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ding AS, samt Rings r, Gjøvik,Åmot, Trysil, Stor-
Elvdal, Nord-Odal, Sør- dal og Åsnes kommuner i
forhold til aksjeervervet i *dsivaEnergi AS må an-
ses for å ha ervervet aksjen tter forutgående inn-
byrdes overenskomst, jf. indus onsesjonsloven
36 første ledd annet punktum. De lede erverv
legges derfor til grunn for vurderin ,av konse-
sjonspliktig grense etter bestemmelsens fijrkte ledd
første punktum.

Eidsiva Energi AS har tidligere fått flere unnt..alr
fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industri-
konsesjonsloven § 1fierde ledd. Departementet kan
ikke se at det aktuelle aksjeervervet medfører at sta-
ten vilbenytte seg av vilkår fastsatt i tidligere vedtak
om unntak fra konsesjonsbehandling eller forkjøps-
rett.

I medhold av industrikonsesjonsloven § 36 og
bemyndigelse gitt ved kglses. av 20. desember

•, gis Løten Energi Holding ASkonsesjon for er-
verv av 5.381.432aksjer i Eidsiva Energi AS som tid-
ligere var eie tøten Energi AS. Det settes ingen
særskil år for konsesjonen.

En gjør oppmerksom på at det i og med dette
vedtaket ikke er gjort noen endring i de tidligere
meddelte konsesjoner med tilknyttede vilkår.


om unntak fra konsesjonsbehandling eller forkjøps-
rett.

Departementet legger til grunn at Hamar Ener-
gi Holding AS, LGE Holding AS, Løten Energi Hol-

,ding AS samt Ringsaker, Gjøvik,Åmot, Trysil,Sto'g
Elvdal, Nord-Odal, Sør-Odal og Åsnes kommuner i
forhold til aksjeervervet i Eidsiva Energi AS må an-
ses for å ha ervervet aksjene etter forutgående inn-
byrdes overenskomst, jf. industrikonsesjonsloven
36 første ledd annet punktum. Det samlede erverv
legges derfor til grunn for vurderingen av konse-
sjOrtspliktiggrense etter bestemmelsens første ledd
første ptinktum.

I medhåld, av industrikonsesjonsloven § 36 og
bemyndigelse 'gitt yed kgl.res. av 20. desember
1996, gis Hamar Eiier%iHolding AS, LGE Holding
AS, Løten Energi Holdin samt Ringsaker, Gjø-
vik, Årnot, Trysil, Stor-Elvda ; rd-Odal, Sør-Odal
og Åsnes kommuner konsesjon erv av aksjer
i Eidsiva Energi AS, slik at den sam osten ut-
gjør 71,579%av aksjene i selskapet. Det settes ingen
særskilte vilkår for konsesjonen.

En gjør oppmerksom på at det i og med dette
vedtaket ikke er gjort endringer i de tidligere med-
delte konsesjoner med tilknyttede vilkår.

17. Hamar Energi Holding AS, LGE
Iding AS, Løten Energi Hol g
samt Ringsaker, Gjøvik, ot,

T sil, Stor-Elvdal, Nord-Od ,
-Odal og Åsnes komm er

(Konsesjon e r industrikonsesjonslov 536 - Ervervav
aksjer i Eidsiv Energi AS)

og enerdepartemente* samtykke 22. sep-
me-ber2006.

k

Det vises til I res br av 22.8.2006,der det på
vegne av Hamar er AS, LGE Holding
AS, Løten Energi ng AS samt Ringsaker, Gjø-
vik, Årnot, Trysil, S -Elvdal, Nord-Odal, Sør-Odal
og Åsnes kommupkr kes om konsesjon i forbin-
delse med erverlav ak -er i Eidsiva Energi AS. Er-
vervet medføre, at aksj ærene øker sin samlede
eierandel i dsiva Energi AS fra 69,674 % til
71,579%.SiPfet i Eidsiva El‘ergi AS har samtykket i
aksjeervervet.

18. Øst-Telemarkens Brukseier-
forening

(Tillatelse til endring av manøvreringsreglement for
Tinnsjøen i Notodden og Tinn kommuner)

Kongelig resolusjon 17.november 2006.

1.Innledning

Saken gjelder søknad av 13.02.2003 fra Øst-Tele-
markens Brukseierforening (ØTB) om endring av
manøvreringsreglementet for Tinnsjøen.

ØTB er en forening av kraftverkseiere i østre
del av Skiensvassdraget og har ansvaret for regule-
ringen av Tinnsjøen, Møsvatn, Mårvatn, Kalhovd-
fiorden/Strengen og Grottevatn. ØTBs eiere er
Norsk Hydro AS, Statkraft Energi AS, Skagerak
Kraft AS,Tinfos A/S og Skien Kraftproduksjon AS.

Tinnsjøen ligger iTinn og Notodden kommuner
og tilhører Tinnvassdraget som utgjør østre del av
Skiensvassdraget. Vassdraget har sitt utspring på
Hardangervidda og strekker seg tra vannskillet ved
Langfiellene i vest til vannskillet mot Numedalslå-
gen i øst. Fra Tinnsjøen drenerer avløpet til Hed-
dalsvatn gjennom Tinne. Tinne benevnes også som
Tinnelva eller Tinnåa.

Tinnsjøen har vært regulert i to trinn. Den første
reguleringen ble etablert på slutten av 1880-årene.
Nåværende regulering er på 4 m (3,78 m oppdem-
ming og 0,22 m senking) med et magasinvolum på

Ervervet er konsesjonspktig da Eidsiva Energi
AS innhar rettigheter som Oinfattes av lov av 14.
dese9fber 1917 nr. 16 (indukrikonsesjonsloven)
kap t

4Eidsiva Energi AS har tidligere fått flere unntak
fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industri-
konsesjonsloven § 1fierde ledd. Departementet kan
ikke se at det aktuelle aksjeervervet medfører at sta-
ten vilbenytte seg avvilkår fastsatt i tidligere vedtak
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204 mill. rn3 og ble etablert etter en konsesjon av
18.07.1906 gitt i medhold av vassdragsloven av
1887. Manøvreringsreglementet som nå søkes en-
dret ble fastsatt 08.09.1908.

ØTB har søkt om at minste vannføring ut av
Tinnsjøen reduseres fra 75 m3/s til 45 m3/s, og at
kravet om jevn tapping med det formål at magasinet
ikke skal være nedtappet ved vårflommens begyn-
nelse, erstattes med at tappingen kan skje etter
kraftverkenes behov.

2. Søknaden og NVEsinnstilling

Ilehar forberedt saken for departementet og avgav av 20. desember 2005, følgende innstilling til
Olje- og energidepartementet:

"NVE har mottatt følgende søknad datert 13.02.2003
fra Øst-Telemarkens Brukseierforening:

"Søknaden
Øst-Telemarkens Brukseierforening søker om
reduksjon i minimumsvannføringen fra Tinnsjø-
en fra 75 til 45 m3/s, jf. pkt. 5 i manøvreringsre-
glementet for Tinnsjø av 8. september 1908,
samt vannressurslovens § 8.

Manøvreringsreglementets pkt. 1 søkes en-
dret som følger:

Ved manøvreringen av Tinnsjøen skal
has for øye at den naturlige flomvannførin-
gen ikke forøkes. For øvrig skal tappingen
skje etter kraftverkenes behov. Tappingen

411, skal dog ikke være mindre enn 45 m3/s.

Begrunnelsefor søknaden
Nåværende manøvreringsreglement for Tinn-
sjøen fra 1908 foreskriver en minimumsvannfø-
ring fra Tinnsjøen på 75 m3/s. Med en midlere
vannføring fra Tinnsjøen på ca. 105 m3/s, tilsva-
rer minimumsvannføringen ca. 71 %av midlere
vannføring. Øst-Telemarkens Brukseierfore-
ning mener at vannføringspålegget på 75 m3/s
ikke er mulig å etterleve i vannfattige år. Samti-
dig kommer vannføringsbestemmelsen ofte i
konflikt med fyllingskravet i manøvreringsre-
glementet for Møsvatn.

Eksisterendereguleringskonsesjonerfor
Tinnsjøen
De oppgitte kotehøyder fra 1906, må økes med
42 cm for å samsvare med NGOs høydesystem
fra 1954. Referansepunktet for vannstandene be-
finner seg ved Tinnosdammen.

Førstereguleringav Tinnsjøen
Tinnsjøen ble første gang regulert for kraftpro-
duksjonsformål i slutten av 1880-årene ved at
Skiens Brugseierforening inngikk avtaler med
de berørte rettighetshaveme rundt Tinnsjøen.

Reguleringen omfattet et samlet regule-
ringsintervall på 2,9 m ved en hevning på 2,21 m
og en senkning på 0,69 m. I praksis omfattet
imidlertid reguleringen kun de øverste 2,3 m.

De faktiske reguleringsgrenser etter første
regulering var:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): kt. 189,63
Laveste regulerte vannstand (LRV): kt. 187,33

Reguleringen ble etablert ved bygging av en
tømmerkistedam oppstrøms nåværende dam.

Andre reguleringav Tinnsjøen
Tinnsjøen ble andre og siste gang regulert ved
reguleringskonsesjon av 18. juli 1906. Konsesjo-
nær var Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktie-
selskap og AS Union.

Reguleringen omfattet rett til ytterligere
1,57 m heving og ytterligere 0,13 m senkning i
forhold til tidligere faktisk LRV.

Reguleringsgrenser etter andre regulering,
som fortsatt er gjeldende, er:

Høyeste regulerte vannstand (HRV): kt. 191,20
Laveste regulerte vannstand (LRV): kt. 187,20

Av det samlede reguleringsintervallet etter
tilleggsreguleringen på 4,0 m, er senkningen
0,22 m og oppdemming 3,78 m.

De nevnte konsesjoner med tilhørende ret-
tigheter og forpliktelser ble overtatt av Øst-Tele-
markens Brukseierforening i tilknytning til for-
eningens etablering i 1925.

Manøvrering av Tinnsjøen,Møsvatnog
Mår/Gjøyst
I manøvreringsreglementet for Tinnsjø, fastsatt
ved kgl.res. av 8. september 1908, heter det i
pkt. 1:

Uttapning av vand fra Tinnsjø skal fore-
gaa saa jevnt som mulig aaret rundt og med
minst 75 m3 pr. sek., og anordnes med det
formaal for øie at beholdningen er uttappet
ved vaarflommens komme.

Manøvreringsreglementet for Møsvatn,
fastsatt ved kgl.res. av 16. april 1948, lyder som
følger i pkt. 1:

Uttappingen av vann fra Møsvatn skal
foregå så jevnt som mulig året rundt med
minst 47 m3/sek. Denne bestemmelse skal
dog ikke være til hinder for at tappingen for-
andres når dette finnes ønskelig av hensyn
til vassføringsforholdene eller samkjøring
av kraftverk i andre vassdrag samt når vann-
standen i Møsvatn er under 918,30 og bruke-
ne ikke hensiktsmessig kan utnytte vassfø-
ringen. Den naturlige lågvassføring skal
ikke forminskes til annenmanns skade.

Under alle omstendigheter skal iakttas
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NVE vilvise til at det i søknaden ikke er kommet
noen begrunnelse for å ta vekk regelen om jevn tap-
ping. Det sies at den omsøkte endringen ikke vil
innebære større endringer i manøvreringen av
Tinnsjøen. Dessuten legges det opp til at tappingen
skal skje i henhold til anbefalingene i fiskerapporten
som tilsier at vannføringsreduksjoner ned til 45 rn3/s
bare gjennomføres for lengre perioder med lang-
som ned- og oppkjøringer. Raske vannføringsreduk-
sjoner kan medføre skader også ved større vannfø-
ringer. På denne bakgrunn mener NVE at kravet
om jevn vannføring må opprettholdes.

Utmarkslaget har tatt opp spørsmål om konse-
kvenser for vannforsyning. Til dette vil NVE bemer-
ke at dersom vannforsyningskilder blir skadeliden-
de av reguleringen, er dette et forhold som må løses
mellom de berørte partene.

NVEskonklusjon

NVE anbefalerat minstevannføringen ut av Tinnsjø-
en settes til 45 mYs. Videreforeslår vi at regleneom
jevn vannføring over året opprettholdesog at søkers
ønske om at tapping for øvrig kan skje etter kraft-
verkeieresbehov ikke tas inn. NVE foreslår på denne
bakgrunn at post 2 annet og tredjeledd i det nye regle-
mentetfår følgende ordlyd:

"Vannføringen ut av Tinnsjøen skal være minst
45 mYs.

For øvrig skal tappingenforegå så jevnt som mu-
lig og med detformål for øyeat magasinet er ned-
tappet ved vårflommens begynnelse,men tilpasset
tilsigsforholdene."

Med "såjevnt som mulig" mener NVE at vannfø-
ringen ikke skal varieres for hyppig, dvs, at typisk
døgnreguleringikke er tillatt.

Videreforeslår vi at reglementetsøvrigeposter til-
passes dagens standarder, noe som ikke innebærer
noen realitetsendringav reglementet.

NVEskommentarer til manøvreringsreglementet

NVE foreslår at reglementet fra 08.09.1908 bygges
inn i dagens standard for manøvreringsreglement.
Vikan ikke se at dette skulle innebære noen realitet-
sendring av reglementet. Den største tekstlige end-
ringen er at post 3 i reglementet av 08.09.1906tas ut.
Dette er vilkår som vi anser for overflødig ettersom

det omhandler forhold som nå ivaretas av sikker-
hetsforskriftene. Videre mener vi post 2 i reglemen-
tet av 08.09.1906kan tas ut. Dette omhandler avgi-
velse av vann til fiøting. Posten gjelder "inntil vide-
re" og fiøting er opphørt i Tinne 1972.

I eldre reglement er reguleringsgrensene ikke
tatt inn. NVE foreslår at dette nå tas inn slik det er
vanlig i nyere reglement. Da konsesjonen ble gitt
ble reguleringsgrensene målt inn til hhv.
HRV:191,20og LRV:187,20og dette har siden vært
brukt i alle sammenhenger. Dette har skapt forvir-
ring ettersom høyder nå refereres til et annet høyde-
system, jf. også uttalelsen fra Tinn kommune. ØTB
har nå oppgitt høydene i SKs høydesystem (NN
1954).De opprinnelige høydene må gis et tillegg på
42 cm. NVE foreslår at disse nye høydene nå tas inn
i det nye reglementet. Dette medfører ingen fysisk
endring av reguleringen.

Vannstanden i Tinnsjøen måles i sørenden av
magasinet. Tinnsjøen er lang og smal noe som re-
sulterer i at vannstanden i nordenden av magasinet
kan være litt høyere enn i sørenden ved dammen.
Målinger har vist at forskjellen normalt vil være
ten, mellom 0 og 5 cm, men i spesielle situasjoner
kan den bli større. Ifølge Tinn kommune ønsker lo-
kalbefolkningen at det også blir etablert et måle-
punkt i nordenden. Til dette vil vi opplyse at NVE, i
forbindelse med det arbeidet som pågår med opp-
setting av informasjonsskilt, vil vurdere å pålegge
ØTB å sette opp informasjonsskilt, ev. med en måle-
stav, også i nordenden av Tinnsjøen. Vi finner det
imidlertid ikke hensiktsmessig å flytte det offisielle
målepunktet.

NVE har foreslått tatt inn som post 3 i det nye
reglementet bestemmelser om bl.a. hydrologiske
registreringer som mot forlangende sendes NVE.
Dette er forpliktelser som også følger av internfor-
skriften og innebærer ikke noen nye forpliktelser.
NVE mottar regelmessig slike registreringer fra
ØTB. Notodden kommune mener det må tas inn i
reglementet bestemmelse om at konsesjonær sen-
der rapport om vannføringen til kommunen en gang
i måneden. NVE ser det ikke som hensiktsmessig å
sette så detaljerte vilkår. Viviser for øvrig til at regu-
lanter er pålagt å sette opp informasjonsskilt og
etablere målesystemer som er slik konstruert og
plassert slik at allmennheten lett kan se hva vann-
stand og vannføring er til en hver tid.

Forslag til Manøvreringsreglement for regulering av Tinnsjøen i Tinn og Notodden kommuner, Telemark fylke

(erstatter reglement gitt ved kgl.res. av 8. september 1908)

1.Reguleringer

	

Naturlig Reg.grenser Reg.
Magasin vannst. Øvre Nedre Oppd. Senkn. høyde

kote kote kote
Tinnsjøen 187,84 191,62 187,62 3,78 0,22 4,00
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Høydene refererer seg til SKs høydesystem
(NN 1954).

Reguleringsgrensene skal markeres med faste
og tydelige vannstandsmerker som det offentlige
godkjenner.




Ved manøvreringen skal det has for øyet at vassdra-
gets naturlige flomvannføring nedenfor magasinene
og overføringsstedene såvidt mulig ikke økes.

Vannføringen ut av Tinnsjøen skal være minst
45 m3/s.

- "F-or'øvrigskal tappingen foregå så jevnt som
mulig og med det formål for øye at magasinet er
nedtappet ved vårflommens begynnelse, men tilpas-
set vannføringsforholdene.




Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres
av is eller lignende og at reguleringsanleggene til
enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over
manøvreringen og avleste vannstander. Dersom det
forlanges, skal også nedbørmengder, temperaturer,
snødybde mv. observeres og noteres. NVE kan for-
lange å få tilsendt utskrift av protokollen som regu-
lanten plikter å oppbevare for hele reguleringstiden.




Dammens manøvrering skal forestås av en av Kon-
gen utnevnt person og i overensstemmelse med for-
anstående reglementariske bestemmelser.




Viser det seg at slippingen etter dette reglementet
medfører skadelige virkninger av omfang for all-
menne interesser, kan Kongen uten erstatning til
konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstat-
te mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette
de endringer i reglementet som finnes nødvendige.

Forandringer i reglementet kan bare foretas av
Kongen etter at de interesserte har hatt anledning
til å uttale seg.

Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet
avgjøres av Olje-og energidepartementet.

2.Høring

Olje- og energidepartementet har sendt NVEs inn-
stilling på høring tilTinn kommune, Notodden kom-
mune og Telemark fylkeskommune, og har mottatt
følgende høringsuttalelser:

Tinn kommune har i brev av 03.04.2006uttalt følgen-
de:

"Vedtak i Kommunestyret - 30.03.2006:
1. Tinn kommune anbefaler Olje-og Energide-

partementet om å vedta de endringer i ma-

nøvreringsreglementet for Tinnsjøen som
Norges Vassdrags- og Energidirektorat har
tilrådd i sin innstilling av 20.12.2005.
Det bør også settes som vilkår for endringen
i manøvreringsreglementet at Øst-Telemar-
kens Brukseierforening pålegges å etablere
et målepunkt for vannstanden i Tinnsjøen i
nordenden av vannet.
Det må også klarlegges hva som er korrekt
høyeste regulerte vannstand (HRV) og la-
veste regulerte vannstand (LRV)i Tinnsjø-
en.
Kommunene ber også om at det utarbeides
varslingssystemer ved ekstraordinær ned-
bør som kommunene kan nyttiggjøre seg
for å styrke sin beredskap ved ras/skred/
flom."

Notodden kommune viser i brev av 27.03.2006til
Teknisk utvalg sitt vedtak i sak 12/06 som fasthol-
der kommunestyrets tidligere høringsuttalelse i sa-
ken.

Telemark hilkeskommune har ikke avgitt hø-
ringsuttalelse til NVEs innstilling.

3. Departementetsmerknader

Innledning

Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB) har
søkt om endring av manøvreringsreglementet for
Tinnsjøen.

ØTB er en forening av kraftverkseiere i østre
del av Skiensvassdraget og har ansvaret for regule-
ringen av Tinnsjøen, Møsvatn, Mårvatn, Kalhovd-
fiorden/Strengen og Grottevatn. ØTBs eiere er
Norsk Hydro AS, Statkraft Energi AS, Skagerak
Kraft AS,Tinfos A/S og Skien Kraftproduksjon AS.

Tinnsjøen ligger iTinn og Notodden kommuner
og tilhører Tinnvassdraget som utgjør østre del av
Skiensvassdraget. Vassdraget har sitt utspring på
Hardangervidda og strekker seg fra vannskillet ved
Langfiellene i vest til vannskillet mot Numedalslå-
gen i øst. Fra Tinnsjøen drenerer avløpet til Hed-
dalsvatn gjennom Tinne. Tinne benevnes også som
Tinnelva eller Tinnåa.

Tinnsjøen har vært regulert i to trinn. Den første
reguleringen ble etablert på slutten av 1880-årene.
Nåværende regulering er på 4 m (3,78 m oppdem-
ming og 0,22 m senking) med et magasinvolum på
204 mill. m3.og ble etablert etter en konsesjon av
18.07.1906 gitt i medhold av vassdragsloven av
1887. Manøvreringsreglementet som nå søkes en-
dret ble fastsatt 08.09.1908.

Søknaden

Det søkes om reduksjon av minstevannføringen ut
av Tinnsjøen fra 75 til 45 m3/s, jf. pkt. 5 i manøvre-
ringsreglementet for Tinnsjø av 8. september 1908.

Manøvreringsreglementets punkt 1 søkes en-
dret som følger:
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rig 1

"Ved manøvreringen av Tinnsjøen skal has for
øye at den naturlige flomvannføringen ikke for-
økes. For øvrig skal tappingen skje etter kraft-
verkenes behov. Tappingen skal dog ikke være
mindre enn 45 m3/s."

Fordeler og ulemper

Fordelene ved den omsøkte endringen er i hoved-
sak at det blir mulig for regulanten å overholde ma-
nøvreringsreglementet. Endringen vil også medfø-
re at det blir lettere å fylle opp de ovenforliggende
magasinene. I tillegg får Tinne mer naturlige varia-
sjoner i vannføringen.

Ulempene ved endringene består i hovedsak i at
Tinne kan få større og hyppigere variasjoner i vann-
føringen, samt at det kan blir større variasjon i stør-

•en på vanndekt areal.

NVEsinnstilling

NVEanbefaler at minstevannføringen ut avTinnsjø-
en settes til 45 m3/s. Videre foreslår NVE at reglene
omjevn vannføring over året opprettholdes og at sø-
kers ønske om at tapping for øvrig kan skje etter
kraftverkeieres behov ikke tas inn. NVE foreslår på
denne bakgrunn at post 2 annet og tredje ledd i det
nye reglementet får følgende ordlyd:

"Vannføringen ut av Tinns'øen skal væreminst_
m s.
FöFøvrig skal tappingen foregå så jevnt som

mulig og med det formål for øye at magasinet er
nedtappet ved vårflommens begynnelse, men
tilpasset tilsigsforholdene."

Med "så jevnt som mulig" mener NVE at vann-
ingen ikke skal varieres for hyppig, dvs, at typisk

Wgnregulering ikke er tillatt. Videre foreslår NVE
at reglementets øvrige poster tilpasses dagens stan-
darder, noe som ikke innebærer noen realitetsend-
ring av reglementet.

Olje- og energidepartementets vurdering

Departementet har merket seg at en rekke hørings-
instanser påpeker at konsekvensene av reduksjon
av vannføringen må utredes ytterligere før det kan
fattes endelig vedtak. Departementet ser det slik at
utredningsgrunnlaget er tilstrekkelig for behand-
ling av endringen av manøvreringsreglementet som
omsøkt. Departementet viser til at det er utarbeidet
en fagrapport om konsekvensene for fisk ved redu-
sert minstevannføring. Det er foretatt fotodokumen-
tasjon av elvelandskapet ved någjeldende og om-
søkt vannføring. Det er dokumentert tilsigsmateria-
le fra 1917 frem til søknadstidspunktet. Departe-
mentet vil i denne sammenheng påpeke at det ikke
foreligger grunnlag for en gjennomgang av hele
konsesjonen med tilhørende konsesjonsvilkår eller
for en samlet gjennomgang av konsesjoner og vilkår

i hele vannstrengen. Det vises særlig til NVEs vur-
dering av adgangen til å innkalle reguleringen til
konsesjonsbehandling etter vannressursloven § 66
tredje ledd, som departementet slutter seg til.

Flere av høringsinstansene har uttrykt bekym-
ring for hvordan en reduksjon i minstevannføringen
ut av Tinnsjøen, vil påvirke utviklingen av ørekyte
og det fremtidige fiske iTinne. Departementet viser
på dette punktet til NVEs faglige vurderinger, og
kan ikke se at det er risiko av betydning for utbre-
delse av ørekyte.

Når det gjelder Tinn kommunes høringsuttalel-
se vedrørende målepunkt for vannstanden i norden-
den av vannet, viser departementet til NVEs kom-
mentar til manøvreringsreglementet, hvor det frem-
går at direktoratet vurderer å pålegge ØTB å oppret-
te en målestav i forbindelse med det arbeidet som
pågår med oppsetting av informasjonsskilt.

På bakgrunn av den dokumentasjonen som har
kommet frem under NVEs behandling av søknaden,
legger departementet til grunn at en reduksjon til 45
m3/s ikke vil få betydelige konsekvenser for de uli-
ke brukerne og brukerinteressene ivassdraget. Må-
linger over vannføring underbygger at endringer i
manøvreringsreglementet på de vilkår NVE har
foreslått ikke vil medføre merkbare endringer i
vassdraget. Departementet viser til at NVE har re-
gistrert vannføringer ned mot 45 mis i enkelte pe-
rioder hvert av de siste 40 årene. Den omsøkte end-
ringen må derfor sies å være en formalisering av
langvarig praksis.

Departementet viser til at vannføringen ble satt
så høyt som 75 m'/s i sin tid av hensyn til brukseier-
ne og fløtingsinteressene og ikke ut fra miljøhen-
syn. Fløtningen er for lengst opphørt.

Tinn kommune har bedt om at det utarbeides
varslingssystemer ved ekstraordinær nedbør for å
styrke beredskapen ved ras/skred/flom. Departe-
mentet vil påpeke at et slikt tiltak ligger utenfor det
som NVEog departementet kan ta stilling til i denne
saken. Departementet forutsetter at ØTB i samråd
med NVEs flomvarslingstjeneste kan bistå kommu-
nen i nødvendig grad for å styrke beredskapen på
dette området.

Avgjørende i konsesjonsspørsmål etter vass-
dragsreguleringsloven er om fordelene ved tiltaket
overstiger skader og ulemper for allmenne eller pri-
vate interesser, jf. vassdragsreguleringsloven § 8.
Ved avgjørelsen om manøvreringsreglementet skal
endres, må den samme vurdering legges til grunn.

Olje-og energidepartementet anser at en reduk-
sjon på de vilkår som foreslått av NVE ikke vil få
nevneverdige konsekvenser for miljø og omgivelse-
ne.

Olje- og energidepartementet tilrår at det fast-
settes nytt manøvreringsreglement for regulering
av Tinnsjøen i Tinn og Notodden kommuner på de
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1
vilkår og med de forutsetninger som er foreslått av
NVE.

Olje- og energidepartementet slutter seg for øv-
rig til NVEs merknader.

Olje- og energidepartementet

tilrår:

Det fastsettes endret manøvreringsreglement
for regulering av Tinnsjøen i Tinn og Notodden
kommuner i Telemark fylke i samsvar med Olje- og
energidepartementets foredrag av 17. november
2006.

19. Narvik Energi Holding AS

onsesjon etter industrikonsesjonsloven 536 for indi-
re erverv av aksjer i ASNordlandskraft)

Olje- energidepartementets samtykke 20. no-
vember 6.

Det vises ti eres brev av 30. juni 2006, hvor det
på vegne av N Energi Holding AS søkes om
konsesjon etter indu 'konsesjonsloven § 36 i for-
bindelse med omorgan ringen av NEAS-konser-
net. Omorganiseringen m rer at Narvik Energi
Holding AS gjennom sitt ervesy av 100 prosent av
aksjene i Nordkraft AS indirelrverver 50 pro-
sent av aksjene i AS Nordlandskra1tter fusjonen
vil Narvik Energi Holding AS bytte nåvi til Narvik
Energi AS.

Overdragelsen er konsesjonspliktig a AS
Nordlandskraft innehar rettigheter som omfaNs av
lov av 16. desember 194.7nr. 16 (industrikonsesjOhk-
loven) kap I.

I medhold av industrikonsesjonsloven § 36 før-
ste ledd, jf. annet ledd, og bemyndigelse gitt ved
kgl.res. av 20,4sember 1996, gis Narvik Energi
Holding AS kegnsesjon for det indirekte ervervet av
50 prosent av aksjene i AS Nordlandskraft som fu-
sjonen innebærer. Det settes ingen særskilte vilkår
for konsesjonen.

En,gjør oppmerksom på at det i og med dette
ved ikke er gjort noen endringer i de tidligere

elte konsesjoner eller tilknyttede vilkår.

20. Narvik Energi Holding AS

(Unntak fra konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter i
dustrikonsesjonsloven § 1fjerde ledd i forbindelj med
omorganiseringen av NEAS-konsernet)

Olje- og energidepartementets sap3tYkke 20. no-
vember 2006.

Det vises til Deres brev av 30. juni 2006, hvor det på
vegne av Narvik Energi Holding AS og Nordkraft
AS søkes om unntak fra konsesjonsplikt og for-
kjøpsrett i henhold til industrikonsesjonsloven § 1
flerde ledd i forbindelse med omorganiseringen av
NEAS-konsernet.

Saken gjelder en planlagt omorganisering av
NEAS-konsernet som innebærer at Narvik Energi
AS fusjoneres med sitt heleide datterselskap Nord-
kraft AS, med sistnevnte som overtagende selskap.
Omorganiseringen innbærer at Nordkraft AS over-
tar Narvik Energi AS' konsesjonspliktige rettigheter
og at Narvik Energi Holding AS blir direkte eier av
100 prosent av aksjene i Nordkraft AS. Narvik Ener-
gi Holding AS vil etter fusjonen bytte navn til Narvik
Energi AS.

Nordkraft AS' erverv av vannfallrettigheter med
tilhørende konsesjoner og vilkår fra Narvik Energi
AS og Narvik Energi Holding AS' påfølgende erverv
av eiendomsrett til 100 prosent av aksjene i Nord-
kraft AS er konsesjonspliktige etter lov. 14. desem-
ber 1917 nr. 16 (industrikonsesjonsloven) kap. I.

Narvik Energi Holding AS vil også gjennom sitt
erverv av eiendomsrett til 100 prosent av aksjene i
Nordkraft AS indirekte erverve 50 prosent av aksje-
ne i AS Nordlandskraft som eies av Nordkraft AS.
Dette ervervet utløser konsesjonsplikt etter in-
dustrikonsesjonsloven § 36 første ledd, jf. annet
ledd. Departementet har i eget brev av dags dato
meddelt Narvik Energi Holding AS (Narvik Energi
AS)slik konsesjon.

‘WAS-konsernet vil etter fusjonen ha følgende
struktur: Narvik Energi AS (tidligere Narvik Energi
Holding A$)utt&r morselskapet i konsernet, og vil
eie 100 prosent av aksjene i Nordkraft, 100 prosent
av aksjene i 1\larvik Energi Eiendom AS, 51 prosent
av aksjene i Nar Energinett AS og 50 prosent av
aksjene i Kraftinor‘AS. Nordkraft AS vil på sin side
eie 8,71 prosent av Salten Kraftsamband AS, 50 pro-
sent av AS NordlandskrS(t, 50 prosent av Nordkraft
Vind AS, 50 prosent av infetkraft Vind AS, 50 pro-
sent av Vesterålskraft Vind AS og 40 prosent av Na-
turgass Nord AS.

II

Narvik Energi Holding AS, Narvik Energi AS og
Nordkraft AS har tidligere fått flere unntak av fra
konsesjonsplikt og forkjøpsrett etter industrikonse-


