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Tillatelse
FOR

Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk

TIL Å BYGGE LT Ø%1IE FISKUMFOSS I NAMSEN

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON 27. SEPTEMBER 1974)

Ved kongelig resolusjon av 27. september 1974 er bestemt:

«1. I medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940 §§ 62, 104, 105 og 148 tillates Nord-Trøndelag
Elektrisitetsverk å ekspropriere nødvendig grunn og fallrettigheter og å bygge og drive
Øvre Fiskumfoss kraftverk i samsvar med søknad av 18. f ebruar 1974 og på de vilkår
som er nevnt i Industridepartementets foredrag av 27. september 1974.

2. I medhold av ervervsloven av 14. desember 1917 gis Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk til-
latelse til erverv av fallrettigheter i Øvre Fiskumfoss i Namsen til utbygging av Øvre
Fiskurnfoss kraftverk på de vilkår som er inntatt i ovennevnte foredrag.»

•



Vilkår

for trnatelse etter vassdragslovens §§ 62, 104, 105 og 148 for Nord-Trondelag Elektrisi-
tetsverk til ekspropriasjon av rettigheter og til utbygging av øvre Fiskumfoss.

(Fastsatt ved kongeng resolusjon av 27. september 1974 )

1.
Vannhøyden i inntaksbassenget kan heves

permanent til nåværende vannstand ved en
vassføring på 400 rn3/sek. (kote 66,7 i NVE's
nivellement). Ved større vassforinger manøv-
reres lukene slik at de naturlige vannstander
ikke overskrides og flomlukene i dammen skal
minst kunne avlede 1 800 m3isek. ved vann-
stand på kote 69,37.

Det kan foretas korttidsregulering i et re-
guleringsområde på 10 cm over og 10 cm
under HRV.

Den tillatte reguleringsgrease skal betegnes
med fast og tydelig vannstandsmerke som
godkjennes av NVE.

Det fores protokoll over manøvreringen og
avleste vannstander, samt observeres og nto-
teres — om det forlanges regnmengder,
temperatur m. v. NVE kan forlange å få til-
sendt utskrift av protokollen som NTE plikter

oppbevare for hele reguleringstiden.

2.
Etter nærmere anvisning fra Direktoratet
for vilt og ferskvannsfisk kan NTE for-
pliktes til å bygge laksetrapp i Øvre
Fiskurnfoss, samt slippe tilstrekkelig vann

denne. Trappen skal utstyres med telle-
kammer for laks.
Etter nærmere bestemmelse av Direktora-
tet for vilt og ferskvannsfisk plikter NTE
å bekoste fiskeribiologiske undersøkelser
som kan ha betydning for den berorte del
av vassdraget.
Etter nærmere bestenunelse av Miljøvern-
departementet plikter NTE å sette ut
smolt eller yngel av laks.

3.
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk plikter å

foreta forbygging på nærmere angitt strek-
ning som omtalt i notat av 19. juni 1974 fra
Vassdrags- og Havnelaboratoriet i Trondheim.
Videre plikter NTE å holde oppdemmings-
sonen under observasjon og sende årlig mel-
ding til NVE de første 10 år etter at kraft-




verket er kommet i drift og foreta nødven-
dige forbyggingsarbeider etter NVE's bestem-
melse.

4.
Nord-Trøndelag Elektrisitetsverk plikter i

den utstrekning det kan skje uten urimelige
ulemper og utgifter å unngå odeleggelser av
naturforekomster og områder, når dette er
ønskelig av vitenskapelige eller historiske
grunner eller på grunn av områdenes natur-
skjønnhet eller egenart. Såfremt slike øde-
leggelser ikke kan unngås, skal Naturvern-
rådet underrettes i god tid på forhånd.

NTE skal videre i god tid på forhånd under-
søke om faste fortidsminner som er fredet i
medhold av lov av 29. juni 1951 nr. 3 eller
andre kulturhistoriske lokaliteter blir berørt,
og i tilfelle straks gi melding om dette til ved-
kommende museum. Viser det seg først mens
arbeidet er i gang at det kan virke inn på
fortidsminne som ikke har vært kjent, skal
melding som nevnt i foregående ledd sendes
med en gang og arbeidet stanses.

NTE plikter ved plameggingen og utførel-
sen av anlegget i den utstrekning det kan skje
uten urimelige ulemper og utgifter å sørge
for at hoved- så vel som hjelpeanlegg virker
minst mulig skjemmende. Plasseringen av
stein og/eller jordmasser skjer i sarnråd med
vedkommende kommuner. NTE plikter å
skaffe seg varig råderett over tipper og andre
områder som trengs for gjennomføring av på-
legg som blir gitt i samband med denne post.
NTE plikter å foreta en forsvarlig opprydding
av anleggsområdet. Oppryddingen må være
ferdig senest 2 år etter at vedkommende
anlegg er satt i drift. Overholdelsen av be-
stemmelsene i dette ledd undergis offentlig
tilsyn. Utgifter i denne forbindelse betales
av NTE.

Midlertidige hjelpeanlegg bør sa vidt mulig
planlegges slik at de senere kan bli til varig
nytte for almenheten.

Om disse bestemmelser gis vedkommende
ingeniører eller arbeidsledere nødvendig un-
derretning.



Vilkår

for tillatelse etter ervervslovens § 4 for Nord-Trondelag Elektrisitetsverk til erverv
av fall i Øvre Fiskumfoss i Namsen.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 27. september 1974.)



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

alminnelig revisjon etter 50 år fra konsesjo-
nens datum. Hvis vilkårene blir revidert, har
konsesjonæren adgang til å frasi seg konse-
sjonen innen 3 måneder etter at han har fått

underretning om de reviderte vilkår, jfr. kon-

sesjonslovens § 4, 3. ledd, og for øvrig § 2,
post 17, annet ledd, som gis tilsvarende an-
vendelse.

Konsesjonen kan ikke overdras uten
Kongens samtykke.

Anlegget må ikke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke.



Konsesjonæren skal betale en årlig avgift

til statens konsesjonsavgiftsfond av kr. 1 pr.
nat.-hk, beregnet etter den gjennomsnittlige

kraftmengde som det konsederte vannfall
etter den foretatte utbygging kan frembringe

med den påregnelige vassføring år om annet
og en årlig avgift til konsesjonsavgiftsfon-
dene i de fylkes-, herreds- og bykommuner
som Kongen bestemmer av kr. 5 pr. nat.-hk,

beregnet på samme måte.
Etter 10 år, regnet fra konsesjonens datum,

kan fastsettelsen av avgiftene tas opp til
ny provelse.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede
avgifter inntrer etter hvert som vannkraften• tas i bruk.

Avgiftene har santme pantesikkerhet som

skatter på fast eiendom og kan inndrives på
samme måte som disse. Etter forfall svares
6 pst. rente.



Nærmere bestemmelse om betalingen av

avgifter etter post 2 og kontroll med vann-
forbruket, samt angående avgivelse av kraft,
jfr. post 11, skal med bindende virkning for
hvert enkelt tilfelle fastsettes av vedkom-
mende departement.



Utbygging av vannfallet må påbegynnes

innen 2 — to — år fra konsesjonens datum,
og vannbyggingsarbeidene må fullføres og

anleggets drift påbegynnes 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 inn-
satte, på regelmessig drift beregnede maski-
neris energi, heri ikke iberegnet hva der
måtte være avgitt til bruk for stat eller
kommune etter post 12 og sådanne stansnin-
ger eller innskrenkninger må ikke noen sinne
i løpet av 10 år samlet finne sted i så meget
solll 5 år.

Ved tidsberegningene rnedregnes 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. 200 — to hundre
kroner — pr. dag, hvori vedkommende frister
oversittes.



Konsesjonæren skal ved bygging og drift

av anlegget fortrinnsvis anvende norske va-
rer for så vidt disse kan fås like gode, til-
strekkelig hurtig — herunder forutsatt at
det er utvist all mulig aktsomhet med hensyn
til tiden for bestillinger samt til en pris
som ikke med mer enn 10 pst. overstiger den
pris med tillagt toll, som de kan fås for fra
utlandet. Er det adgang til å velge mellom
forskjellige innenlandske tilbud, antas det
tilbud som representerer det største innen-
landske arbeid og produserte materiale, selv
om dette tilbud er kostbarere når bare oven-
nevnte prisforskjell — 10 pst. — i forhold
til utenlands vare ikke derved overstiges. Toll
og pristillegg tilsammen forutsettes dog ikke
å skulle overstige 25 pst. av den utenlandske
vares pris (eksklusive toll). I tilfelle tvist
om dette avgjøres spørsmålet av departemen-
tet.

Vedkommende departement kan dispensere
fra regelen om bruk av norske varer. Søknad
om dispensasjon må på forhånd sendes til
departementet med de opplysninger som er
nødvendige. Hva angår leveranser fra EFTA-
land, vil dispensasjonsadgangen bli praktisert
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samsvar med de forplikte1ser som foreligger
forhold til disse land under forutsetning av

full gjensidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i denne

post betaler konsesjonæren for hver gang
etter avgjørelse av vedkommende departe-
ment en mulkt av inntil 15 pst. av verdien.
Mulkten tilfaller statskassen.



Forsikring tegnes fortrnnsvi,3 i norske

selskaper, hvis disse byr like fordelaktige
betingelser som utenlandske. Vedkommende
departement kan dispensere fra denne be-
stemmelse.



Konsesjonæren er forpliktet til, når ved-

kommende departement forlanger det, på den

måte og pa de vilkår som departementet be-
stemmer i anleggstiden helt eller delvis å
dekke utgiftene til legehjelp for arbeiderne

og funksjonærene ved anlegget og deres fa-
milier og til oppførelse eller utbygging av
sykehus eller sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonæ-
rene omkommer ved arbeidsulykke i anleggs-
tiden, kan konsesjonæren etter nærmere be-
stemmelse av vedkommende departement pa-
legges å sikre eventuelle etterlatte en øye-
blikkelig erstatning.



Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe-

gynnes, å forelegge NVE detaljerte planer
med nødvendige opplysninger, beregninger og
omkostningsoverslag vedkommende inntaks-
dammen slik at arbeidet lkke kan iverksettes
for planene er approbert av NVE. Anlegget
skal utfores 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 offentlig tilsyn. Ut-
giftene SOIT1 er forbundet med dette, betales
av anlegg6ts eier.

0.
Konsesjonæren er forpliktet til å erstatte

utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av
offentlige veger, bruer og kaier, hvor disse
utgifter blir særlig oket ved anleggsarbeidet.
I tvisttilfelle avgjøres sporsmålet om hvor-
vidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede
samt erstabningens størrelse ved skjønn på
konsesjonærens bekostning. Veger, bruer og
kaier som konsesjonæren anlegger, skal
kunne benyttes av almenheten medmindre
departementet treffer annen bestemmelse. 
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Anleggets eier skal etter nærmere bestem-

melse a.v NVE utføre de hydrologiske obser-

vasjoner, som i det offentliges interesse fin-
nes påkrevet, og stille det innyunne materiale

til disposisjon for det offentlige.
Kopier av ade karter som ktmsesjonæren

måtte la oppta i anledning av anlegget, skal
sendes Norges geografiske oppmåling med
opplysning om hYordan målingene er utført.

11.
Konsesjonæren er forpliktet til å avgi

inntil 10 pst. av den gjennomsnittlige kraft-
mengde som vannfallet etter den foretatte

utbygging kan frembringe med den paregne-
lige vassforing år om annet, til den kommune
hvcr kraftanlegget er beliggende, eller andre
kommuner, derunder også fylkeskommuner,
idet fordelingen bestemmes av vedkommende
regjeringsdepartement. Staten forbeholdes
rett til å erholde inntil 5 pst. av kraften.

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter

begjæring av en interessert tas opp til ny
avgjørelse etter 30 år, regnet fra konsesjo-
nens datum.

Kraften kan kreves avgitt med en brukstid
ned til 5 000 brukstimer årlig. Kraften avgis
i den form hvori den produser.

Elektrisk kraft uttas etter departementets
bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjern-
ledningene eller fra ledrdngsnettet, hva enten
ledningene tilhører anleggets eier eller andre.
Forlarsaker kraftens uttak av ledningene
økede utgifter, bæres disse av den som tar
ut 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 de-
partementets samtykke.

Kraften skal leveres til vanlig pris i ved-
kommende forsysings- oller samkjerings-
område. Dersom det ikke er mulig å påvise
noen slik pris, skal kraften leveres til selv-
kostende. Hvis den pris som således skal
legges til grunn blir uforholdsmessig høy,
fordi bare en mindre del av den kraft vann-
fallene kan gi er tatt i bruk, skal kraften
leveres til rimelig pris.

Uenighet om prisen avgjøres av vedkom-
mende departement.

Eieren 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 dennas
fordeling over året. Tvis om fordelingen av-
gjøres av departementet. Oppsigelse av kon-
sesjonskraft kan skje med 2 års vatsel. Opp-
sagt kraft kan ikke senere forlanges avgitt.

•
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Eventuell avgivelse av overskytende kraft-
mengder i henhold til endret pålegg etter 2.
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 leverattsen, plik-
ter han etter departementets bestemmelse
betale en mulkt til statskassen av kr. 1 pr.
dag for hver kW som urettelig ikke er levert.
Det offentlige skal være berettiget til etter
departementets bestemmelse å overta driften
av anlegget for eierens regning og risiko så
vidt nødvendig til levering av den betingede
kraft.

12.
Konsesjonæren plikter i den utstrekning

det kan skje uten urimelige ulemper og ut-
gifter å unngå ødeleggelser av naturfore-
komster og områder, når dette er ønskelig
av vitenskapelige eller historiske grunner
eller på grunn av områdenes naturskjønnhet
eller egenart. Såfremt slike ødeleggelser ikke
kan unngås, skal Naturvernrådet underrettes
i god tid på forhånd.

Konsesjonæren skal videre i god tid på
forhånd undersoke om faste fortidsminner
som er fredet i medhold av lov av 29. juni
1951 nr. 3 eller andre kulturhistoriske lokali-
teter blir berørt, og i tilfelle straks gi melding
om dette til vedkommende museum. Viser det
seg forst mens arbeidet er i gang at det kan
virke inn på fortidsminne som ikke har vært
kjent, skal melding som nevnt i Toregående
ledd sendes med en gang og arbeidet stanses.

Konsesjonæren plikter ved planleggingen
og utførelsen av anlegget i den utstrekning
det kan skje uten urimelige ulemper og ut-
gifter å sørge for at hoved- så vel som 


hjelpeanlegg virker minst mulig skjemmende.
Plasseringen av stein ogieller jordmasser
skjer i samråd med vedkommende kommuner.
Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig
råderett over tipper og andre områder som
trengs for gjennomføring av pålegg som blir
gitt i samband med denne post. Konsesjonæ-
ren plikter å foreta en forsvarlig opprydding
av anleggsområdet. Oppryddingen må være
ferdig senest 2 år etter at vedkommende
anlegg er satt i drift. Overholdelsen av be-
stemmelsene i dette ledd undergis offentlig
tilsyn. Utgifter i denne forbindelse betales
av konsesjonamen.

Midlertidige hjelpeanlegg bor så vidt mulig
planlegges slik at de senere kan bli til varig
nytte for almenheten.

Om disse bestemmelser gis vedkommende
ingentører eller arbeidsledere nødvendig un-
derretning.



Konsesjonæren underkaster seg de bestem-

melser som til enhver tid måtte bli truffet
av vedkommende departement ti1 kontroll
med overholdelsen av de oppstilte vilkår.

Utgiftene med kontrollen erstattes det
offentlige av konsesjonæren etter nærmere
regler som fastsettes av vedkommende de-
partement.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av
post 2, 4, 11 eller 13, første eller annet ledd,
kan medføre at konsesjonen trekkes tilbake
i samsvar med ervervslovens § 26, annet ledd.



Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag

hvor anlegget er beliggende, jfr. ervervs-
lovens § 2.•


