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Tillatelse

24. F E B

FOR

A/S  EIDEFOSS

til erverv av Tessefallene  i Vågå ved nye konsesjonsvilkår på ubegrenset tid.

(MEDDELT VED KRONPRINSREGENTENS RE1SOLUSJON AV 21. OKTOBER 1983)

Ved Kronprinsregentens resolusjon av 21. oktober 1983 er betsemt:

«1. I medhold av ervervslovens § 27, ffr. § 4 endres bestemmelsen om begrenset konsesjon og
hjemfall til staten i konsesjon på erverv av Tessefallene gitt Eidefoss ved kongelig
resolusjon 7. november 1952 til vilkår om konsesjon på ubegrenset tid.

2. For tillatelsen til ervery av Tessefallene fastsettes nye vilkår inntatt i Olje- og energide-
partementets foredrag av 21. oktober 1983.

3. Glonunens og Laagens Brukseierforening skal stå som konsesjonær for tillatelsen til å
overføre Veo til Tessevassdraget gitt ved kongelig resolusjon av 22. april 1960 og vil-
kårenes post 1 for tillatelsen endres i samsvar med Olje- og energidepartementets oven-
nevnte tilråding.»



1.
(Konsesjonstid.)

Konsesjonen gis på ubegrenset tid.
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til

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

Konsesjonen kan ikke overdras.
Anleggene må ikke nedlegges uten stats-

myndighetenes samtykke.

2.
(Konsesjonsa.vgifter.)

Konsesjonæren skal betale en årlig avgift
til staten av kr. 2,50 pr. nat.-hk, beregnet
etter den gjennomsnittlige kraftmengde som
de konsederte vassfallene etter den foretatte
utbygging og regulering kan frembringe med
den påregnelige vassføring år om annet og en
årlig avgift til de fylkes -, herreds - og bykom-
muner som Kongen bestemmer av kr. 10,00
pr. nat.-hk, beregnet på samme måte.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny
prøvelse etter tidsintervaller som loven til
enhver tid bestemmer.

Plikten til å betale disse avgifter inntrer
etter hvert som vasskraften tas i bruk. Av-
giftene har samme pantesikkerhet som skat-
ter på fast eiendom og kan inndrives på
samme måte som disse. Etter forfall svares
6 pst. rente.

3.
(Kontroll med betaling av avgifter m. v.)

Nærmere bestemmelse om betaling av av-
gifter etter post 2 og kontroll med vassforbru-
ket samt angående avgivelse av kraft, jfr.
post 16 skal med bindende virkning for hvert
enkelt tilfelle fastsettes av Olje- og energi-
departementet.

4.
(Byggefrister m. v.)

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av
2 år fra konsesjonens datum og fullføres
innen en ytterligere frist av 5 år. Under
særlige omstendigheter kan fristene forlenges
av Kongen.

I fristene medregnes ikke den tid som på
grunn av overordentlige tildragelser (vis ma-

(Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 21. oktober 1983.)

jor), streik eller lockout har vært umulig å
utnytte.

For hver dag noen av disse frister oversit-
tes uten tillatelse fra Olje- og energideparte-
mentet, betaler konsesjonæren en mulkt til
statskassen av kr. 1 000,00.

5.
(Bruk av norske varer.)

Konsesjonæren skal ved bygging og drift
av anleggene fortrinnsvis anvende norske
varer, for så vidt disse kan fås like gode,
tilstrekkelig hurtig, herunder forutsatt at
det er utvist all mulig aksomhet med hensyn
til tiden for bestillingen samt til en pris som
ikke med mer enn 10 pst. overstiger den pris
med tillagt toll, som de kan fås for fra ut-
landet. Er det adgang til å velge mellom
forskjellige innenlandske tilbud, antas det til-
bud som representerer det største innenlandske
arbeid og produserte materiale selv om dette
tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte
prisforskjell — 10 pst. i forhold til uten-
landsk vare ikke derved overstiges.

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes
dog ikke å skulle overstige 25 pst. av den
utenlandske varepris (eksklusive toll). I til-
felle av tvist om dette avgjøres spørsmålet
av Olje- og energidepartementet.

Olje- og energidepartementet kan dispensere
fra reglene om bruk av norske varer. Søk-
nad om dispensasjon må på forhånd sendes
til departementet med de opplysninger som
er nødvendige.

Hva angår leveranse fra EFTA-land, vil
dispensasjonsadgangen bli praktisert i sam-
svar med de forpliktelser som foreligger i
forhold til disse land under forutsetning av
full gjensidighet.

For overtredelse av bestemmelsene I denne
post betaler konsesjonæren hver gang etter
avgjørelse av Olje- og energidepartementet en
mulkt av inntil 15 pst. av verdien. Mulkten
tilfeller statskassen.

6.
(Forsikring.)

Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske
selskaper hvis disse byr like fordelaktige
betingelser som utenlandske. Olje- og energi-
departementet kan dispensere fra denne be-
stemmelse.



7.
(Helsetjeneste.)

Konsesjonæren er forpliktet til, når Sosial-
departementet forlanger det, på den måte og
på de vilkår som departementet bestemmer,
i anleggstiden helt eller delvis å dekke utgif-
tene til legehjelp for arbeiderne og funksjo-
nærene ved anlegget og deres familier og til
oppførelse eller utbygging av sykehus eller
sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene
omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden,
kan konsesjonæren etter nærmere bestem-
melse av Olje- og energidepartementet påleg-
ges å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikke-
lig erstatning.

8.
(Husrom for ansatte.)

Konsesjonæren er i nødvendig utstrekning
forpliktet til på rimelige vilkår og uten be-
regning av noen fortjeneste å skaffe arbei-
derne og funksjonærene og deres familier
sunt og tilstrekkelig husrom. Kommunalde-
partementet kan gi nærmere bestemmelser
om dette.

9.
(Forsamlingsiokale, allmenadannende

virksomhet m. v.)

Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe-
gynnes å sørge for midlertidig forsamlings-
lokale til bruk for arbeiderne og den øvrige
befolkning som er knyttet til anleggene, eller,
hvis Olje- og energidepartementet måtte finne
det mer hensiktsmessig og ikke vesentlig
dyrere, å delta i oppføring, utbedring eller
nedbetaling av permanent forsamlingslokale,
f. eks. samfunnshus.

10.
(Godkjenning av planer, tilsyn m. v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utfø-
relse og senere vedlikehold og drift av anlegg
og tiltak som omfattes av denne post er til-
lagt NVE/Vassdragsdirektoratet. Utgiftene
forbundet med dette dekkes av konsesjonæ-
ren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for
NVE/Vassdragsdirektoratet detaljerte planer
med nødvendige opplysninger, beregninger
og kostnadsoverslag for vassdragets utbyg-
ging. Arbeidet kan ikke settes i gang før pla-
nene er godkjent. Anleggene skal utføres
solid og skal til enhver tid holdes i full drifts-
messig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter
konsesjonæren å planlegge, utføre og vedlike-
holde hoved- og hjelpeanlegg slik at det

3

landskapsarkitektoniske resultatet blir best
mulig.

Kommunen skal ha anledning til å utale
seg om planene for anleggsveger, massetak
og plassering av overskuddsmasser

Konsesjonæren plikter, å skaffe seg varig
råderett over tipper og andre områder som
trenges for å gjennomføre pålegg som blir
gitt i forbindelse med denne post.

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

Midlertidige hjelpeanlegg kan pålegges plan-
lagt slik at de senere blir til varig nytte for
allmennheten dersom det kan skje uten ufor-
holdsmessig utgift eller ulempe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras
til andre uten NVE/Vassdragsdirektoratets
samtykke.

11.
(Veger m. v.)

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter
til vedlikehold og istandsettelse av offentlige
veger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir
særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle
avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene
for refusjonsplikten er til stede, samt erstat-
ningens størrelse ved skjønn på konsesjo-
nærens bekostning.

Veger, bruer og kaier som konsesjonæren
bygger, skal kunne benyttes til allmennheten,
med mindre Olje- og energidepartementet
treffer annen bestemmelse.

12.
(Naturforekomster, fornminner m. v.)

Konsesjonæren plikter i den utstrekning
det kan skje uten urimelige ulemper eller
utgifter å unngå ødeleggelser av naturfore-
komster og områder, når dette er ønskelig av
vitenskapelige eller historiske grunner, eller
på grunn av områdets naturskjønnhet eller
egenart. Så fremt slike ødeleggelser ikke kan
unngås, skal Statens naturvernråd underret-
tes i god tid på forhånd.

Konsesjonæren skal videre i god tid på
forhånd undersøke om faste fornminner som
er fredet i henhold til lov av 9. juni 1978
nr. 50, eller andre kulturhistoriske lokalite-
ter blir berørt, og i tilfelle straks gi melding
om dette til vedkommende museum. Viser
det seg først mens arbeidet er i gang at det
kan virke inn på fornminne som ikke har
vært kjent, skal melding sendes med en gang
og arbeidet stanses.

Om bestemmelsen i denne post gir vedkom-
mende ingeniører eller arbeidsledere nødven-
dig underretning.



13.
(Terskler m. v.)

I de deler av vassdragene hvor inngrepene
medfører vesentlige endringer i vassføring
eller vannstand, kan Olje-  og  energideparte-
mentet pålegge konsesjonæren å bygge tersk-
ler (grunndammer), foreta elvekorreksjoner,
opprenskinger m. v. for  å  redusere skadevirk-
ninger.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan
som ivaretar både private og allmenne interes-
esser i vassdraget. Utarbeidelse av pålegget
samt tilsyn med utførelse og senere vedlike-
hold er tillagt NVE/Vassdragsdirektoratet.
Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av
konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter av hensyn til for-
urensningssituasjonen og til gjennomstrøm-
ming av eventuelle terskelbassenger å slippe
en vassføring i elveleiet fra Tessevatn på inn-
til 300 1/sek. i tiden 1. juni til 30. september.
Nærmere pålegg om vasslippingen gis av Olje-
og energidepartementet.

Dersom inngrepene forårsaker erosjonsska-
der, fare for ras eller oversvømmelse, eller
øker sannsynligheten for at slike skader vil
inntreffe, kan Olje-  og  energidepartementet
pålegge konsesjonæren å bekoste sikringsar-
beider eller delta med en del av utgiftene for-
bundet med dette.

Arbeidene skal påbegynnes straks detaljene
er  fastlagt og må gjennomføres  så  snart som
mulig.

14.
(Hydrologiske obseryasjoner, kart m.  v.)
Konsesjonæren  skal etter nærmere bestem-

melse av Olje- og energidepartementet utføre
de hydrologiske observasjoner som i det offent-
liges  interesse finnes påkrevet, og stille det
innvunne materiale til disposisjon for det
offentlige.

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

15.
(Fiske.)

I.
Konsesjonæren plikter etter nærmere  be-

stemmelser av vedkommende departement
eller den dette bemyndiger:
a)  å  sette ut yngel og/eller settefisk (her-

under også flerkrig fisk) av det antall
de arter og stammer, den størrelse og
kvalitet, og på den tid, sted og måte som
måtte fastsettes, og dekke alle utgifter
forbundet med dette.

b)  å  bygge fiskesperrer i forbindelse med
inntak og utløp av kraftstasjonene.
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Dersom det som følge av kraftutbyggingen
oppstår skader som berører fiskebstandene i
Tessa, tilpliktes konsesjonæren utover det
som er  nevnt ovenfor å bekoste ytterligere
tiltak som DVF bestemmer, såfremt omkost-
ningene står i rimelig forhold til det  som
derved vinnes.

Alle utgifter forbundet med nødvendig kon-
troll og tilsyn med overholdelsen av oven-
nevnte vilkår eller pålegg gitt med hjemmel
i disse vilkår dekkes av konsesjonæren.

16.
(Konsesjonskraft.)

Konsesjonæren plikter å avgi inntil  10  pst.
av den gjennomsnittlige kraftmengde som
de konsederte vassfallene etter den foretatte
utbygging og regulering kan frembringe med
den påregnelige vassføring år om annet til
den kommune hvor kraftanlegget ligger eller
andre kommuner, derunder også fylkeskom-
muner,

Fordelingen av kraften bestemmes  av  Olje-
og energidepartementet. Staten forbeholdes
rett til inntil 5 pst. av kraften.

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter
begjæring av en interessert tas opp til ny
avgjørelse etter 30 år.

Kraften kan kreves avgitt med en bruks-
tid ned til 5 000 brukstimer årlig. Kraften
avgis i den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter Olje- og energi-
departementets bestemmelse i kraftstasjonen
eller fra fjernledningene eller fra lednings-
nettet, hva enten ledningene tilhører konse-
sjonæren eller andre. Forårsaker kraftens
uttakelse av ledningene økede utgifter, bæres
disse av  den som uttar kraften, enten denne
er staten eller en kommune. Avbrytelse eller
innskrenkning av leveringen som ikke skyldes
vis  major, streik eller lockout, må ikke skje
uten departementets samtykke.

Kraften skal leveres til vanlig pris i ved-
kommende forsynings- eller samkjøringsom-
råde. Dersom det ikke er mulig å påvise noen
slik pris, skal kraften leveres til selvkostende.
Hvis den pris som således skal legges til grunn
blir uforholdsmessig høy fordi bare en mindre
del av den kraft vassfallene kan  gi  er tatt
i bruk, skal kraften leveres til rimelig pris.

Uenighet om prisen avgjøres av Olje- og
energidepartementet.

Konsesjonæren har rett til å forlange et
varsel  av  1 år for hver gang kraft uttas.
Samtidig  som  uttak varsles kan forlanges
oppgitt den brukstid som ønskes benyttet og
dennes fordeling over året. Tvist om fordelin-
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gen avgjøres av departementet. Oppsigelse
av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel.

Oppsagt kraft kan ikke senere forlanges
avgitt .

Eventuell avgivelse av overskytende kraft-
mengder i henhold til endret pålegg etter 3.
ledd kan bare kreves etter hvert som kraft
blir ledig.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som
er betinget i denne post uten at vis major,
streik eller lockout hindrer leveransen, plik-
ter han etter departementets bestemmelse å
betale en mulkt til statskassen av kr. 2,00 pr.
dag for hver kW som urettelig ikke er levert.
Det offentlige skal være berettiget til etter
departementets bestemmelse å overta driften
av anleggene for eierens regning og risiko så
vidt nødvendig til levering av den betingede
kraft.

17.
(Forurensning m. v.)

Konsesjonæren tilpliktes etter vedkommende
departements bestenunelser å la utføre eller
bekoste tiltak som skyldes forurensningsvirk-
ninger som står i forbindelse med kraftut-
byggingen.

Konsesjonæren tilpliktes etter vedkommende
departements nærmere bestemmelser å be-
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koste en jevnlig undersøkelse av de fysiske,
kjemiske og bioloigske forholdene i Tessa.

18.
(Kontroll med overholdelsen av vilkårene.)

Konsesjonæren underkaster seg de bestem-
melser som til enhver tid måtte bli truffet av
Olje- og energidepartementet til kontroll med
overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det
offentlige av konsesjonæren etter nærmere
regler som fastsettes av departementet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av
postene 2, 4, 16 og 18 kan medføre at konse-
sjonen trekkes tilbake i samsvar med bestem-
melsene i ervervslovens § 26.

For overtredelse av de i konsesjonen inn-
tatte bestemmelser påløper en tvangsmulkt på
kr. 1 000,00 pr. dag eller kr. 5 000,00 for hver
overtredelse, såfremt det ikke er fastsatt
annen straff for overtredelse av vilkåret.
Mulkten kan inndrives ved utpanting.

19.
(Tinglysing.)

Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor
anleggene er beliggende, jfr. ervervslovens
§ 2.




