
fNVFOO17 2

t.."..7

•

KONSESJON

FOR

LOFOTEN KRAFTLAG

PÅ ERVERV AV KROKFOSSEN I TENNESVASSDRAGET I MOSKENES
HERRED I NORDLAND FYLKE.

(KRONPRINSREGENTENS RESOLUSJON AV 1 MARS 1957.)

Ved Kronprinsregentens resolusjon av 1. mars 1957 er bestemt:

I medhold av lov nr. 16 og 17 av 14. desember 1917 bestemmes:
Den ved pkt. 1 i kg1. resolusjon av 17. juni 1955 gitte konsesjon for A/S Lofoten

Kraftlag på erverv av Tennesfossen og regulering av Tennesvatn og Krokvatn samt

overføring av Lillevatn til Tennesvatn i Tennesvassdraget i Moskenes herred i Nord-

land fylke overdras til Lofoten Kraftiag på de vilkår som er tatt inn i Industridepar-

tementets tilråding av 1. mars 1957.

— — — —

Den ved pkt 2 i samme resolusjon gitte konsesjon på erverv av Krokfossen i Tennes-

vassdraget m. v. overdras til Lofoten Kraftiag på de vilkår som er tatt inn i Indu-

stridepartementets tilråding av 1. mars 1957.



Betingelser
for tillatelse for Lofoten Kraftlag til å erverve Krokfossen i Tennesvassdraget.

(Fastsatt ved Kronprinsregentens resolusjon av 1. mars 1957.)



Utbygging av vassfallet må påbegynnes

innen 2 — to — år fra konsesjonens datum
og vannbygningsarbeidene må fullendes 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 innsatte,
på regelmessig drift beregnede maskineris
energi, heri ikke iberegnet hva der måtte være
avgitt til bruk for kommuner etter post 10,
og sådanne stansninger eller innskrenkninger
må ikke noensinne i løpet av 10 år samlet
finne sted i så meget som 5 år.

Ved tidsberegningen medregnes 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. 50 — femti kroner
— pr. dag hvori vedkommende frister over-
sittes.




Til anlegg og drift skal utelukkende anven-
des funksjonærer og arbeidere som har norsk
innføds- eller statsborgerrett.

Vedkommende myndighet kan dog tillate
unntagelser fra regelen når behovet for spe-
siell fagkunnskap eller øvelse eller andre av-
gjørende hensyn gjør det nødvendig eller sær-
lig ønskelig.

Såfremt ikke offentlige hensyn taler deri-
mot kan fremmede arbeidere også tillates be-
nyttet når de har hatt fast bopel her i riket
i det siste år.

For hver dag noen i strid med foranstående
bestemmelser er i konsesjonærens tjeneste er-
legges til statskassen en løpende mulkt stor
inntil kr. 50 — femti kroner — for hver
person.




Selskapet skal ved bygging og drift av an-
legget anvende norske varer for så vidt disse 


kan fås like gode, tilstrekkelig hurtig — her-
under forutsatt at der er utvist all mulig
aktsomhet med hensyn til tiden for bestillin-
gen — samt til en pris som ikke med mere enn
10 pst. overstiger den pris med tillagt toll
hvortil de kan erholdes fra utlandet. Er der
adgang til å velge mellom forskjellige innen-
landske tilbud antas det tilbud som represen-
terer det største innen landet fallende arbeid
og produserte materiale, selv om dette tilbud
er kostbarere, når bare ovennenvnte prisfor-
skjell — 10 pst. — i forhold til utenlandsk
vare ikke derved overstiges.

Toll og pristillegg tilsammen forutsettes dog
ikke å skulle overstige 25 pst. av den uten-
landske vares pris (eksklusiv toll). I tilfelle
av tvist herom avgjøres spørsmålet av depar-
tementet.

Vedkommende departement kan dispensere
fra regelen om bruk av norske varer når sær-
lige hensyn gjør det påkrevd.

For overtredelse av bestemmelsene i nær-
værende post erlegger konsesjonæren for hver
gang etter avgjørelse av vedkommende depar-
tement en mulkt av inntil 15 — femten — pst.
av verdien. Mulkten tilfaller statskassen.




Forsikring tegnes fortrinsvis i norske sel-
skaper hvis disse byr like fordelaktige be-
tingelser som utenlandske.




Arbeiderne må ikke pålegges å motta varer
istedenfor penger som vederlag for arbeid eller
pålegges noen forpliktelse med hensyn til inn-
kjøp av varer (herunder dog ikke spreng-
stoff, verktøy og andre arbeidsmaterialer).
Verktøy og andre arbeidsredskaper som ut-
leveres arbeiderne til benyttelse kan bare kre-
ves erstattet når de bortkastes eller ødeleg-
ges og da bare med sin virkelige verdi bereg-
net etter hva de har kostet konsesjonæren med
rimelig fradrag for slitasje. Hvis konsesjo-
næren holder handelsbod for sine arbeidere
skal nettooverskuddet etter revidert årsregn-
skap anvendes til almennyttig øyemed for ar-
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beiderne. Anvendelsen fastsettes etter sana-
råd med et av arbeiderne oppnevnt utvalg, som
i tilfelle av tvist kan forlange saken forelagt
for vedkommende regjeringsdepartement til
avgjørelse.

Konsesjonæren skal være ansvarlig for at
hans kontraktører oppfyller sine forpliktelser
overfor arbeiderne ved anlegget.

6.

Konsesjonæren er forpliktet til når vedkom-
mende departement forlanger det på den måte
og på de vilkår som departementet bestemmer

å skaffe arbeiderne den til enhver tid nødven-
dige legehjelp.
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Konsesjonæren er i fornøden utstrekning
forpliktet til pa rimelige vilkår og uten be-
regning av noen fortjeneste å skaffe arbei-
derne og funksjonærene sundt og tilstrekkelig

husrom etter nærmere bestemmelse av ved-

kommende regjeringsdepartement.
Konsesjonæren er ikke uten vedkommende

regjeringsdepartements 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.




Konsesjonæren er forpliktet til etter avgjø-
relse av vedkommende departement å erstatte
vedkommende forsorgskommune slike for-

sorgsutgifter som i ervervsloven er forutsatt
dekket ved hjelp av fond i samsvar med reg-
lene i lovens § 2, pkt. 9 1. ledd og 2. ledds
første og annet punktum.




Anvendes vannkraften til produksjon av
elektrisk energi ma konsesjonæren ikke uten

samtykke fra vedkommende regjeringsdepar-
tement inngå i noen overenskomst til kunstig
forhøyelse av prisene her i riket på energi
eller på de produkter som frembringes ved
energien.




Konsesjonæren er forpliktet til å avgi inn-
til 10 pst. av den gjennomsnittlige kraftmeng-

de som vassfallet etter den foretatte utbyg-

ging kan frembringe med den påregnelige
vassføring år om annet til den kommune hvor
kraftanlegget er beliggende eller andre kom-
muner, derunder også fylkeskommuner, idet

fordelingen bestemmes av vedkommende re-
gjeringsdepartement.

Kraften avgis i den form hvori den produ-

seres.
Elektrisk kraft uttas etter departementets

bestemmelse i kraftstasjonen eller fra fjern-
ledningen eller fra ledningsnettet hva enten
ledningene tilhører konsesjonæren eller andre.

Forårsaker kraftens uttagelse av ledningene
økede utgifter bæres disse av den som uttar
kraf ten. Avbrytelse eller innskrenkning av

leveringen som ikke skyldes vis major, streik

eller lockout må ikke skje uten departemen-
tets samtykke.

Kraften leveres etter en maksimalpris be-

regnet på å dekke produksjonsomkostningene
 deri innbefattet 6 pst. rente av anleggs-
kapitalen — med tillegg av 20 pst. Hvis pri-

sen beregnet på denne måte vil bli uforholds-

messig høy fordi bare en mindre del av den

kraft vassfallet kan gi er tatt i bruk, kan dog
kraften i stedet forlanges avgitt etter en mak-
simalpris som svarer til den gjengse pris ved
bortleie av kraft i distriktet. Maksimalprisen

fastsettes ved overenskomst mellom \.i.rdkom-

mende 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 kraf-
ten til kommune kan uttas fra kraftledning
til noen av leietagerne, kan kommunen i et-
hvert tilfelle forlange kraften avgitt til sam-

me pris og pa samme vilkår som leierne av
lignende 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 be-

rettiget til etter departementets bestemmelse

å overta driften av anlegget for eierens reg-

ning og risiko så vidt nødvendig til levering
av den betingede kraft.




Konsesjonæren skal betale en årlig avgift
til staten av kr. 0,10 pr. nat.-HK beregnet

etter den gjennomsnittlige kraftmengde som

vassfallet etter den foretatte utbygging kan
frembringe med den påregnelige vassføring
år om annet og en årlig avgift til de fylkes-,

herreds- og bykommuner som Kongen bestem-

mer av kr. 0,10 pr. nat.-HK beregnet på
samme måte.
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Avgiften, hvorav svares 6 pst. rente etter
forfall, har samme pantesikkerhet som skatter
på fast eiendom og kan inndrives på samme
måte som disse.




Konsesjonæren plikter etter bestemmelse av
vedkommende departement og på vilkår som
dette fastsetter å samarbeide med andre kraft-
anlegg når dette finnes hensiktsmessig av hen-
syn til den alminnelige kraftforsyning. Kraft-
stasjon og ledningsnett skal etter nærmere be-
stemmelse av vedkommende departement ut-
føres således at anlegget kan sammensluttes
og drives under ett med andre lignende kraft-
anlegg.

Konsesjonæren plikter å foreta de foran-
dringer av anlegget som måtte finnes påkrevd
av hensyn til sådant samarbeid. Bestemmelse
om utredelse av de hermed forbundne om-
kostninger treffes av departementet. Det tas
ved avgjørelsen størst mulig hensyn til an-
leggets økonomiske forhold.




Nærmere bestemmelse om betalingen av av-
gifter etter post 11 og kontroll med vannfor-
bruket samt angående avgivelse av kraft, jfr.
post 10, skal for så vidt de ikke er fastsatt
av Kongen med bindende virkning for hvert
enkelt tilfelle fastsettes av vedkommende re-
gjeringsdepartement.




Konsesjonæren skal etter nærmere bestem-
melse av departementet utføre de hydrogra-




fiske iakttagelser som i det offentliges inter-
esse finnes påkrevd og stille det innvunne ma-
teriale til disposisjon for det offentlige.

Kopier av alle karter som konsesjonæren
måtte la oppta i anledning av anlegget skal
tilstilles Norges Geografiske Oppmåling med
opplysning om hvordan målingene er utført.




Konsesjonæren underkaster seg de bestem-
melser som til enhver tid måtte bli truffet av
vedkommende regjeringsdepartement til kon-
troll med overholdelsen av de oppstilte be-
tingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter er-
stattes det offentlige av konsesjonæren etter
nærmere av vedkommende departement fast-
satte regler.




Overtredelse av foranstående poster 9 og 15
medfører i gjentagelsestilfelle tap av konse-
sjonen, således at reglene i lov nr. 16 av
14. desember 1917 §§ 31 og 32 får tilsvarende
anvendelse.




Idet konsesjonæren vedtar foranstående be-
tingelser for konsesjon på vedkommende eien-
domservervelser som forpliktende for seg og
de konsederte eiendommer inngår han på at
nærværende konsesjon, som ikke kan overdras
uten kongelig tillatelse, på konsesjonærens be-
kostning tinglyses ved hans verneting og innen
de jurisdiksjoner hvor de konsederte eien-
dommer og anlegg m. v. er beliggende.
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