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TILLATELSE
FOR

A/S LOFOTEN KRAFTLAG

TIL ERVERV AV TENNESFOSSENOG REGULERING AV TENNESVATNOG
KROKVATN SAMT OVERFØRINGAV LILLEVATNTIL TENNESVATNI

TENNESVASSDRAGETI MOSKENESHERRED I NORDLAND FYLKE

(MEDDELT VED KGL. RES. AV 17. JUNI 1955.)

•

Ved kg1. resolusjon 17. juni 1955 er bestemt:

A/S Lofoten Kraftlag tillates i medhold av lover nr. 16 og 17 av 14. des. 1917 å erverve

Tennesfossen og å regulere Tennesvatn og Krokvatn samt å overføre Lillevatn til Ten-
nesvatn i Tennesvassdraget i Moskenes herred i Nordland fylke, — alt i det vesentlige

samsvar med søknad av 8. mai 1953 fra sivilingeniør Elliot Strømme.

Tillatelsen gis på samme vilkår som fastsatt i den ved kg1. res. av 10. juli 1936 med-

delte konsesjon for A/S Tennesanlegget. Konsesjonstiden, 50 år, blir å regne fra 10. juli

1936, jfr. postene I, 14 og II, 1 i vilkårene for nevnte konsesjon og statens rett til inn-

løsning inntrer i det 35. år regnet fra samme datum, jfr, post I, 15.

Det fastsettes som gjeldende inntil videre manøvreringsreglement for reguleringen og

overføringen i samsvar med det utkast som er tatt inn i Industridepartementets tilråding av

17. juni 1955.
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Notat
OBS: Se siste side for korreksjon av manøvreringsreglementet, av 15.3.1982.



Betingelser
for tillatelse for A/S Lofoten Kraftlag til å erverve Tennesfossen og til å regulere Tennes-



vatn og Krokvatn samt å overføre Lillevatn til Tennesvatn i Tennesvassdraget i Moske-



nes herred.
(Fastsatt ved kgl. resolusjon 17. juni 1955.)

I.




Selskapets styre (direksjon og represen-
tantskap) skal ha sitt sete her i riket og skal
til enhver tid utelukkende bestå av norske
statsborgere.

Selskapets aksjer eller parter skal lyde på
navn. De kan ikke med rettsvirkning tegnes,
erverves eller eies av eller pantsettes til andre
enn staten, norske kommuner, norske stats-
borgere, Norges Bank eller med vedkom-
mende regjeringsdepartements godkjennelse
andre norske banker eller selskaper. Bestem-
melse herom skal påføres aksje- eller part-
brevene i det norske, engelske, franske og
tyske språk.

Selskapets vedtekter så vel som senere for-
andringer i disse blir å forelegge vedkom-
mende departement til godkjennelse.




Utbygging av vannfallet og den prosjekterte
regulering må påbegynnes innen 2 — to —
år fra konsesjonens datum og vannbygnings-
arbeidene og reguleringen må fullendes og
anleggets drift på,begynnes innen en ytter-
ligere frist av 5 fem — år.

Driften må ikke uten Kongens samtykke i
så lang tid som 3 år kontinuerlig stanses eller
kontinuerlig innskrenkes til mindre enn en
tredjepart av det i den forløpne tid innsatte,
på regelmessig drift beregnede maskineris
energi, heri ikke iberegnet hva der måtte være
avgitt tll bruk for kommuner etter post 11,
og sådanne stansninger eller innskrenkninger
må ikke noensinne i løpet av 10 år samlet finne
sted i så meget som 5 år.

Ved tidsberegningen medregnes ikke den
tid som på grunn av overordentlige tildragel-
ser (vis major) streik eller lockout har vært
umulig å utnytte.

For overtredelse av de i nærværende post
omhandlede bestemmelser erlegger selskapet 


en løpende mulkt stor kr. 50 — femti kroner
— pr. dag hvori vedkommende frister over-
sittes.




Til anlegg og drift skal utelukkende anven-
des funksjonærer og arbeidere som har norsk
innføds- eller statsborgerrett.

Vedkommende myndighet kan dog tillate
unntagelser fra regelen når behovet for spe-
siell fagkunnskap eller øvelse eller andre av-
gjørende hensyn gjør det nødvendig eller sær-
lig ønskelig.

Såfremt ikke offentlige hensyn taler deri-
mot kan fremmede arbeidere også tillates be-
nyttet når de har hatt fast bopel her i riket
i det siste år.

For hver dag noen i strid med foranstående
bestemmelser er i konsesjonærens tjeneste er-
legges til statskassen en løpende mulkt stor
inntil kr. 50 femti kroner — for hver
person.




Selskapet skal ved bygging og drift av an-
leggene anvende norske varer for så vidt disse
kan fås like gode, tilstrekkelig hurtig — her-
undèr forutsatt at der er utvist all mulig
aktsomhet med hensyn til tiden for bestillin-
gen — samt til en pris som ikke med mere enn
10 pst. overstiger den pris med tillagt toll
hvortil de kan erholdes fra utlandet. Er der.
adgang til å velge mellom forskjellige innen-
landske tilbud antas det tilbud som represen-
terer det største innen landet fallende arbeid
og produserte materiale, selv om dette tilbud
er kostbarere, når bare ovennevnte prisfor-
skjell — 10 pst. i forhold til utenlandsk
vare ikke derved overstiges.

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes dog
ikke å skulle overstige 25 pst. av den uten-
landske vares pris (eksklusiv toll). I tilfelle
av tvist herom avgjøres spørsmålet av depar-
tementet.
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Vedkommende departement kan dispensere
fra regelen om bruk av norske varer når sær-
lige hensyn gjør det påkrevd.

For overtredelse av bestemmelsene i nær-
værende post erlegger konsesjonæren for hver
gang etter avgjørelse av vedkommende depar-
tement en mulkt av inntil 15 — femten — pst.
av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.




Forsikring tegnes fortrinsvis i norske sel-
skaper hvis disse byr like fordelaktige be-
tingelser som utenlandske.




Arbeiderne må ikke pålegges å motta varer
istedenfor penger som vederlag for arbeid eller
pålegges noen forpliktelse med hensyn til inn-
kjøp av varer (herunder dog ikke spreng-
stoff, verktøy og andre arbeidsmaterialer).
Verktøy og andre arbeidsredskaper som ut-
leveres arbeiderne til benyttelse kan bare kre-
ves erstattet når de bortkastes eller ødeleg-
ges og da bare med sin virkelige verdi bereg-
net etter hva de har kostet konsesjonæren med
rimelig fradrag for slitasje. Hvis konsesjo-
næren holder håndelsbod for sine arbeidere
skal nettooverskuddet etter revidert årsregn-
skap anvendes til almennyttig øyemed for ar-
beiderne. Anvendelsen fastsettes etter sam-
råd med et av arbeiderne oppnevnt utvalg, som
i tilfelle av tvist kan forlange saken forelagt
for vedkommende regjeringsdepartement til
avgjørelse.

Konsesjonæren skal være ansvarlig for at
hans kontraktører oppfyller sine forpliktelser
overfor arbeiderne ved anlegget.




Konsesjonæren er forpliktet til når vedkom-
mende departement forlanger det på den måte
og på de vilkår som departementet bestemmer
å skaffe arbeiderne den til enhver tid nødven-
dige legehjelp.




Konsesjonæren er i fornøden utstrekning
forpliktet til på rimelige vilkår og uten be-
regning av noen fortjeneste å skaffe arbei-
derne og funksjonærene sundt og tilstrekkelig
husrom etter nærmere bestemmelse av ved-
kommende regjeringsdepartement.

Konsesjonæren er ikke uten vedkommende
regjeringsdepartements samtykke berettiget
til i anledning av arbeidstvistigheter å oppsi
arbeiderne fra bekvemmeligheter eller hus leid
hos ham. Uenighet om hvorvidt oppsigelse
skyldes arbeidstvist avgjøres med bindende
virkning av departementet.




Konsesjonæren er forpliktet til etter avgjø-
relse av vedkommende departement å erstatte
vedkommende fattigkommune dens utgifter
til fattigunderstøttelse av de ved anlegget an-
satte arbeidere og deres




Anvendes vannkraften til produksjon av
elektrisk energi må konsesjonæren ikke uten
samtykke fra vedkommende regjeringsdepar-
tement inngå i noen overenskomst til kunstig
forhøyelse av prisene her i riket på energi
eller på de produkter som frembringes ved
energien.




Konsesjonæren er forpliktet til å avgi inn-
til 10 pst. av den gjennomsnittlige kraftmeng-
de som vassfallet etter den foretatte utbyg-
ging kan frembringe med den påregnelige
vassføring år om annet til den kommuneiwor
kraftanlegget er beliggende eller andre kom-
muner, derunder også fylkeskommuner, idet
fordelingen bestemmes av vedkommende re-
gjengsdepartement.

Kraften avgis i den form hvori den produ-
seres.

Elektrisk kraft uttas etter departementets
bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjern-
ledningen eller fra ledningsnettet hva enten
ledningene tilhører konsesjonæren eller andre.
Forårsaker kraftens uttagelse av ledningene
økede utgifter bæres disse av den som uttar
kraften. Avbrytelse eller innskrenkning av
leveningen som ikke skyldes vis major, streik
eller lockout må ikke skje uten departemen-
tets samtykke.

Kraften leveres etter en maksimalpris be-
regnet på å dekke produksjonsomkostningene
— deri innbefattet 6 pst. rente av anleggs-
kapitalen — med tillegg av 20 pst. Hvis pri-
sen beregnet på denne måte vil bli uforholds-
messig høy fordi bare en mindre del av den
kraft vassfallet kan gi er tatt i bruk, kan dog
kraften i stedet forlanges avgitt etter en mak-
simalpris som svarer til den gjengse pris ved
bortleie av kraft i distriktet . Maksimalprisen
fastsettes ved overenskomst mellom vedkom-
mende departement og konsesjonæren eller i
mangel av overenskomst ved skjønn. Denne
fastsettelse kan så vel av departementet som
av konsesjonæren forlanges revediert hvert 5.
år. Hvis konsesjonæren leier ut kraft og kraf-
ten til kommune kan uttas fra kraftledning
til noen av leietagerne, kan kommunen i et-
hvert tilfelle forlange kraften avgitt til sam-
me pris og på samme vilkår som leierne av
lignende kraftmengder under samme forhold.



Konsesjonæren har rett til å forlange et
varsel av ett år for hver gang kraft uttas.
Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med
2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere
forlanges avgitt.

Unnlater konsesjonæren å levere denne kraft
uten at vis major, streik eller lockout hindrer
leveransen plikter han etter departementets
bestemmelse å betale en mulkt til statskassen
av kr. 1.— pr. dag for hver kW som urettelig
ikke er levert. Det offentlige skal være be-
rettiget til etter departementets bestemmelse
å overta driften av anlegget for eierens reg-
ning og risiko så vidt nødvendig til levering
av den betingede kraft.




Konsesjonæren skal betale en årlig avgift
til staten av kr. 0,10 pr. nat.-HK beregnet
etter den gjennomsnittlige kraftmengde som
vassfallet etter den foretatte utbygging kan
frembringe med den påregnelige vassføring
år om annet og en årlig avgift til de fylkes-,
herreds- og bykommuner som Kongen bestem-
mer av kr. 0,10 pr. nat.-HK beregnet på
samme måte.

Avgiften, hvorav svares 6 pst. rente etter
forfall, har samme pantesikkerhet som skatter
på fast eiendom og kan inndrives på samme
måte som disse.




Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe-
gynnes å forelegge vedkommende departement
detaljerte planer med fornødne opplysninger,
beregninger og omkostningsoverslag vedkom-
mende reguleringen og vassfallenes utbyg-
ging, således at arbeidet ikke kan iverksettes
før planene er approbert av departementet.
Anlegget skal utføres på en solid måte og skal
til enhver tid holdes i fullt driftsmessig stand.
Dets utførelse så vel som dets senere vedlike-
hold og drift undergis offentlige tilsyn. De
hermed forbundne utgifter utredes av anleg-
gets eier.




Når 50 år er forløpet fra 10. juli 1936 til-
faller vassfallet med alle de innretninger
hvorigjennom vannets løp og leie forandres,
så som damanlegg, kanaler, tunneler, bas-
senger, rørledninger m. m., de til utbyggingen
og kraftanlegget ervervede grunnstykker og
rettigheter, kraftstasjon med tilhørende ma-
skineri og annet tilbehør så vel som regule-
ringsanleggene med tihørende grunn og øv-
rige rettigheter og de arbeiderboliger, byg-
ninger og innretninger som hører med til
reguleringen og kraftanlegget, staten med 


full eiendomsrett og uten vederlag. Hvilke
bygninger og innretninger som hører med til
reguleringen og kraftanlegget avgjøres i til-
felle av tvist ved skjønn. Det som ikke til-
faller staten kan den innløse for dets verdi
etter skjønn på sin bekostning eller forlange
fjernet innen en av departementet fastsatt
frist.

Anlegget med installert maskineri skal ved
konsesjonstidens utløp være i fullt driftsmes-
sig stand. Hvorvidt så er tilfelle avgjøres ved
skjønn på konsesjonærens bekostning. Kon-
sesjonæren plikter på egen bekostning å ut-
føre hva skjonnet i så henseende måtte be-
stemme.




I det 35. år regnet fra 10. juli 1936 skal
staten kunne innløse det hele anlegg i den ut-
strekning hvori det etter post 14 tilfaller sta-
ten ved konsesjonstidens utløp. Benytter sta-
ten seg ikke herav skal den i det 10. år der-
etter ha samme adgang. Bestemmelse om inn-
løsning må være meldt konsesjonæren 5 år
forveien. Innlosningssummen skal bestemmes
således at vassfallet med tilhørende regulerin-
ger, grunnstyker og rettigheter samt vann-
bygningsarbeider og hus betales med hva de
bevislig har kostet konsesjonæren med fra-
drag for amortisasjon i forhold til den for-
løpne del av konsesjonstiden, mens rørled-
ninger, maskiner og annet tilbehør innløses
for sin tekniske verdi etter skjønn på statens
bekostning.

Såfremt anlegget innløses plikter staten å
overta de av konsesjonæren med offentlig til-
latelse inngåtte kontrakter om bortleie av
kraft for et tidsrom som ikke må strekke seg
ut over 5 år etter innløsningen. Staten har
rett til for sådan bortleie av kraft å kreve en
godtgjørelse som svarer til den gjennomsnitt-
lig betalte pris på elektrisk kraft her i riket
for lignende formål. I mangel av minnelig
overenskomst herom fastsettes prisen ved et
av Kongen oppnevnt skjønn, hvis avgjørelse
ikke kan påankes.

1.

Reguleringskonsesjonen gis for et tidsrom
av 50 år regnet fra 10. jult 1936. Den •kan
ikke overdras. De utførte reguleringsanlegg
eller andeler deri kan ikke avhendes, pant-
settes eller gjøres til gjenstand for arrest
eller utlegg uten i forbindelse med vannfall i
sanune vassdrag nedenfor annleggene.

Anleggene må tkke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke.
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Nærmere bestemmelse om betalingen av
avgifter etter I, post 12 og kontroll med
vannforbruket samt angående avgivelse av
kraft, jfr. I. post 11 skal forsåvidt de ikke
er fastsatt av Kongen med bindende virk-
ning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av
vedkommende regjeringsdepartement.




Vannslipningen skal foregå overensstem-
mende med et reglement som Kongen på
forhånd utferdiger. En norsk statsborger
som vedkommende departement godtar, skal
forestå manovreringen. Ekspropriasjons-
skjønn kan ikke påbegynnes før manøvre-
ringsreglementet er fastsatt.

1.

Reguleringsanleggets eier skal etter nær-
mere bestemmelse av departementet utføre
de hydrografiske dakttagelser som i det
offentliges interesse finnes påkrevet og stille
det innvunne materiale til disposisjon for det
offentlige. De tillatte laveste tapningsgrenser
betegnes ved faste og tydelige vannstands-
merker som det offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonæren
måtte la oppta i anledning av anlegget skal
tilstilles Norges Geografiske Opmåling med
opplysning om hvordan målingene er utført.




For oppfyllelsen av de forpliktelser som ved
anlegget eller dets drift pådras like overfor
andre og for overholdelsen av de i konse-
sjonen fastsatte betingelser skal der stilles
og til enhver tid opprettholdes sikkerhet for
et beløp av kr. 1 000 etter nærmere bestem-
melse av vedkommende regjeringsdeparte-
ment.




Konsesjonæren underkaster seg de bestem-
melser som til enhver tid måtte bli truffet
av vedkommende regjeringsdepartement til
kontroll med overholdelsen av de oppstilte
betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter er-
stattes det offentlige av konsesjonæren etter
nærmere av vedkommende departement fast-
satte regler.




Forsåvidt der måtte påhvile de konsederte
eiendommer eldre panteheftelser, servitutter
av vesentlig betydning, leierettigheter og
lignende heftelser, plikter kon»sesjonæren
innen to år å fjerne disse eller sørge for at
de viker prioritet for de i konsesjonen på-
lagte forpliktelser, derunder mulkter, som
måtte pålegges i henhold til denne. Heftelser
av mindre betydning kan av vedkommende
departement tillates å forbli stående. Alle
heftelser, som etter konsesjonens tinglys-
ning (jfr. III. post 5) er påført vedkommende
eiendommer og gjenstander bortfaller når
disse ifølge konsesjonen overgår til staten
eller innløses av denne.



Overtredelse av foranstående poster I. 1,

I. 10 og III. 2 medfører i gjentagelsestilfelle
tap av konsesjonen således at reglene i lov
nr. 16 av 14. desember 1917 §§ 31 og 32 får
tilsvarende anvendelse.




Idet konsesjonæren vedtar foranstående
betingelser for konsesjon på vedkommende
eiendomserhvervelser og reguleringsarbeider
som forpliktende for seg og de konsederte
eiendommer, inngår han på at nærværende
konsesjon som ikke kan overdras uten
kongelig tillatelse på konsesjonærens bekost-
ning tinglyses ved hans verneting og innen
de jurisdiksjoner hvor de konsederte eien-
dommer og anlegg m. v. er beliggende.

Foranstående betingelsers I. post 14 og 15
blir på samme måte å tinglyse vedkommende
konsesjonærs øvrige eiendommer.

Til sikkerhet for de forpliktelser som i
henhold til nærværende reguleringstillatelse
måtte påhvile eiendommer eller bruk i vass-
draget blir derhos å foreta tinglysning til
anførsel på vedkommende eiendommers eller
bruks folier i panteregistret.

Departementet kan nårsomhelst forlange at
konsesjonæren sender inn kart i 2 eksempla-
rer over samtlige ervervede eiendommer og
rettigheter, opptatt av en landmåler som de-
partementet godkjenner og etter departemen-
tets nærmere bestemmelse. Konsesjonæren
plikter å melde fra til departementet om erverv
av eiendommer og rettigheter som går inn
under postene i konsesjonsvilkårene om hjem-
falls- og innløsningsrett.



,

Manovreringsreglement
- for regulering av Krokvatn og Tennesvatn samt overføring av Lillevatn til Tennesvatn

i Moskenes herred i Nordland fylke.

•

 

Reguleringsgrensene er:

Krokvatn:




Øvre kote 	 350,0
Nedre kote 	 340,0

Reguleringshøyde 	 10,0 m

Tennesvatn:




Øvre kote 	 238,2
Nedre kote 	 232,2

Reguleringshøyde 	 6,0 m

Avløpet fra Lillevatn kan overføres til
Tennesvatn.

Reguleringsgrensene skal betegnes ved faste
og tydelige vannstandsmerker som det offent-
lige godkjenner.




Vannslippingen foregår etter A/S Lofoten
Kraftlags behov.




Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke
hindres av is eller lignende og at regulerings-
anleggene til enhver tid er i god stand.

Der føres protokoll over manøvreringen og
avleste vannstander samt observeres og note-
res om det forlanges regnmengder, tempera-
tur m. v. Av protokollen sendes om det for-
langes avskrift til Vassdrags- og  Klektrsi-
totsvesenet.




Til å forestå manøvreringen antas en norsk
statsborger som godtas av Hovedstyret for
Vassdrags- og Elektrisitetsvesenet.




Tvist om forståelsen av dette reglement
avgjøres med bindende virkning av vedkom-
mende departement.




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

•



 

KDB 1241 

 

Endringer i post 1 i manøvreringsreglementet av 15.03.1982. 

 

1. 

Reguleringsgrensene er: 

 

Krokvatn: 

Øvre kote  348,0 

Nedre kote  340,0 

Reguleringshøyde  8,0 m 

 

Tennesvatn: 

Øvre kote  239,0 

Nedre kote  233,0 

Reguleringshøyde  6,0 m 
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