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TILLATELSE FOR I/S LOFOTKRAFT TIL ERVERV AV
FALLRETTER OG TIL Å FÅ OVERFØRT REGULERINGS-
KONSESJONER FOR ØVRE- OG NEDRE KVITFOSSVATN,
TENNESVASSDRAGET, KROKFOSS OG SOLBJØRNVASS-
DRAGET— — —

Ved kongelig resolusjon av 2. oktober 1992 er bestemt:

"I medhold av lov om erverv av vannfall, bergverk og annenfast eiendom
m.v. av 14. desember 1917 nr. 16 og lov om vassdragsreguleringerav sam-
me dato nr. 17, gis I/S Lofotkraft tillatelse til erverv av fallretter og til å få
overført tidligere gitte reguleringskonsesjoner for øvre- og Nedre Kvitfoss-
vatn (reguleringskonsesjon gitt Vågan Komm. Kraftverk ved kronpr.reg. res.
30.06.55), Tennesvassdraget, Krokfoss og Solbjørnvassdraget
(reguleringskonsesjoner gitt A/S Lofoten Kraftlag ved kg1.res. 17.06.55).
Tillatelsene gis på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets
foredrag av 2. oktober 1992."

Vedlagt følger kopi av vilkårene for ervervskonsesjonene (Tennesvassdragetog
Solbjørnvassdraget).

Til orientering vedlegges kopi av departementets foredrag i den kongelige resolu-
sjonen.

Etter fullmakt

•

Harald Sblli



Vilkår for tillatelse for I/S Lofotkraft til å erverve

fallrettigheter i Tennesvassdraget

(Fastsatt ved kongelig resolusjon 2. oktober 1992)

"1.

(Konsesjonstid)

Konsesjonen gis på ubegrenset tid.

Vi1kårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis

vilkårene blir revidert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjonen innen

3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår, jfr.

konsesjonslovens S 5a.

Konsesjonen kan ikke overdras.

Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndighetenes samtykke.

2.

(Konsesjonsavgifter og næringsfond)

Konsesjonæren skal betale en årlig avgift til staten av kr. 1,00 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 bykommuner som Kongen

bestemmer av kr. 1,00 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.

Avgiftene har samme pantesikkerhet som skatter på fast eiendom og kan inndrives på

samme måte som disse. Etter forfall svares rente som fastsatt i medhold av lov 17.

desember 1976 nr. 100 om renter ved forsinnket betaling m.v. § 3, første ledd

Konsesjonsavgifter som innbetales til kommuner skal inngå i kommunale næringsfond.

Vedtektene til disse skal godkjennes av Kommunaldepartementet.
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(Kontroll med betaling av avgifter m.v.)

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter post 2 og kontroll med

vassforbruket samt angående avgivelse av kraft, jfr. post 9 skal med bindende

virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av Olje- og energidepartementet.

 

(Byggefrister m.v.)

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 5 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

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

For hver dag noen av disse fristene oversittes uten tillatelse fra Olje- og

energidepartementet, betaler konsesjonæren en mulkt til statskassen av kr. 1.000,-




(Godkjenning av planer, tilsyn m.v.)

Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av

anlegg og tiltak som omfattes av denne post er tillagt NVE/Vassdragsdirektoratet.

Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE/Vassdragsdirektoratet detaljerte planer

med nødvendige opplysninger, beregninger og kostnadsoverslag for vassdragets

utbygging. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent. Anleggene skal

utføres solid og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter konsesjonæren å c"..anlegge,utføre og

vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det landskapsarkitektoniske resultatet

blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger, massetak og

plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett over ti=er og andre områder som

trenges for å gjennomføre pålegg som blir gitt i forbinde:_semed denne post.
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Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene.

Oppryddingen må være ferdic senest 2 år etter at vedkommende anlegg er satt i drift.

Midlertidige hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig

nytte for allmennheten dersom det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe

for anlegget.

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

samtykke.

6

(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 erstatningens størrelse ved skjønn på

konsesjonærens bekostning.

Veger, bruer og kaier som konsesjonæren bygger, skal kunne benyttes av allmennheten,

med mindre Olje- og energidepartementet treffer annen bestemmelse.

7.

(Naturforekomster, fornminner m.v.)

Konsesjonæren plikter å unngå ødeleggelser av naturforekomster 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

naturvernmyndighetene underettes 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

lokaliteter blir berørt, og i tilfelle straks gi melding om dette til vedkommende

museum og/eller Riksantikvaren. 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 vedkommende ingeniører eller arbeidsledere

nødvendig underretning.
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8.

Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av Olje- og energidepartementet utføre

de hydrologiske observasjoner som i det offentliges interessse 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.

9

(Konsesjonskraft)

Konsesjonæren skal avstå til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i

inntil 10% av den gjennomsnittlige kraftmengden som vannfallet etter foretatt

utbygging kan yte med påregnelig vannføring år om annet. Avståelse og fordeling

avgjøres av Olje- og energidepartementet med grunnlag i kommunenes behov til den

alminnelige elektrisitetsforsyning.

Staten forbeholdes rett til inntil 5% av kraftøkningen beregnet som i første ledd.

Olje- og energidepartementet bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner

effekt og energi.

Kraften tas ut i kraftstasjonens appraratanlegg for utgående ledninger eller fra

konsesjonærens ledninger med leveringssikkerhet som fastkraft og brukstid ned til

5 000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke sette seg mot at kraften tas ut fra

andres ledninger og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved

omforming og overføring av kraften ved uttak andre steder enn i kraftstasjonens

apparataniegg for utgående ledninger, betales av den som tar ut kraften.

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 fordelingen avgjøres av Olje- og

energidepartementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med 2 års varsel.

Prisen på kraften referert kraftstasjonens apparatanlegg for utgående ledninger,

fastsettes hvert år av Olje- og energidepartementet basert på gjennomsnittlig

selvkost for et representativt antall vannkraftverk i hele landet.

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

major, streik eller lockout hindrer leveransen, plikter han etter Olje- og

energidebartementets bestemmelse å betale til statskassen en mulkt som for hver kWh
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som urettelig ikke er levert, svarer til den pris pr. kWh som hvert år fastsettes av

Olje- og energidepartementet, med et påslag på 100%. Det offentlige skal være

berettiget til etter Olje- og energidepartementets bestemmelse å overta driften av

anleggene for eierens regning og risiko så vidt nødvendig til levering av den

betingede kraft.

Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan tas opp til ny prøvelse etter 20 år

fra vedtakets dato.

10.

(Kontroll med overholdelsen av vilkårene)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser 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, 9 eller 10 kan medføre at

konsesjonen trekkes tilbake i samsvar med bestemmelsene i ervervslovens § 26.

For overtredelse av de i konsesjonen inntatte bestemmelser påløper en tvangsmulkt på

kr. 1.000,- pr dag eller kr. 2.000,- for hver overtredelse, såfremt det ikke er

fastsatt annen straff for overtredelse av vilkåret. Mulkten kan inndrives ved

utpanting.

(Tinglysing)

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

ervervslovens § 2."


