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Tmfos AS. Ny konsesjon for erverv av bruksrett til Notodden kommunes andel
av Sagafoss i Tmnelva.

./. Vedlagt oversendes 50 avtrykk av konsesjonsdokumentet for ovennevnte tillatelse,
samt 3 kopier av Olje- og energidepartementets brev av i dag til Tinfos AS.

NVE gis myndighet til å kreve inn de årlige avgiftene til staten, jfr. vilkårenes post 2,
samt gi pålegg om hydrologiske observasjoner, jfr. vilkårenes post 9.

./. Vedlagt returneres de hitsendte saksmapper.

er full kt

arald olli
Avdelingsdirektør

Christian Budsberg Pettersen
Førstekonsulent

Postadresse Kontoraciresse Telefon* Energi- og Saksbehandler
Postboks 8148 Dep Einar Gerhardsens plass 1 22 24 90 90 / 22 24 63 01 vassdragsavdelingen Christian Budsberg
0033 Oslo Org. nr Telefaks Pettersen
http://www.oed.dep.no/ 977 161 630 22 24 95 68 22 24 61 71
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Tinfos AS
Postboks 103
1325 Lysaker

Deres refVår ref

OED 99/723 EV CBP
Dato

1 3 SEPT2002

1111 Tinfos AS. Ny konsesjon for erverv av bruksrett til Notodden kommunes andel
av Sagafoss i Tinnelva.

./. Med henvisning til departementets brev av 04.10.2001, oversendes vedlagt 40 avtrykk
av konsesjonsdokumentet for ovennevnte tillatelse.

I Olje- og energidepartementets redegjørelse i brev av 05.04.2002 til advokatfirma
Thommessen Krefting.Greve Lund, konkluderer departementet med følgende:

Ny bruksrettskonsesjon til Tinfos AS gitt ved kongelig resolusjon av 28. september
2001, løper fra det tidspunkt den kongelige resolusjon ble gitt.

Frem til utløpet av den eldre konsesjon 6. mars 2003, skal vilkårene i kgl.res av 6.
mars 1953, i tilfelle motstrid, gå foran vilkårene gitt ved kgl.res av 28. september
2001.

Departementet skal meddele følgende hva angår vilkårene:

VilUr for tillatelse til erverv av fallrettigheter:
Konsesjonen gis for leietiden, men ikke utover 60 år.

Vilkårene for konsesjon kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år regnet fra
konsesjonstidspunktet 28.09.2001, jfr. post 1, 2. ledd.

Konsesjonsavgiftene, jfr. post 2, er på kr 7,- pr år pr naturhestekraft til staten, og betales
etterskuddsvis til hovedkassereren i NVE. Den årlige avgiften på kr 21,- pr

Postadresse Kontoradresse Telefon* Energi- og Saksbehandler

Postboks 8148 Dep Einar Gerhardsens plass 1 22 24 90 90 / 22 24 63 01 vassdragsavdelingen Christian Budsberg

0033 Oslo ()rg. nr Telefaks Pettersen

http://www.oed.dep.no/ 977 161 630 22 24 95 68 22 24 61 71



naturhestekraft til kommunene innbetales i henhold til NVEs rundskriv av 07.10.86.

Konsesjonsavgiftsmidlene danner et fond som etter nærmere bestemmelse av
kommunestyret skal anvendes til fremme av næringslivet i kommunen. Godkjennelse
av vedtektene for fondet er delegert til fylkesmannen i henhold til
industrikonsesjonsloven § 2, fierde ledd nr. 13, 6. ledd.

NVE gis myndighet til å treffe bestemmelser om hydrologiske observasjoner, jfr. post 9.

Vilkårene i post 6 og 7 bes iakttatt.

Departementet forbeholder seg retten til å treffe enhver bestemmelse som måtte anses
påkrevet i anledning av konsesjonsbetingelsene og kontrollen med overholdelsen av
disse, jfr. post 11. For overtredelse av bestemmelsene i konsesjonen eller andre i loven
eller i medhold av loven fastsatte bestemmelser, kan departementet fastsette en
tvangsmulkt på inntil kr 100 000,- pr dag til forholdet er bragt i orden,eller inntilkr• 500 000,- for hver overtredelse.

Tinglysning:

./. Det vedlegges to bekreftede eksemplarer av konsesjonsdokumentet. Disse skal
tinglyses så snart som mulig, jfr. post 13 i vilkårene. Dokumentet skal avmerkes på de
eiendommer hvor anleggene ligger.

Det ene konsesjonsdokumentet skal deretter sendes tilbake til Olje- og
energidepartementet med attest fra sorenskriveren om hvilke eiendommer dokumentet
er avmerket på. Samtidig sendes inn en fortegnelse over hvilke eiendommer anleggene
ligger på.

Etfer full a t

( : L
Per H. Hensveen
Ekspedisjonssjef

•

arald ölli
Avdelingsdirektor

Side 2



Tillatelse
for

Tinfos AS

TIL Å ERVERVE BRUKSRETT TIL NOTODDEN KOMMUNES DEL
AV FALLET I SAGAFOSS I TINNELV

(Meddelt ved kongelig resolusjon av 28. september 2001)

Ved kongelig resolusjon av 28. september 2001 er bestemt:

«I medhold av lov om vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember 1917 nr. 16 § 5 gis
Tinfos AS tillatelse til erverv av bruksrett til Notodden kommunes del av fallet i Sagafoss i Tinnelv på de
vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av 28. september 2001.»
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Vilkår
for tillatelse for Tinfos AS til å erverve bruksrett til Notodden kommunes del av fallet i Sagafoss i

Tinnelv i Notodden kommune, Telemark
(Meddelt ved kongelig resolusjon av 28. september 2001)

1

(Konsesjonstid)

Konsesjonen gis for leietiden, men ikke utover 60 år.
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til almin-

nelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir revi-
dert, har konsesjonæren adgang til å frasi seg konse-
sjon innen 3 måneder etter at han har fått underret-
ning om de reviderte vilkår, jf. industrikonsesjons-
loven § 5a, 1. ledd.

2

(Konsesjonsavgifter og næringsfond)

Konsesjonæren skal betale en årlig avgift til staten
på kr 7,- pr. nat.hk., beregnet etter den gjennomsnitt-
lige kraftmengde som det konsederte vannfall etter
den foretatte utbygging kan frembringe med den på-
regnelige vannføring år om annet og en årlig avgift
til de fylkes-, herreds- og bykommuner som Kongen
bestemmer på kr 21,00 pr. nat.hk., beregnet på sam-
me måte.

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny vurde-
ring etter tidsintervaller som loven til enhver tid be-
stemmer.

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert
som den innvunne vannkraft tas i bruk. Avgiften er
tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelses-
loven kap. 7.

Etter forfall svares rente som fastsatt i medhold
av lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved
forsinket betaling m.m. § 3, første ledd.

Konsesjonsavgiftsmidler danner ett fond særskilt
for hver kommune som etter nærmere bestemmelse
av kommunestyret skal anvendes til fremme av næ-
ringslivet i kommunen. Vedtektene for fondet skal
være undergitt godkjennelse av fylkesmannen.

3

(Kontroll med betaling av avgift m.v.)

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter
post 2 og kontroll med vannforbruket samt angående
avgivelse av kraft, jf. post 10 skal med bindende
virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av Olje-
og energidepartementet.

4

(Erstatning til etterlatte)

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene om-
kommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan kon-
sesjonæren etter nærmere bestemmelse av Olje- og
energidepartementet pålegges å sikre eventuelle
etterlatte en øyeblikkelig erstatning.

5

(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift m.v.)

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kon-
traktører og andre som har med anleggsarbeidet og
kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av
naturforekomster, landskapsområder, fornminner
m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller
historiske grunner eller på grunn av områdenes
naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleg-
gelser ikke kan unngås, skal naturvernmyndightene
underrettes.

6

(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold,
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. Utgiftene for-
bundet med dette dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE de-
taljerte planer med nødvendige opplysninger, bereg-
ninger og kostnadsoverslag for vassdragets utbyg-
ging. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er
godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig
skjemmende og skal til enhver tid holdes i fullt
driftsmessig stand.

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og
vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg, slik at det
økologiske og 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 tipper og andre områder som trenges for å gjen-
nomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med
denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opp-
rydding av anleggsområdene. Oppryddingen må

•
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være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg
eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de
senere blir til varig nytte for allmennheten dersom
det kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulem-
pe for anlegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til
andre uten NVEs samtykke.

7

(Automatisk fredete kulturminner)

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket
kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme auto-
matisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært
kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommu-
nenes kulturminneforvaltning med det samme og ar-
beidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre
kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kul-
turminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.

8

(Ferdsel m.v.)

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til vedlike-
hold og istandsettelse av offentlige veger, bruer og
kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved anleggs-
arbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om hvor-
vidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, samt
erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonæ-
rens bekostning.

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

9

(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.)

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av
Olje- og energidepartementet utføre de hydrologiske
observasjoner som i det offentliges interesser finnes
påkrevet og stille det innvunne materiale til disposi-
sjon for det offentlige.

Kopier av alle karter som konsesjonæren måtte
la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Sta-
tens kartverk med opplysning om hvordan målinge-
ne er utført.

10

(Konsesjonskraft)

Konsesjonæren skal avstå til kommuner og fylkes-
kommuner 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 av-
gjøres av Olje- og energidepartementet med grunn-
lag i kommunenes behov til den alminnelige elektri-
sitetsforsyning.

Konsesjonæren kan i tillegg pålegges å avstå til
staten inntil 5 % av kraften, beregnet som i første
ledd.

Olje- og energidepartementet bestemmer hvor-
dan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.

Kraften tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for
utgående ledninger eller fra konsesjonærens lednin-
ger med leveringssikkerhet som fastkraft og brukstid
ned til 5000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke set-
te seg imot at kraften tas ut fra andres ledninger og
plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnade-
ne ved omfonning og overføring av kraften ved ut-
tak andre steder enn i kraftstasjonens apparatanlegg
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 øns-
kes benyttet og brukstidens fordeling over året. Tvist
om fordelingen avgjøres av Olje- og energideparte-
mentet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan skje med
2 års varsel.

Prisen på kraften, referert kraftstasjonens appa-
ratanlegg for utgående ledninger, fastsettes hvert år
av Olje- og energidepartementet basert på gjennom-
snittlig selvkost for et representativt antall vann-
kraftverk i hele landet.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft som er be-
tinget i denne post uten at vis major, streik eller
lockout hindrer leveransen, plikter han etter Olje- og
energidepartementets bestemmelse å betale til stats-
kassen en mulkt som for hver kWh som urettelig ik-
ke er levert, svarer til den pris pr. kWh som hvert år
fastsettes av Olje- og energidepartementet, med et
påslag av 100 %. Det offentlige skal være berettiget
til etter Olje- og energidepartementets bestemmelse
å overta driften av kraftverket for eierens regning og
risiko, dersom dette blir nødvendig for å levere den
betingede kraften.

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

11

(Kontroll med overholdelsen av vilkårene)

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser
som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og ener-
gidepartementet til kontroll med overholdelsen av de
oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige
av konsesjonæren etter nærmere regler som fastset-
tes av Olje- og energidepartementet.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene
2, 11 og 12 kan medføre at konsesjonen trekkes til-
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bake i samsvar med bestemmelsene i industrikonse-
sjonsloven § 26.

For overtredelse av bestemmelsene i konsesjo-
nen eller andre i loven eller i medhold av loven fast-
satte bestemmelser, kan Olje- og energidepartemen-
tet fastsette en tvangsmulkt på inntil kr 100 000,- pr.
dag til forholdet er brakt i orden, eller inntil kr
500 000,- for hver overtredelse, såfremt det ikke er
fastsatt annen straff for overtredelse av vilkåret. På-




legg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Olje- og
energidepartementet kan justere beløpene hvert 5. år

13

(Tinglysing)

Konsesjonen skal tinglyses i de rettskretser hvor
anleggene ligger, jf. industrikonsesjonsloven § 2.

241 491

Trykk: A/S 0. Fredr Arnesen. - 2001
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Arkivkode:
Sek.kocle:

TE dato/sign.:

Deres ref Vår ref Dato

195354 OED 1999/00723 EV RAJ 5 APR2002•
Tinfos AS. Ny konsesjon for erverv av bruksrett til Notodden kommunes andel
av Sagafoss i Tinnelva

Det vises til Deres brev datert 5. november 2001 der De ber departementet om
revurdere oppfatningen av når ovennevnte tillatelse begynner å løpe, samt å presisere at
de nye vilkårene skal ta til å gjelde 6. mars 2003.

Når det gjelder spørsmålet fra hvilket tidspunkt konsesjonen skal begynne å løpe er det
i tråd med alminnelige rettskildeprinsipper naturlig å ta utgangspunkt i lovens ordlyd.
Industrikonsesjonsloven § 5 4. ledd nr. 1 lyder slik:

"Konsesjonen gis for et bestemt tidsrum av inntil 60 år regnet fra konsesjonens
meddelelse."

De hevder at loven primært er utformet med tanke på meddelelse av første gangs
konsesjoner, og at den derfor ikke gir noen klar anvisning på løsning i de tilfelle der det
gis ny bruksrettskonsesjon i forbindelse med utløpet av en eksisterende konsesjon.

Det avgjørende tidspunktet for når tidsberegningen starter er etter loven satt til
tidspunktet for "konsesjonens meddelelse". Helt fra vedtakelsen av
industrikonsesjonsloven har dette blitt forstått som tidspunktet for tildeling av
konsesjonen i statsråd.

Departementet er kommet til at loven etter sin ordlyd og etter sitt formål også omfatter
tildeling av ny konsesjon ved utløp av en eksisterende. De ulemper en slik tolking i
enkelte tilfelle kan medføre, kan enkelt avhjelpes ved å levere søknad om ny konsesjon

Postadresse Kontoradresse Telefon* Energi- og Saksbehandler

Postboks 8148 Dep Einar Gerhardsens plass 1 22 24 90 90 / 22 24 63 01 vassdragsavdelingen Robin Aker Jakobsen

0033 Oslo Org. nr Telefaks 22 24 63 83

http://www.oed.dep.no/ 977 161 630 22 24 95 68



på ettidspunkt som ligger nærmere opp til utløpet av den gamle konsesjonen enn det
som er tilfelle i herværende sak. Ansvaret for dette hviler på konsesjonæren.

Videre er det slik at loven ikke gir adgang til å tildele konsesjon for mer enn 60 år av
gangen regnet fra meddelelsen. Dersom klagers innsigelser tas til følge, vil det bli gitt
konsesjon for mer enn 60 år, det vil si fra meddelelsen 28. september 2001 og frem til 6.
mars 2063.

Departementet har derfor kommet til at konsesjon tildelt Tinfos AS for erverv av
bruksrett til Notodden kommunes andel av Sagafoss i Tinnelva på sedvanlig vis gjelder
fra vedtakelsen av den kongelige resolusjon den 28. september 2001 og for et tidsrom
av 60 år, frem til 28. september 2061.

Når det gjelder spørsmålet fra hvilket tidspunkt konsesjonsvilkårene skal få virkning
har departementet kommet til følgende:

Ved tildeling av første gangs konsesjon eller ved tildeling av ny konsesjon etter utløpet
av en gammel konsesjon, vil vilkårene ta til å gjelde fra samme tidspunkt som
konsesjonen meddeles.

Etter departementets oppfatning blir resultatet det samme dersom ny konsesjon tildeles
før den gamle konsesjonen er løpt ut. Vilkårene vedtatt i den kongelige resolusjon av
28. september 2001 begynte derfor formelt sett å gjelde fra samme tidspunktet. På den
annen side gjelder vilkårene gitt ved kongelig resolusjon 6. mars 1953 frem til 6. mars
2003.

Situasjonen i herværende sak blir derved noe spesiell, i det to ulike vilkårssett i tiden
frem til 6. mars 2003 formelt sett er gjeldende. Spørsmålet er, for de tilfelle det er
motstrid, hvilket sett med vilkår som skal gjelde i denne perioden.

Dersom vilkårene i konsesjon av 28. september 2001 skal gå foran i motstridstilfelle, vil
det i realiteten innebære en endring eller en revisjon av vilkårene i konsesjon av 6. mars
1953. Etter industrikonsesjonsloven § 5 a er det adgang til å foreta endringer i
konsesjoner etter 30 år. Denne regelen ble imidlertid ikke vedtatt før i 1992.
Muligheten for å foreta en revisjon etter denne regelen er derved ikke tilstede.
Overgangsbestemmelsen om revisjon 50 år etter konsesjonens meddelelse kommer
heller ikke til anvendelse. Departementet har derfor kommet til at det ikke er adgang til
å foreta endringer i konsesjonvilkårene for tillatelse gitt ved kgl.res. 6. mars 1953.
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Departementet har på denne bakgrunn kommet til at frem til 6. mars 2003 skal
vilkårene i kgl.res. 6. mars 1953, i de tilfelle det er motstrid, gå foran vilkårene gitt ved
kgl.res. 28. september 2001.

ø

akt

1 Per on Høis een
ekspedisjonssjef

Kopi: NVE

Harald Solli
avdelingsdirektør
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Deres ref Vår ref Dato

OED 1999/00723 EV RAJ 0 4 OKT2001

Tinfos AS. Bruksrettskonsesjon til Notodden kommunes del av Sagafoss i
Tinnelva

.//. Vedlagt oversendes kopi av departementets brev av i dag til TKGL Advokatfirma AS
vedrørende ovennevnte. Videre vedlegges kopi av departementets bemerkninger i den
kongelige resolusjonen av 28. september 2001.

Departementet kommer nærmere tilbake til konsesjonsvilkårene når konsesjonen
foreligger ferdig trykket.

./. De hitsendte dokumenter returneres.

•
d hilsen_

A ji

2,/L

arald Solli
avdelingsdirektør

Robier Jakobsen
førstekonsulent

Postadresse Kontoradresse "Felelon* Energi- og Saksbehandler
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DET KONGELIGE
OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENT

TKGL AS Advokatfirma
Geir Uglum
Postboks 1484 Vika
0116 Oslo

Deres ref Vår ref Dato

OED 1999/00723 EV RAJ 0 4 on-2001

Tinfos AS. Bruksrettskonsesjon til Notodden kommunes del av Sagafoss i
Tinnelva

Ved kongelig resolusjon av 28. september 2001 er bestemt:

"I medhold av lov om vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14. desember
1917 nr. 16 § 5 gis Tinfos AS tillatelse til erverv av bruksrett til Notodden kommunes del
av Sagafoss i Tinnelva på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets
foredrag av 28. september 2001."

Vedlagt følger kopi av departementets bemerkninger i den kongelige resolusjonen av
28. september 2001.

Departementet vil komme nærmere tilbake til konsesjonsvilkårene når konsesjonen
foreligger ferdig trykket. Sj)

.Mt)terfull kt

arald• ol
avdelingsdirektør

•••IW IIr~.
Robi er Jakobsen
førstekonsulent

Kopi: Tinfos AS, NVE

Postadresse Kontoradresse Telefon • Energi- og Saksbehandler

Postboks 8148 Dep Einar Gerhardsens plass 1 22 24 90 90 / 22 24 63 01 vassdragsavdelingen Robin Aker Jakobsen

0033 Oslo Org nr Telefaks 22 24 63 83

http://www.oed.dep.no/ 977 161 (;3() 22 24 95 68



Hørin sinnstansenes uttalelser

Notodden kommune og Telemark fylkeskommune har ingen kommentarer til NVEs
innstilling.

De artementets bemerknin er

Bakgrunnen for søknaden om bruksrettskonsesjon er en avtale mellom Tinfos AS ( tidl. AS
Tinfos Papirfabrik) og Notodden kommune av 1. og 12. juli 1988. Avtalen går ut på å
forlenge tidligere avtale om bruksrett til Notodden kommunes andel av fallet i Sagafoss.
Bruksrettsavtalen gjelder for en periode på 60 år regnet fra det tidspunkt Tinfos får meddelt
ny bruksrettskonsesjon eller for det tidsrom det gis konsesjon.

Tinfos AS består foruten av morselskapet av Tinfos Jernverk, samt datterselskapene Tinfos
Aqua AS og Tinfos Invest AS. Tinfos AS eier og driver kraftstasjonene Tinfos I og Tinfos
II. Selskapet er medlem av Øst-Telemarken Brukseierforening som innehar konsesjonene
for de overliggende reguleringene: Tinnsjø, Møsvatn, Kalhovdfjorden og Mårvatn.

Nye Tinfos I ble bygget i 1955 fordi den gamle kraftstasjonen var moden for utskiftning.
Ved denne utbyggingen gjorde man det mulig å utnytte fallet i Sagafossens vestre del som
tilhører Notodden kommune. Tinfos AS hadde allerede bygget ut sin andel av fallet. Tinfos
ervervet sine fallrettigheter i Sagafoss i Tinnelva før 1906. Konsesjonsbehandlingen
omfatter derfor ikke disse fallrettighetene.

Notodden kommune overdro i 1952 bruksretten av sin andel av fallrettighetene til Tinfos for
en periode på 50 år beregnet fra konsesjonstidspunktet. Bruksrettskonsesjonen ble meddelt
ved kongelig resolusjon av 6. mars 1953. Konsesjonen utløper derfor 6. mars 2003.

Midlere årsproduksjon i Tinfos' kraftanlegg er ca. 220 GWh.

Søknaden dreier seg om bruksrett til et fall som allerede utnyttes i kraftverket. NVE ser det
som mest hensiktsmessig at nåværende utnyttelse av fallet fortsetter og går inn for at det gis
konsesjon. Ingen av høringsinstansene motsetter seg dette.

Olje- og energidepartementet støtter NVEs innstilling og tilrår at Tinfos AS får tillatelse til
erverv av bruksrett til Notodden kommunes del av fallet i Sagafoss i Tinnelva etter
industrikonsesjonsloven § 5. Konsesjonen gjelder for leietiden, men ikke utover 60 år regnet
fra meddelelse av konsesjonen her. Søkeren kan ikke få medhold i at den nye konsesjonen
skal løpe fra det tidspunkt eksisterende konsesjon går ut.

Erverv av bruksrett utløser plikt til å betale konsesjonsavgifter til stat og kommune, jfr
industrikonsesjonsloven § 5, 4.1edd, nr. 2. Departementet er enig med NVE i at at satsene
settes til
7,00 kr/nat.hk til staten og 21 kr/nat.hk til kommunen.

Olje- og energidepartementet har ellers ingen bemerkninger til de foreslåtte vilkårene for å
erverve bruksrett til Notodden kommunes del av fallet i Sagafoss utover det som fremgår av
NVEs innstilling.
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Olje- og energidepartementet

tilrår:

I medhold av lov om vannfall, bergverk og annen fast eiendom m.v. av 14 desember 1917
nr. 16 § 5 gis Tinfos AS tillatelse til erverv av bruksrett til Notodden kommunes del av
Sagafoss i Tinnelva på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av

.2000.
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