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TILLATELSE
FOR

NORSK HYDRO-ELEKTRISK KVÆLSTOFAKTIESELSKAB
TIL ERVERV AV 0,4 rn FALL I TINNELVEN.

(MEDDELT

Ved kongelig

VED KONGELIG

resolusjon

RESOLUSJON

20. februar

20. FEBRUAR

1959.)

1959 er bestemt :

«I medhold av lov om erverv av vassfall, beriverk og annen fast eiendom av 14. desember
1917 tillates Norsk Hydro-Elektrisk
Kvælstofaktieselskab
å erverve 0,4 m fall i Tinnelven mellom kotene 116,205 og 115,805 på de vilkår som er tatt inn i Industridepartementets
tilråding av 20. februar 1959 »

••

Betingelser
for tillatelse for Norsk Hydro-Elektrisk Kvælstofaktieselskab til å erverve 0,4 m fall i
Tinnelven.
(Fastsatt

)9?°P

ved

kongelig

styre skal ha sitt sete her i
Selskapets
riket og skal til enhver tidfut-eltrfriternfflbestå
norske statsborgere.
som fasti generalforsamling
Besiutninger
setter alminnelige eller særlige innskrenkninblir alene
ger i styrets virksomhetsområde,
gyldige når de godkjennes av departementet.

anvender enerFor så vidt konsesjonæren
gien til bedrift som ved røyk, giftige gassarter eller på annen måte virker skadelig på
departement
omgivelsene, skal vedkommende
det av almene hensyn finner føye
såframt
som rett saktil å gripe inn, anerkjennes
av
søker i anledning av mulige overtredelser
nabolovgivningen.

•

av vassfallet må fullføres innen
datum.
år fra konsesjonens
Driften må ikke uten Kongens samtykke
stanses
i så lang tid som 3 år kontinuerlig
til mindre enn
innskrenkes
eller kontinuerlig
av det i den forløpne tid innen tredjepart
satte, på regelmessig drift beregnede maskihva der
neris energi, heri ikke iberegnet
måtte være avgitt til bruk for kommuner etter
eller innpost 13, og sådanne stansninger
må ikke noensinne i løpet av
skrenkninger
10 år samlet finne sted i så meget som 5 år.
medregnes ikke den
Ved tidsberegningene
tildragtid som på grunn av overordentlige
elser (vis major) streik eller lockout har vært
umulig å utnytte.
post
av de i nærværende
For overtredelse
erlegger selskapet
omhandlede bestemmelser
en løpende mulkt stor kr. 100 — hundre krofrister
ner — pr. dag hvori vedkommende
oversittes.
Utbygging
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syv
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resolusjon

20. februar

1959.)

anTil anlegg og drift skal utelukkende
som har
og arbeidere
vendes funksjonærer
norsk innføds- eller statsborgerrett.
kan dog tillate
myndighet
Vedkommende
fra regelen når behovet for speunntagelser
eller øvelse eller andre avsiell fagkunnskap
gjørende hensyn gjør det nødvendig eller særlig ønskelig.
Såfremt ikke offentlige hensyn taler derogså tillates
arbeidere
imot kan fremmede
benyttet når de har hatt fast bopel her i riket
i det siste år.
For hver dag noen i strid med foranstående
tjeneste
er i konsesjonærens
bestemmelser
en løpende mulkt stor
erlegges til statskassen
inntil kr. 50 — femti kroner — for hver
person.

Selskapet skal ved bygging og drift av anlegget anvende norske varer for så vidt disse
hurtig —
kan fåes like gode, tilstrekkelig
at der er utvist all mulig
herunder forutsatt
med hensyn til tiden for bestilaktsomhet
lingen — samt til en pris som ikke med mere
den pris med tillagt
enn 10 pst. overstiger
toll, hvortil de kan erholdes fra utlandet.
Er der adgang til å velge mellom forskjellige
tilbud, antas det tilbud som
innenlandske
det største innen landet fallende
representerer
selv om
materiale,
og produserte
arbeide
når bare ovendette tilbud er kostbarere,
— 10 pst. — i forhold
nevnte prisforskjell
til utenlandsk vare ikke derved overstiges.
forutsettes
tilsammen
Toll- og pristillegg
dog ikke å skulle overstige 25 pst. av den
I
toll).
vares pris (eksklusive
utenlandske
spørsmålet
tilfelle av tvist herom avgjøres
av departementet.
kan dispensere
departement
Vedkommende
fra regelen om bruk av norske varer når
særlige hensyn gjør det påkrevet.

3
For overtredelse
av bestemmelsene
i nærværende
post erlegger
konsesjonæren
for
hvert gang etter avgjørelse av vedkommende
departement
en mulkt av inntil 15 — femten — pst. av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.

Forsikring
tegnes fortrinsvis
i norske selskaper hvis disse byr like fordelaktige
betingelser
som utenlandske.
Vedkommende
departement
kan dispensere
fra denne bestemmelse hvis særlige hensyn foreligger.

Arbeiderne må ikke pålegges å motta varer
istedenfor
penger som vederlag for arbeide
eller pålegges noen forpliktelse
med hensyn
til innkjøp
av varer
(herunder
dog ikke
sprengstoff,
verkøy og andre arbeidsmaterialer).
Verktøy og andre arbeidsredskaper
som utleveres arbeiderne
til benyttelse,
kan
bare kreves erstattet
når de bortkastes
eller
ødelegges, og da bare med sin virkelige verdi
beregnet etter hva de har kostet konsesjonæren med rimelig fradrag for slitasje. Hvis
konsesjonæren
holder handelsbod
for sine
arbeidere, skal nettooverskuddet
etter revidert
årsregnskap
anvendes til almennyttig
øyemed
for arbeiderne.
Anvendelsen fastsettes
etter
samråd med et av arbeiderne oppnevnt utvalg,
som i tilfelle av tvist kan forlange saken forelagt for vedkommende
departement
til avgjørelse.
Konsesjonæren
skal være ansvarlig for at
hans kontraktører
oppfyller sine forpliktelser
overfor arbeiderne ved anlegget.

Konsesjonæren
er forpliktet
til når vedkommende departement
forlanger det på den
måte og på de vilkår som departementet
bestemmer å skaffe arbeiderne
den til enhver
tid nødvendige legehjelp.

Konsesjonæren
er i fornøden utstrekning
forpliktet
til på rimelige vilkår og uten beregning av noen fortjeneste
å skaffe arbeiderne og funksjonærene
sunt og tilstrekkelig
husrom etter. nærmere bestemmelse
av vedkommende departement.
Konsesjonæren
er ikke uten vedkommende
departements
samtykke
berettiget
til i anledning av arbeidstvistigheter
å oppsi arbeiderne fra bekvemmeligheter
eller hus leid hos
ham. Uenighet om hvorvidt oppsigelse skyldes arbeidstvist
avgjøres med bindende virkning av departementet.
Bestemmelsen i første

punktum får ikke anvendelse på leieforholdet
mellom konsesjonær
og arbeider når § 38 I
lov om husleie av 16. juni 1939 gjelder i
kommunen og leieforholdet er beskyttet gjennom oppsiingsreglene
i nevnte paragraf.

Konsesjonæren
er forpliktet
til i den utstrekning
som fylkesvegstyret
bestemmer
å
erstatte
utgiftene
til vedlikehold
og istandsettelse
av ofentlige veger og bruer hvor
disse utgifter
blir særlig øket ved anleggsarbeidet. Veger og bruer som konsesjonæren
anlegger, skal stilles til fri avbenyttelse
for
almenheten for så vidt departementet
finner
at dette kan skje uten vesentlige ulemper for
anlegget og de bedrifter som erholder kraft
fra dette.

Konsesjonæren
er forpliktet
til etter avgjørelse av vedkommende
departement
å erstatte vedkommende
forsorgskommune
dens
utgifter til forsorgsunderstøttelse
av de ved
anlegget ansatte arbeidere og deres familier.

Anvendes vannkraften
til produksjon
av
elektrisk energi må konsesjonæren
ikke uten
samtykke fra vedkommende departement inngå
i noen overenskomst til kunstig forhøyelse av
prisene her i riket på energi eller på de
produkter som frambringes
ved energien.

Konsesjonæren
er forpliktet
til å avgi til
den kommune hvor kraftanlegget
er beliggende eller andre kommuner, derunder også
fylkeskommuner,
etter departementets
bestemmelse inntil 10 pst. av den gjennomsnittlige
kraftmengde
som vassfallet
etter den foretatte utbygging kan frambringe med den påregnelige vassføring år om annet. Fordelingen
bestemmes
av vedkommende
departement.
Staten forbeholdes
rett til å erholde inntil
5 pst. av kraften.
Kraften avgis i den form hvori den produseres.
Elektrisk
kraft uttas etter departementets
bestemmelse i kraftstasjonene
eller fra fjernledningen eller fra ledningsnettet
hva enten
ledningen tilhører konsesjonæren
eller andre.
Forårsaker
kraftens uttakelse
av ledningene
økede utgifter bæres disse av den som uttar
kraften, enten dette er staten eller en kommune.
Avbrytelse
eller innskrenkning
av
leveringen som ikke skyldes vis major, streik
eller lockout, må ikke skje uten departementets samtykke.

•

•

Kraften leveres etter en maksimalpris
beregnet på å dekke produksjonsomkostningene
— deH innbefattet
6 pst. rente av anleggskapitalen
— med tillegg av 20 pst. Hvis
prisen beregnet på denne måte blir uforholdsmessig høy fordi bare en mindre del av den
kraft vannfallene kan gi er tatt i bruk, kan
dog kraften i stedet forlanges avgitt etter en
maksimalpris
som svarer til den gjengse pris
ved bortleie av kraft i distriktet.
Maksimalprisen fastsettes
ved overenskomst
mellom
vedkommende departement
og konsesjonæren
eller i mangel av overenskomst
ved skjønn.
Denne fastsettelse kan så vel av departementet
som av konsesjonæren forlanges revidert hvert
5. år. Hvis konsesjonæren
leier ut kraft og
kraften til kommune eller stat kan uttas fra
kraftledning
til noen av leietakerne,
kan
kommunen eller staten i ethvert tilfelle forlange kraften avgitt til samme pris og på
samme vilkår som leierne av liknende kraftmengder under samme forhold.
Konsesjonæren
har rett til å forlange et
varsel av ett år for hver gang kraft uttas.
Oppsigelse av konsesjonskraft
kan skje med
2 års varsel. Oppsagt kraft kan ikke senere
forlanges avgitt.
Unnlater konsesjonæren å levere denne kraft
uten at vis major, streik eller lockout hindrer
leveransen
plikter han etter departementets
bestemmelse å 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 anleggene for eierens regning
og risiko så vidt nødvendig til levering av den
betingede kraft.

Konsesjonæren
skal betale en årlig avgift
til staten av kr. 1,50 pr. nat.-HK beregnet
etter den gjennomsnittlige
kraftmengde
som
vassfallet
etter den foretatte
utbygging
kan
frambringe
med den påregnelige
vassføring
år om annet, og en årlig avgift til de fylkes-,
herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer av kr. 1,50 pr. nat.-HK beregnet på samme
måte.
Avgiften, hvorav svares 6 pst. rente etter
forf all, har samme pantesikkerhet
som skatter
på fast eiendom og kan inndrives på samme
måte som disse.

Konsesjonæren
plikter
før arbeidet
påbegynnes å forelegge vedkommende
departement detaljerte
planer med fornødne opplysninger, beregninger
og omkostningsoverslag
vedkommende vassfallets utbygging således at

arbeidet ikke kan iverksettes
før planene er
approbert
av departementet.
Anlegget skal
utføres på en solid måte og skal til enhver
tid holdes i fullt driftsmessig
stand.
Dets
utforelse så vel som dets senere vedlikehold
og drift undergis offentlig tilsyn. De hermed
forbundne utgifter utredes av anleggets eier.

Når 50 år er forløpet fra konsesjonens
datum tilfaller
de deler av vassfallet
som
omfattes
av ervervstillatelsen
med alle de
innretninger
hvorigjennom vannets løp og leie
forandres,
så som damanlegg,
kanaler, tunneler, bassenger,
rørledninger
m. m., de til
utbyggingen og kraftanlegget
ervervede grunnstykker og rettigheter,
kraftstasjon
med tilhørende maskineH
og annet tilbehør samt
arbeiderboliger
og andre bygninger, som hører
med til kraftanlegget,
staten med full eiendomsrett og uten vederlag. Hvilke bygninger
og innretninger
som hører med til kraftanlegget avgjøres i tilfelle av tvist ved skjønn.
Det som ikke tilfaller staten kan den innløse
for dets verdi etter skjønn på sin bekostning
eller forlange fjernet innen en av departementet fastsatt frist.
Anlegget med installert maskineri skal ved
konsesjonstidens
utløp være i fullt driftsmessig stand. Hvorvidt så er tilfelle avgjøres
ved skjønn på konsesjonærens
bekostning.
Konsesjonæren
plikter på egen bekostning
å
utføre hva skjønnet i så henseende måtte bestemme.
Konsesjonæren
plikter å drive det samlede
kraftanlegg
som før og levere den til de
ervervede vassfallsdeler svarende kraftmengde
til staten for en godtgjørelse motsvarende
en
forholdsmessig
del av de til drift og vedlikehold hatte utgifter som i mangel av overenskomst fastsettes ved skjønn. Unnlater konsesjonæren å levere til staten den kraft som er
betinget
i denne post uten at vis major,
streik eller lockout hindrer leveransen plikter
han etter bestemmelse
av vedkommende
departement å betale en mulkt til statskassen
av
kr. 0,50 pr. dag for hver kW som urettelig ikke
er levert. Konsesjonærens
plikt til etter foranstående bestemmelser å levere kraft til staten gjelder bare så lenge konsesjonæren
av
hensyn til sitt eget behov holder anlegget i
drift. Staten skal når så ikke dr tilfelle være
berettiget
til etter bestemmelse
av departementet å overta driften av anlegget, så vidt
nødvendig til levering av kraften til staten.

I det 35. år etter at konsesjonen
staten
kunne
innløse anlegget

er gitt skal
i den ut-
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strekning
hvori det etter post 16 tilfaller
staten ved konsesjonstidens
utløp. Benytter
staten seg ikke herav skal den i det 10. år
deretter ha samme adgang. Bestemmelse om
innløsning må være meldt konsesjonæren 5 år
i forvegen.
Innløsningssummen
skal bestemmes således at vassfallet med tilhørende grunnstykker
og rettigheter
samt vannbygningsarbeider og hus betales med hva de beviselig
har kostet konsesjonæren
med fradrag
for
amortisasjon
i forhold til den forløpne del av
konsesjonstiden,
mens rørledninger,
maskiner
og annet tilbehør innløses for sin tekniske
verdi etter skjønn på statens bekostning.
Såfremt anlegget innløses plikter staten å
overta de av konsesjonæren
med offentlig
tillatelse inngåtte kontrakter
om bortleie av
kraft for et tidsrom som ikke må strekke
seg ut over 5 år etter innløsningen.
Staten
har rett til for sådan bortleie av kraft å
kreve en godtgjørelse,
som svarer til den
gjennomsnittlige
betalte
pris på elektrisk
kraft her i riket for liknende formål. I mangel av minnelig overenskomst
herom fastsettes prisen ved et av Kongen oppnevnt
skjønn, hvis avgjørelse ikke kan påankes.

Nærmere
bestemmelse
om betalingen
av
avgifter etter post 14 og kontroll med vannforbruket
samt angående avgivelse av kraft,
jfr. post 13 skal med bindende virkning for
hvert enkelt tilfelle fastsettes
av vedkommende departement.

Konsesjonæren
skal etter nærmere bestemmelse av departementet
utføre de hydrologiske iakttagelser
som i det offentliges interesse finnes påkrevd og stille det innvunne
materiale til disposisjon for det offentlige.
Kopier av alle karter som konsesjonæren
måtte oppta i anledning av anlegget, skal tilstilles Norges Geografiske
Oppmåling
med
opplysning av hvordan målingene er utført.

Det påhviler konsesjonshaveren
i den utstrekning hvori dette kan skje uten urimelige
ulemper og utgifter — å unngå ødeleggelser
av plante- og dyrearter, geologiske og mineralogiske dannelser samt i det hele naturforekomster og områder, når dette anses ønskelig
av vitenskapelige eller historiske grunner eller
på grunn av områdenes naturskjønnhet
eller
egenart.
Såfremt
sådan ødeleggelse som følge av
arbeidenes fremme i henhold til foranstående

ikke kan unngås, skal Naturvernrådet
i betimelig tid på forhånd underrettes
om saken.
Konsesjonæren
skal i god tid på forhånd
undersøke 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 herom til
vedkommende museum.
Viser det seg først mens arbeidet er i gang
at det kan virke inn på fortidsminne
somikke har vært kjent, skal melding som nevnt
i foregående
ledd sendes med en gang og
arbeidet stanses.
Konsesjonshaveren
plikter ved planleggingen og utførelsen av anleggene i den utstrekning det kan skje uten urimelige ulemper og
utgifter å dra omsorg for at de ferdige anlegg og utsprengte
steinmasser
o. 1. virker
minst mulig skjemmende
i terrenget.
Steinmassenes plasering skjer i samråd med vedkommende kommuner.
Om nærværende
bestemmelse
gis vedkommende ingeniører eller arbeidsledere fornøden
meddelelse.

Konsesjonæren
underkaster
seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet
av vedkommende departement til kontroll med
overholdelsen av de oppstilte betingelser.
De med kontrollen forbundne utgifter
erstattes det offentlige av konsesjonæren
etter
nærmere av vedkommende departement
fastsatte regler.

For så vidt der måtte påhvile de konsederte eiendommer eldre panteheftelser,
servitutter av vesentlig betydning, leierettigheter
og liknende heftelser, plikter konsesjonæren
innen to år å fjerne disse eller sørge for at
de viker prioritet for de i konsesjonen
pålagte forpliktelser,
derunder
mulkter,
som
måtte pålegges i henhold til denne. Heftelser av mindre betydning kan av vedkommende
departement
tillates å forbli stående.
Alle
heftelser
som etter konsesjonens
tinglysing
(jfr. post 24) er påført vedkommende
eiendommer og gjenstander,
bortfaller
når disse
ifølge konsesjonen
overgår
til staten
eller
innløses av denne.

Overtredelse
av foranstående
poster 1, 12
og 21, medfører i gjentagelsestilfelle
tap av
konsesjonen således at reglene i lov nr. 16 av
14. desember 1917 §§ 31 og 32 får tilsvarende
anvendelse.

24.
Idet konsesjonæren
vedtar foranstående
betingelser for konsesjon på vedkommende eiendomservervelser
som forpliktende
for seg og
de konsederte
eiendommer,
inngår han på
at nærværende konsesjon, som ikke kan overdras uten kongelig tillatelse ; på konsesjonærens bekostning
tinglyses
ved hans verneting og innen de jurisdiksjoner
hvor de konsederte eiendommer og anlegg m. v. er beliggende.

•

•

Departementet
kan når som helst forlange
at konsesjonæren
sender inn kart i 2 eksemplarer over samtlige ervervede eiendommer
og rettigheter,
opptatt av en landmåler som
departementet
godkjenner
og etter departementets nærmere bestemmelse. Konsesjonæren
plikter å melde fra til departementet
om erverv av eiendommer og rettigheter
som nevnt
i postene 16 og 17.

