193
000204
000217
000241
000242
000248
000252
000195
000194
000211
000212
000213
000257
000258
000259
000260
000263
000283
000289
000298
000299
000218
000216
000225
000249
000203
000320
000207
000304
000206
000284

Krok gamle bru
Hemnes gamle bru
Gammel RV bru ved Larsbråta
Midskog gamle bru
Old riders bridge (rester/bruk
Krok bru
Kroksund bru
Pave stad bru
Hemnes bru
Amot bru
Larsbråta RV bru.
Midtskog bru
Oppsal søndre bru
Oppsal nordre bru
Høglund bru, fagverksbru
Haugerud bru
Elverum jernbanebru
Nes bru
Titterud bru/Tøyen bru
Naddum bru
Fosser bru
Skreppestad bru
Kolstadfoss bru
Gåsvika bru
Bru ved Damtjern
Setskog bru overfor Tangen sag
Sooten bru over Bønelva (Mjerm
Slorafoss bru
Soprim bru
Bru tilhørende privat skogsbil
Kroksund brygge
Sluser i Soot-kanalen
Nivåkanal ved Skirfoss
Grasmo kanal/Hvervselven
"Havnehage, eventyrhage" ved K
Trallebane for fløtningsbåt

001. FIA
001. GB
001.GAA
001.GAA
001. FB
001. FIA
001.F2
001.FA
001.GB
001.GAA
001.GAA
001.GAA
001.FIA
001. FIA
001. F5
001.GO
001 . F6
001.H2
OOI.Hl
00l.H1
00l.J1
001. KllA
001.FB
001. FCll
001.FC12
001.FC12
001. FA
001.GAO
001.FA
001.GAA
001. FIl
313.C
001. F2
001. FC12
001. F2
001. FCll

2014-3
1914-2
1914-1
1914-1
2014-4
2014-3
2014-3
2014-3
1914-2
1914-1
1914-1
1914-1
2014-3
2014-3
2014-3
2014-3
2014- 3
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-4
2014-3
2014-3
2014-3
1914-1
2014-3
2014-1
2014-3
2014-4
2014-3
2014-4

K-I0
K-IO
K-10
K-I0
K-10
K-ll
K-ll
K-ll
K-ll
K-ll
K-ll
K-ll
K-12
K-12
K-12
K-12
K-12
K-12
K-12
K-12
K-12
K-12
K-12
K-12
K-12
K-12
K-13
K-14
K-14
K-14
K-21
K-50
K-60
K-60
K-99
K-99

1960
1972

1961
1965

1849
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år Vassdragsnr kart

----------------------------------------------------------------------000220 M-40 Opplagt steinskjerm ved Sandre 1958 001.FA
001.GM
000246 M-40 Steinsatt elveløp nedenfor Lar
000238
000292
000285
000202
000295
000303
000237
000295
000221
000293
000235

1-10
1-10
1-10
1-21
1-21
T-33
1-33
1-33
1-40
1-40
1-41

Bøndammen fløtningshytte
001.FA
Hallangen fløtningshytte
001. FCIB
Kolstadfoss fløtningshytte
001. FC2
Kroksund tømmervelte I (venstr
001. FlI
Kroksund tømmervelte Il (høyre
001.FCIA
Tømerrenne ved Tangefossen (re
001. FC12
Bønsrenna
1955 001.FA
Langbruslor tommerrenne
001. Fl
lrekledning i Lundsklova
001.FA
Langbruslor fløtningsrenne
1944 001. FC1A
Flake/bunnbru i Sagbråtefoss
001.FA

2014-3
1914-1
2014-3
2014-4
2014-4
2014-3
2014-3
2014-4
2014-3
2014-4
2014-3
2014-4
2014-3

0236 Nes kommune
000321
000322
000324
000323

0-00
0-00
0-00
E-10

øysjøen dam
Burodammen
Butjerndammen/Bjerknes dam
Lysverk ved utløpet av Rabille

001.M
313.G
313.H
313.G

2015-3
2015-3
2015-3
2015-3

313.06

2014-4

Nordmangen dam/Øysjøfoss dam
øysjøen dam/Bol foss dam
Hafsjøen dam
Buviken dam
Fiskedammer ved Bolfoss/Øysjøe

313.06
313.02
313.G
313.02
313.02

2014-4
2014-1
2014-4
2014-1
2014-1

Bru ved utløp Hafsjøen

313.G

2014-4

0420 Eidskog kommune
000311 A-60 Sagbruk ved Øysjøfoss
000310
000316
000313
000318
000317

0-00
0-00
0-20
0-20
0-40

000314 K-I0

000312 1-21 lømmervelte ved Mangen sjø
000319 l-51 Kjerrat i Buviken

313.EO
1936 313.C

2014-4
2014-1

1980
1915
1908
1976

165.2A
165.2A
165.2A
165.2B

2029-4
2029-4
2029-4
2129-4

1978 165.2A
165.2A
165.2A
1977 165.2A
1976 165.2A
1977 165.2A
1977 165.2A

2029-4
2029-4
2029-4
2029-4
2029-4
2029-4
2029-4

1804 Bodø kommune
000522
000521
000526
000527

0-00 Forbygningsdam
0-10 Dam Bertnes kraftverk
0-10 Mel l andammen, Breidvad
0-31 lerskeldam Soløyvatnet

000537
000528
000543
000519
000540
000541
000542

F-14
F-20
F-20
F-30
F-30
F-30
F-30

Ledemur fisketrapp
Breidvad klekkeri
Ålefelle
Øvre fisketrapp Bertnes
Fisketrapp Breidvad
Nedre fisketrapp, Bertnes
Midtre fisketrapp, Bertnes
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----------------------------------------------------------------------Jernbanebro, Bertnes
Gangbro v/riksveg 80
Bro over RV-80, Bertnes
Bro, Sagelva
Gammel bro Sagelva
Bro, Skardalselva
Vegbro Breidvad
Bro, gamle riksveg
Bro Soløyvatnet/Breidvad
Gangbro
Kulvert v/Bueskyttebane
Bro, Baglia
Bro, Tussvasselva

1962
1983
1942
1973
1950
1950
1977

165.2A
165 . 2A
165.2A
165.2B
165.2B
165.2B
165.2A
165.2A
1976 165.2B
165.2A
1975 165.2A
165.2A
1978 165.2A

2029-4
2029-4
2029-4
2029-4
2029-4
2029-4
2029-4
2029-4
2129-4
2029-4
2029-4
2029-4
2029-4

1908 165.2A

2029-4

000508 0-20

Inntaksdam for Oldereid Lysver 1937 162.6A

2029-2

000505
-000502
000503
000504
000506
000510
000518
000515
000516
000517

E-I0
E-21
E-21
E-21
E-21
E-21
E-30
E-33
E-33
E-99

Oldereid Lysverk
Barkmølna
Bratli Mølle
Tuft etter mølle
Mølna til Litj-Johan
Gautestadmølna
Ledemur til kraftverksinntak {
Vannrenne til Barkmølna {obj.n
Vannrenne til Bratli mølle
Kvernsteiner

1937
1870
1890
1890
1930
1890
1937
1870
1890

162.6A
162.6A
162.6A
162.6A
162.6A
162.6A
162.6A
162.6A
162.6A
162.6A

2029-2
2029-2
2029-2
2029-2
2029-2
2029-2
2029-2
2029-2
2029-2
2029-2

000509
000507
000511
000513
000514
000512
000501

K-13
K-14
K-14
K-14
K-14
K-15
K-21

Privat bro
Gangbru
Gautestadbroa
Gammel veg bro oppstrøms Liavat
Ny vegbro oppstrøms Liavatnet
Veg bro ned strøms Liavatnet
Heimgård brygge

1977
1985
1987
1949
1965
1949
1870

162.6A
162.6A
162.6A
162.6A
162.6A
162.6A
162.6A

2029-2
2029-2
2029-2
2029-2
2029-2
2029-2
2029-2

000524
000520
000523
000533
000534
000535
000525
000536
000539
000529
000530
000531
000532

K-I0
K-11
K-11
K-12
K-12
K-12
K-13
K-13
K-13
K-14
K-14
K-14
K-14

000538 M-OO Mel l andammen, steinmur

1842 Skjerstad kommune

==================~=================================== =================

VEDLEGG 9

DAMMER I
HALDENVASSDRAGET - 001.Z
MANGENVASSDRAGET - 313.Z
TEGNFORKLARING

-------------~

Fløtningsdam

•

Kraftverksdam

•

Dam, uspesifisert

- - -

Nedbørfeltgrense

MALESTOKK

1 : 500 000

NVE - VASSDRAGSREGISTERET
16.05.1990 - JFH

VEDLEGG 10
Kartutsnitt over registrerte innretninger i sør-østre del av
Haldenvassdraget. Tallene refererer til liste over registrerte
innretninger, se vedlegg 8.

