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6439 19.NOV1991 

Tillatelse 
i' 

for 

Oppland energiverk 

TIL ERVERV AV FALL OG TIL UTBYGGING AV 
FOSSHEIMFOSS I VESTRE SLIDRE 

(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 14. juni 1991) 

Ved kongelig resolusjon av 14. juni 1991 er bestemt: 

«1. I medhold av lov om erverv av vannfall, bergverk og annen fast eiendom m. v. av 14. desem
ber 1917 nr. 16 gis Oppland energiverk DA tillatelse til erverv av fallrettighetene for det om
sØkte kraftverket i Fossheimfoss, på de vilkår som fremgår av Olje- og energidepartemen
tets foredrag av 14. juni 1991. 

2. I medhold av lov om vassdragene av 15. mars 1940 nr. 3 §§ 62, 104, 105 og 148 og lov om vern 
mot forurensninger og avfall av 13. mars 1981 nr. 6 § 11 gis Oppland energiverk DA tillatelse 
til ekspropriasjon av nØdvendig grunn og fallrettigheter og til utbygging av nytt kraftverk i 
Fossheimfoss på de vilkår som er inntatt i ovennevnte foredrag.» 
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Vilkår 
for Oppland energiverk for tillatelse etter vassdragslovens §§ 104 og 105 samt §§ 62 og 148 

til bygging av Fossheimfoss kraftverk i Vestre Slidre 
(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 14. juni 1991) 

l. 
I. 

Konsesjonæren plikter å påse at han selv, 
hans kontraktører og andre som har med an
leggsarbeidene og kraftverks driften å gjøre, 
tar de nØdvendige hensyn for å forebygge ska
der på naturen, herunder landskap, dyre- og 
planteliv. 

Il. 

konsesjonæren plikter etter nærmere be
stemmelser av Direktoratet for naturforvalt
ning 

a. å sette ut yngel og/eller settefisk (herunder 
også smolt og annen flerårig fisk) av det 
antall, de arter og stammer, den størrelse 
og kvalitet, og på den tid, sted og måte som 
måtte fastsettes, 

b. å sørge for fangst av stamfisk og dekke alle 
utgifter med klekking, oppfOring og trans
port, 

c. å installere sperreanordning foran tappe
tunneler og utløpet av kraftstasjonen(e), 

d. å bekoste fiskeri biologiske undersØkelser 
som grunnlag for kompensasjonstiltak og 
for å kontrollere effekten av tiltak. 

Ill. 

a. å bekoste kompensasjonstiltak for Ødelag
te eller forringede viltbiotoper, og å bekos
te biotopforbedrende tiltak der forholdene 
ligger til rette for det, 

b. å bekoste viltbiologiske undersøkelser 
som grunnlag for kompensasjonstiltak og 
for å kontrollere effekten av tiltak. 

IV. 
Konsesjonæren plikter etter nærmere be

stemmelse av DN å bekoste sikringstiltak i 
form av inngjerding, merking og informasjon 
etc. i områder som blir utrygge for ferdsel 
som følge av utbyggingen. 

V. 

Konsesjonæren plikter etter nærmere be
stemmelse av DN å bekoste naturvitenskape
lige undersØkelser samt friluftslivundersø
kelser i de områder som omfattes av utbyg
gingen. 

VI. 
Dersom det som følge av utbyggingen opp

står skader på naturen eller på forhold som 
har betydning for friluftlivsutøvelse, plikter 
konsesjonæren utover det som er nevnt oven
for å bekoste ytterligere tiltak som departe
mentet, eller den dette bemyndiger, bestem
mer så fremt omkostningene står i rimelig for
hold til det som derved vinnes. 

VII. 
Alle utgifter forbundet med kontroll og til

syn med overholdelsen av ovenfornevnte vil
kår eller pålegg gitt med hjemmel i disse vil
kårene, dekkes av konsesjonæren. 

2. 

Etter nærmere bestemmelse av MiljØvern-
departementet plikter utbyggeren: 

å betale merkostnader forbundet med at 
det kan stilles skjerpede rensekrav til 
kloakkavlØp, heri innbefattet industri, og/ 
eller fastsettes kortere gjennomfØringsfrist 
og/eller mer omfattende tilknytning til fel
les kloakkrenseanlegg eller andre tiltak i 
forbindelse med forurensning for all be
byggelse m. v. langs Begnavassdraget mel
lom Slidrefjorden og Strandefjorden, alt 
som følge av utbyggingen. 
å utføre eller bekoste tiltak som er påkre
vet for å avverge eller redusere virkninger 
av forurensning som står i forbindelse med 
utbygging og drift av Fossheimfoss Kraft
verk. 

- helt eller delvis å bekoste overvåking av 
den berØrte del av vassdraget. 

- helt eller delvis å la utfØre eller bekoste ny/ 
endret vannforsyning til dem som berøres 
ved forurensningsvirkninger som fØlge av 
utbyggingen. Hvem som berØres og stør
relsen av kostnadene til ny/endret vannfor
syning avgjøres i mangel av minnelig over
enskomst ved rettslig skjØnn, for hver 
gang bekostet av utbyggeren. 

3. 
Dersom inngrepene forårsaker erosjonsska

der, fare for ras eller oversvØmmelse, eller 
øker sannsynligheten for at slike skader vil 



inntreffe, kan Olje- og energidepartementet 
pålegge utbyggeren å bekoste sikringsarbei
der eller delta med en del av utgiftene forbun
det med dette. 

Arbeidet skal påbegynnes straks detaljene 
er fastlagt og må gjennomføres så snart som 
mulig. 
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4. 
Til eierne av eksisterende kraftverk i Foss

heimfossen plikter utbyggeren å levere inntil 
110 kW kraft av samme spenning som i nåvæ
rende verk. Kraftleveringen er begrenset til 
480000 kWh pr. år. Bortsett fra elavgift og 
merverdiavgift skal leveringen være gratis. 

Vilkår 
for tillatelse for Oppland energiverk til å erverve fallrettigheter i Fossheimfoss 

i Vestre Slidre. 
(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 14. juni 1991) 

l. 
(Konsesj onstid) 

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

minnelig revisjon etter 50 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. ervervslovens § 4, 3. ledd. 

Konsesjonen kan ikke overdras. 
Anleggene må ikke nedlegges uten stats

myndighetenes samtykke. 

2. 

(Konsesjonsavgifter og næringsfond) 
Konsesjonæren skal betale en årlig avgift til 

staten av kr. 6,- pr. nat.hk., beregnet etter den 
gjennomsnittlige kraftmengde som det kon
sederte vannfall etter den foretatte utbygging 
kan frembringe med den påregnelige vannfø
ring år om annet og en årlig avgift til de fyl
kes-, herreds- og bykommuner som Kongen 
bestemmer av kr. 18,- pr. nat.hk., beregnet på 
samme måte. 

Konsesjonsavgifter som innbetales til de 
kommuner som Kongen bestemmer, skal inn
gå i kommunalt næringsfond. Vedtektene for 
dette skal godkjennes av Kommunal- og ar
beidsdepartementet. 

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny prØ
velse etter tidsintervaller som loven til enhver 
tid bestemmer. 

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter 
hvert som den innvunne vannkraft tas i bruk. 
Avgiften har samme pantesikkerhet som 
skatter på fast eiendom og kan inndrives på 
samme måte som disse. 

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

3. 
(Kontroll med betaling av avgift m. v.) 

Nærmere bestemmelse om betaling av av
gifter etter post 2 og kontroll med vannfor
bruket samt angående avgivelse av kraft, jfr. 
post 12 skal med bindende virkning for hvert 
enkelt tilfelle fastsettes av Olje- og energide
partementet. 

4. 
(Bygge frister m.v.) 

Arbeidet må påbegynnes innen en frist av 2 
år fra konsesjonens datum og fullfØres innen 
en ytterligere frist av 5 år. Under særlige om
stendigheter kan fristene forlenges av Kon
gen. 

I fristene medregnes ikke den tid som på 
grunn av overordentlige tildragelser (vis ma
jor), streik eller lockout har vært umulig å ut
nytte. 

For hver dag noen av disse fristene oversit
tes uten tillatelse fra Olje- og energideparte
mentet, betaler konsesjonæren en mulkt til 
statskassen av kr. 1 000,-. 

5. 
(Bruk av norske varer) 

Konsesjonæren skal ved bygging og drift av 
anleggene fortrinnsvis anvende norske varer, 
for så vidt disse kan fås like gode, tilstrekke
lig hurtig, herunder forutsatt at det er utvist 
all mulig aktsomhet med hensyn til tiden for 
bestillingen - samt til en pris som ikke med 
mer enn 10% overstiger den pris med tillagt 
toll, som de kan fås for fra utlandet. Er det ad
gang til å velge mellom forskjellige innen
landske tilbud, antas det tilbud som represen
terer det største innenlandske arbeid og pro
duserte materiale selv om dette tilbud er kost
barere, når bare ovennevnte prisforskjell -



10% - i forhold til utenlandsk vare ikke der
ved overstiges. 

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes 
dog ikke å skulle overstige 25% av den uten
landske varepris (eksklusive toll). I tilfelle av 
tvist om dette avgjøres spØrsmålet av Olje- og 
energidepartementet. 

Olje- og energidepartementet kan dispense
re fra reglene om bruk av norske varer. SØk
nad om dispensasjon må på forhånd sendes 
til departementet med de opplysninger som 
er nØdvendige. 

Vilkårene skal praktiseres i samsvar med 
avtaler med fremmede stater som Norge er 
bundet av på dette området. 

For overtredelse av bestemmelsene i denne 
post betaler anleggenes eier hver gang etter 
avgjørelse fra Olje- og energidepartementet 
en mulkt av inntil 15% av verdien. Mulkten 
tilfaller statskassen. 

6. 
(Forsikring) 

Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske sel
skaper hvis disse byr like fordelaktige betin
gelser som utenlandske. Olje- og energidepar
tementet kan dispenere fra denne bestemmel
se. 

7. 
(Helsetjeneste, m. v.) 

Konsesjonæren er forpliktet til, når Sosial
departementet forlanger det, på den måte og 
på de vilkår som departementet bestemmer, i 
anleggstiden helt eller delvis å dekke utgifte
ne til legehjelp for arbeiderne og funksjonæ
rene ved anlegget og deres familier og til opp
førelse eller utbygging av sykehus eller syke
stue. 

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonære
ne omkommer ved arbeidulykke i anleggsti
den, kan kraftverket etter nærmere bestem
melse av Olje- og energidepartementet påleg
ges å sikre eventuelle etterlatte en Øyeblikke
lig erstatning. 

8. 
(Godkjenning av planer, tilsyn m.v.) 

Konsesjonæren plikter å legge fram for 
NVE deltaljerte planer med nØdvendige opp
lysninger, beregninger og kostnadsoverslag 
for vassdragets utbygging. Arbeidet kan ikke 
settes igang fØr planene er godkjent. Anlegge
ne skal utføres solid og skal til enhver tid hol
des i full driftsmessig stand. 

Innen en rimelig Økonomisk ramme plikter 
konsesjonæren å planlegge, utføre og vedlike
holde hoved- og hjelpeanlegg slik at det land-
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skapsarkitektoniske resultatet blir best mu
lig. 

Kommunen skal ha anledning til å uttale 
seg om planene for anleggsveger, massetak 
og plassering av overskuddsmasser. 

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig rå
derett over tipper og andre områder som tren
ges for å gjennomfØre pålegg som blir gitt i 
forbindelse med.denne post. 

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvar
lig opprydding av anleggsområdene. Oppryd
dingen må være ferdig senest 2 år etter at ved
kommende anelgg er satt i drift. 

Midlertidige hjelpeanlegg kan pålegges 
planlagt slik at de senere blir til varig nytte for 
allmennheten dersom det kan skje uten ufor
holdsmessig utgift eller ulempe for anlegget. 

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

9. 
(Veger m. v.) 

Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til 
vedlikehold og istandsettelse av offentlige ve
ger, bruer og kaier, hvis disse utgifter blir 
særlig øket ved anleggsarbeidet. I tvisttilfelle 
avgjøres spørsmålet om hvorvidt vilkårene 
for refusjonsplikten er til stede, samt erstat
ningens størrelse ved skjØnn på konsesjonæ
rens bekostning. 

Veger, bruer og kaier som konsesjonæren 
bygger, skal kunne benyttes av allmennhe
ten, med mindre Olje- og energidepartemen
tet treffer annen bestemmelse. 

10. 
(Naturforekomster, fornminner m. v.) 

I. 
Konsesjonæren plikter i den utstrekning 

det kan skje uten urimelige ulemper eller ut
gifter å unngå ødeleggelser av naturforekom
ster og områder, når dette er Ønskelig av vi
tenskapelige eller historiske grunner, eller på 
grunn av områdets naturskjønnhet eller egen
art. Så fremt slike Ødeleggelser ikke kan unn
gås, skal Direktoratet for naturforvaltning un
derrettes i god tid på forhånd. 

Konsesjonæren skal videre i god tid på for
hånd undersØke om faste fornminner som er 
fredet i henhold til lov av 9. juni 1978 nr. 50, el
ler andre kulturhistoriske lokaliteter blir be
rørt, og i tilfelle straks gi melding om dette til 
vedkommende museum og/eller Riksantikva
ren. 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 bestemmelsene i denne post gis ved
kommende ingeniører eller arbeidsledere 
nødvendig underretning. 

Il. 
Konsesjonæren plikter etter nærmere be

stemmelse av kulturminnemyndighetene og 
innenfor en rimelig Økonomisk ramme: 

a) å bekoste undersØkelser og dokumenta
sjon av kulturminner som blir direkte fy
sisk berørt av utbyggingen, 

b) å utfØre tiltak for å minske skadevirkning 
for kulturminner, 

c) å forelegge kulturvernmyndighetene pla
nene for hoved/hjelpeanlegg og andre an
legg inkl. både provisoriske og permanen
te veier som følger av utbyggingen. 

Il. 
(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.) 

Konsesjonæren skal etter nærmere bestem
melse av Olje- og energidepartementet utføre 
de hydrologiske observasjoner som i det of
fentliges interesse finnes påkrevet og stille 
det inn vunne materiale til disposisjon for det 
offentlige. 

Kopier av alle karter som konsesjonæren 
måtte la oppta i anledning av anleggene, skal 
sendes Statens kartverk med opplysning om 
hvordan målingene er utført. 

12. 
(Konsesjonskraft) 

Konsesjonæren plikter å avgi inntil 10% av 
den gjennomsnittlige kraftmengde som det 
konsederte vannfall etter den foretatte utbyg
ging kan frembringe med den påregnelige 
vannfØring år om annet til den kommune 
hvor kraftanlegget ligger eller andre kommu
ner, derunder også fylkeskommuner. Forde
lingen av kraften bestemmes av Olje- og ener
gidepartementet. 

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter be
gjæring aven interessert tas opp til ny avgjø
relse etter 30 år. 

Staten forbeholdes rett til inntil 5 pst. av 
den gjennomsnittlige kraftmengde. 

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

Elektrisk kraft uttas etter Olje- og energide
partementets bestemmelse i kraftstasjonen 
eller fra fjernledningene eller fra ledningsnet
tet, hva enten ledningene tilhører konsesjo
næren eller andre. Forårsaker kraftens utta
kelse av ledningene økede utgifter, bæres dis
se av den som uttar kraften, enten denne er 
staten eller en kommune. Avbrytelse eller 
innskrenkning av leveringen som ikke skyl-
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des vis major, streik eller lockout, må ikke 
skje uten departementets samtykke. 

Kraften skal leveres til vanlig pris i ved
kommende forsynings- eller samkjøringsom
råde. Dersom det ikke er mulig å påvise noen 
slik pris, skal kraften leveres til selvkostende. 
Hvis den pris som således skal legges til 
grunn blir uforholdsmessig hØY fordi bare en 
mindre del av den kraft vannfallene kan gi er 
tatt i bruk, skal kraften leveres til rimelig pris. 

Uenighet om prisen avgjøres av Olje- og 
energidepartementet. 

Konsesjonæren har rett til å forlange et var
sel av l år for hver gang kraft uttas. Samtidig 
som uttak varsles kan forlanges oppgitt den 
brukstid som Ønskes benyttet og dennes for
deling over året. Tvist om fordelingen avgjø
res av departementet. Oppsigelse av konse
sjonskraft kan skje med 2 års varsel. 

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 leveransen, plik
ter han etter departementets bestemmelse å 
betale en mulkt til statskassen av kr. 2,- pr. 
dag for hver kW som urettelig ikke er levert. 
Det offentlige skal være berettiget til etter de
partementets bestemmelse å overta driften av 
anleggene for eierens regning og risiko så vidt 
nØdvendig til levering av den betingede kraft. 

13. 
(Kontroll med overholdelsen av vilkårene.) 
Konsesjonæren underkaster seg de bestem

melser som til enhver tid måtte bli truffet av 
Olje- og energidepartementet til kontroll med 
overholdelsen av de oppstilte vilkår. 

Utgiftene med kontrollen erstattes det of
fentlige av konsesjonæren etter nærmere reg
ler som fastsettes av departementet. 

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av 
postene 2, 4, 12, eller 13, første eller annet 
ledd, kan medføre at konsesjonen trekkes til
bake i samsvar med bestemmelsene i ervervs
lovens § 26. 

For overtredelse av de i konsesjonen inntat
te bestemmelser påløper en tvangsmulkt på 
kr. 1 000,- pr. dag eller kr. 5 000,- for hver 
overtredelse, såfremt det ikke er fastsatt an
nen straff for overtredelse av vilkåret. Mulk
ten kan inndrives ved utpanting. 

14. 
(Tinglysing) 

Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor 
anleggene er beliggende, jfr. ervervslovens 
§ 2.» 


