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Til Elektrisitetsdirektoratet.

Arbeidsgruppen for utarbeidelse av forslag til be-
handlingsrte av konsesjonssøknader, som ble ned-
satt deng. oktober 1971,legger herved frem sin ut-
rednins. .\rbeidsr·uppenbestod først av medarbeidere
i Elektrisitetsdirektoratets tre kontorer, EE, ES og
EK, men ble senere utvide med en medarbeider fra
Vass dragsdirektoratets kontor VV.

De forsla som er remkommet er enstemmize p? slle
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håndsorienteringen skal hndtees. P dette punkt
er de derfor fresatt altern2tive løsninger.

Utrecningen gidr ikke rav p& & vare uttrende.

Oslo i november 1972

Tor J. Nass K,j e 11 Arr..undsen Holger Olsen Oddvar osshein
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FORORD - SAMMENDRAG.

Den 8. oktober 1971 oppnevnte Elektrisitetsdirektora-
tet et arbeidsutvalg med oppdrag å utarbeide forslag
til behandlingsrråteav konsesjonssøknader i henhold til
lov av 19. juni 1969om bygging og drift av elektriske
anlegg.

Gruppen har bestått av: .ing.
"
"

Kjell Amundsen,
Tor. J. Næss,
Helger Olsen,

EE
EK
ES

Etter anmodning fra Elektrisitetsdirektoratet op-
nevnte Vassdragsdirektoratet overingeniør O. Fosshei:
som direktoratets representant i arbeidsgruppen i
forbindelse ned den koordinering som det var ønskelig
etablere for all konsesjonsbehandling innenfor
elsektoren i NVE.

Det har i alt vært holdt 20 møter.

For utvalget forelå følgende instruks:

"1.  Utarbeide forslag til forst&else av lov av
19. juni 1969 ombygging oz drift av eietriske
anlegg. Herunder blent annet hvilke titak den
nye lov foranlediger i relasjon til lov av
16. mai 1896 om foranstaltninger til betryggelse
mot farer og ulemper ved elektriske anlez,
samlet for E og oppdelt for de enkelte av-
delinger.

2. På grunnlag av forslag i pkt. 1 foreslå end-
ringer i tidligere behanlingsxåter, og peke på
de konsekvenser disse endringer kan tenkes
å få.

3. Vurdere endringer i standardvilkårene for med-
delelse av elektriske konsesjoner."

Utvalget har sett det som sin oppgave å fremlegge
et relativt fyldig grunnlagsmateriale og en begrunnet
vurderinz av den nye koneesjcnslov ed sikte på den
videre behandling i de berørte faginstanser i NVE, c:ig
en endelig avgjørelse i ad inistYasjonen og Hovedstyret.

I den etterfølgende rapport har en derfor funnet det
ik+ • .P t e " k c  • • d  • o  , •r 1g 1rs a ga nose inngeen e inn pa xonsesons-

behandlinzen ved Elektrisitetsdirektoratet slik den
foregikk førden nye loven av 19. Juni 1969 (kap. 1).

Da det har vært naturlig å se den elektriske konsesjon
oz rezulerinas- og ervervskons e sjonen for sarme anlegs
(kratanleg¢) i samenheng, er ogs behandlinzen av de
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sistnevnte konsesjoner, slik disce fcre7ikk ved Vass-
dragsdirektoratet, tatt med (kap. 2).

For å kunne gi et bedre grunnlag for tolkningen av den
noks1 knappe lovtekst, er forarbeidene til den nye loven
om bygging og drift av elektriske anlegg otalt, bl.e.

· 't+ . t tt d · . · t· )mea s1 aer av aepar emen e s vur ering 1 saen a. 2 •

Den nye loven, som av praktiske grunner i rapporten er
kalt "Elektrisitetsloven", er samuen red de endringer
i ervervs- og reguleringsloven som har interesse i.
denne sarr.menheng, gjengitti kap. 4.

I kap. 5 har utvalget IT-ed utgangspunkti det fremlagte
materiale aitt en beqrunnet vurderin av hvorledes
loven m? firsts.

Av de vikti3ste momenter ved utvalgets tolkning kan
fremheves:

a. Lovens karakter av alminnelig reguleringslov. Denne
lov er - samren med "Ervervslc·ven" og "Regulerings-
loven" - myndighetenes viktigste hjelpe:dddel for
styring av elektrisitetsforsyningen, og loven ofatter
alle deler av anlegget, ikke bare de elektriske
deler.

b. Det skal ved konsesjonsbehandlingen tas hensyn til
tekniske, økonomiske og organisasjonsffiessige fcr-
hold, idspurktet for igangsetting av anlegget og
dettes tekniske dimensjonering ut fra kostnadene og
nyttevirkningen i elektrisitetsfcrsyningssysteæet.

c. Videre skal det tas hens_yn til anlegets drift •::,g
vedlikehold slik at en fullgod utnyttelse av det
samlede forsyningssystem er sikret.

d. Det kan stilles krav i henhold til forskrifter og
normer og treffes bestemrelser vedrørende estetisk
utforming.

e. Grunnlaget for meddelelse av konsesjon er søkerens
reelle behov for anleet for å tilfredsstille den
rolle han har som kraftleverandør, ikke sp¢rsL'lålet
om eierforholdet til anlegget.

f. Det er ngdvendig med en koordinering i behandlingen
av alle konsesjoner som er aktuelle for ett og
sarme anleg5, bide pa erunn av hensynet til priori-
teringsvurderingen og a.h.t. byggefrirtene.

For å klargjøre hvilke instanser som har fått yndig-
het til behandle konsesjonssaker i medhold av loven,
er alle delegasjoner som er gitt, omtalt i ep. 6.

I kap. 7 er virkningene av "lerisitetslcven" or
selve korsesjonsenaldlinen i lys av tolkninen an-
aitt spesifisert for forskjellize katezorier av



3.

anleg1. Dette skulle danne grunnlget for en rett-
ledning ved konsesjonsbehandli!"lger:.

I dette kapittel blir også tilknytningen ella eks-
propriasjons- og konsesjonsbehandlingen omtalt, like-
ledes behandlingen av statens anlegg.

I kap. 8 er det foreslått ny foruulerin; av standard-
vilkårene or meddelelse av kor.sesjoneri sarrren-
lignins ed den tidlirere formulering. Disse vilkår
har stort sett vc8rt gjelder:de fra før 1925. I rellorm-
tiden er det korret til en rekke nve lover som har
betydnin for vilkdrene,oz ogs£ andre forhold har
forandret seg i åe siste 50 år.
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KAPITTEL  1.

KONSESJONSB:SHANDLINGEN I ELEKTRISITETSDIRSKTORATET
FØR LOV AV 19.6.69.

1.1. LOVENE

1.1.1. Lov av l6.mai 18°6 med endrirn:rer :, OM FORANSTALTNINCER
'l1IL B::::TRYG'3-ELSE I-mT FARE OG ULEMPER VED ELEKTRISKE
ANLEGG" (Høyspenningsl.oven) (Lovteksten er gjengitt
i bilag 1.1.).

Loven krevde tillatelse av Konen for å iverksette
elektriske anlegg "med så hØy spenning at derav antas
å kunne oppstå fare for menneskeliv eller den offent-
lige sikkerhet." Hvor høy spenningen skulle være for
at loven skulle kom me til anvendelse ble til enhver
tid fastsatt av Kongen, eller den han be1nyndiget.

Loven ble første gang revidert 26.juli 1916, og
ifdlge denne lovendring kunne det oppstilles slike
vilkår som antas stemmende med statens Of: alnenheten
ta ·1··\r U-i d O re 'K. , n ! ....e de ,._ i· \' l0 11.r 0 r  ""' ·oe s i. e- ;-'-w.' r.:.. C, ne V a 'a. daa I a ails» ,Liss 4.1a-Asa> a 3

åYlig avgift til staten av kr. 2,- pr. elektrisk
hestekraft av anleggets energimengde. Avgiften ble
forhøyet fra kr. 2,- pr.elektrisk hestekaft til
k Y" 7 - or ki· 1o••rtt \7 eu"i l·'"''Je,..,.,.:;rY"lC,- a-, .J,,... an1"'J. 1 ,059

+- o 9 e s ws ii ii4 LI',-; .do ire -l- l) o

Eventuell avgift som r&tte vere pala3t i henhold til
kraftleiekonsesion (se pkt. 1.1.2) skulle i tilfelle
korn.rr:e til fradrag,og det skulle videre tas hensyn
til eventuelle avgifter som ifølge regulering- eller
ervervskonsesjon hvilte på det vannfall hvorfra kraften
ble produsert.

Ved lovendring av 21. juni 1954 ble loven, med unn-
tagelse av bester..melsen om at det kunne fastsettes
avgifter, ogsl gjort gjeldende for Svalbard.

I forbindelse med revisjon av'tov om vassdragsreguler-
inger"m.v. i 1959ble også h¢yspennir.gslovenav 1896
vurdert, men det ble den gang funnet at denne burde
opprettholdes uforandret.

1. 1. 2. Lov ev lll. deser::ber1917 :1r. 16 "OM ERVEE'!ELSE AV
VANNFALL, BERGVERK OG ANNEN FAST EIENDOM", al den
alminnelige konsesjonslov.

Ifølge lovens kap i tel 4 oni kraftleie kunr:.e ingen
annen enn sta ten og norske konmuner g fylteskor:-Iwner
uten konsescn leie elektrisk krft i større mengder
0 ·1 1 0 r,u-  ,< T ( IT ,, 'r C:  .... ,-:, e .c, .c, p  . + ' t 7  - ce .I,. b r 1l 1.. ,,.. e  -··I • '> ti iidz 11sat it-ej ul -_, (  ·• --Dy 1I+ 4 4

medregnet kraft ved komende :£ tte ha l e iet tidli ge re.
Konzen unne nedsete konses j onsgrensen il 500 W.
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Konsesjon var dog ikke nødvendig ved rent tilfeldig
og midlertidig kraftleveranse. Hvorvidt leveransen
var av en slik art ble avsjcrt av departementet.

1.1.3.  Lov av 25. oktober 195 "OM OREIGNING AV FAST EIGEDOM''
Ekspropriasjonsloven.

I henhold til§ 2 nr. 19 i Ekspropriasjonsloven" kan
det eksproprieres nødvendig grunn og rettigheter for
elektriske kraftledninger. Begrepet kraftledning
er i denne sarrenheng også regnetå omfatte koplings-
og transformatorstasjoner.

De videre ekspropriasjonsbestemrnelser vedrørende selve
kraftverket ( utbyg,gingen) har en i ''Vassdra?-=sloven" av
15. mars 1940, $ 62, og i"Reguleringsloven''av14. des-
ember 1917§§ 16 og 19 for så vidt angår regulerings-
og overføringsanleggene. Visse felles adDinistrative
bestemmelser har en også i førstnevnte lov av 25.
oktober 1959,jfr. således§ 30.

1. 2. BEMYNDIGELSE TIL NVE

1.2.1. oT drift av elektiske

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen ble opprettet
i 1920 i forbindelse med en ny adrinistrasjonsordning.
Noen år senere - 27. juni 1924 - fikk Hovedstyret
bemyndigelse til 8 meddele konsesjoner pd hyspennings-
anlegg i henhold til lov av 16. mai 1896 ed senere
tillegg og endringer. Bemyndigelsen omfatte dog
ikke de tilfelle hvor det var sp¢rsEål om å pålegge
konsesjonæren avgift til statskassen eller hvor kon-
sesjonsspørsmålet foranlediget interessekonflikter
mellom forskjellige distrikter (forsyningsorrråder).
Hovedstyrets avgjørelser kunne innankes for departe-
mentet. Selve konsesjonsbehandlingen ble overdratt
Elektrisitetsavdelingen som det dengang hette, nå
Konsesjons- og Tilsynsavdelingen.

1.2.2. Kraftleiekonsesioner.

Kraftleiekonsesjon ble avgjort ved kgl.res., men salsbehan-
lingen ble foretattiden davarende 3lekrisitetsavdelin5.

1.2.5. Eks ro rias'oner i forbindelsemed eiektiske an2e5.

I medhold av $ 5  iEspropriasjonsloven" var retten
til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eien-
domsinnzrep etter 9 2 nr. 19 (og nr. 20) delegert
til Industridepartementet. Saksbehandlingen ble iid-
lertid foretatt i den daværende Elektrisitetsavdeljng.
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1.3. KONSESJONSTYPERSOM BLE BEHANDLET VED NVE FØR LOV
AV 19. JUNI 1969.

1. Konsesjon for bygging og drift av elektriske
anlegg med hy spenning.

2. Områdekonsesjon.

5. Samlekonsesjon.

4. Konsesjon på leie av elektrisk-kraft.

5. Eks propriasjon av grunn og rettigheter for byg-
ging av elektriske anlegg.

6. Ervervskonsesjon.

7. Reguleringskonsesjon.

8. Tillatelser til utbygging i henhold til"Va.ssdragf-
loven•§§ 104 og 105 for så vidt angår almene
interesser tilknyttet fiske, ferdsel og fl¢ting.

9. Ekspropriasjon av grunn og rettigheter for selve
utbyggingen ( k:-aftverket rn/brakkeby?;g, rørgate:-1
m.v.) i  h. til"vassdragslovens!"$ 62 •

10 • Ti11 ate lse i h • ti1 "ks prop r :_ asjo n sloven" av 23 •okt -
ober 1959, $ 25, til å kunne gjennomføre eiendoms-
inngrepet f r skjønn er holdt ( forhåndstil t!'edelse).

De 5 første, sat pkt. 10, som alle har vært behandlet
ved Elektrisitetsdirektoratet, vil bli nærere om-
talt i pkt. 1.5 og 1.6. De 5 siste behandles ved
Vassdragsdirektoratet. Av disse er nr. 6 og 7 av
størst betydning i denne sammenheng g vil bli on:talt
i kapitel 2.

1.4. BEKJENTGJØRELSE.

Det har ikke vært mulig å påvise æer enn et par mel-
dinger som rettledning for skere som nsket & f%
konseson i henhold til ovennevnte lover. Den ene
av disse meldningene er tattinn ide gjeldende "For-
skrifter for elektriske anleg", hvor det i§ 11
s;tår f¢lgende:

"Hyspenningsanlegz (se $ 10;) og mellomspennings-
anlegg med spenning over 440 V ( se§ 105) må ikke
i verksettes uten konsesjon ra NVE ..

Søknaden om tillatelse med besrivelse av anlegget
og en kartskisse over ledningsnettet innsendes
gjennom Eletrisitetstilsmne i det distrik hvor en
vesentlig del av anleget ko;mer il $ ligge. S3k-
naden og kartskiscen må innsendes i 5 eksemplarer
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når anlegget i sin helhet blir li2gende innenfor
en kommune (herred). Kommer aniegget til % ligge
i flere konuner, må det ytterlizere sendes inn
ett eksemplar for hver kommune. Kartskissen skal
være i så stor rr:ålestokksom forekommende karter
gjir det mulig, og ledningstrasen m? vere inn-
tegnet med rød farge. Dessuten skal innsendes teg-
ninger som viser den tekniske utførelse av anlegget
og beregninger i to eksemplarer. Avgjørelser av
NVE kan innen en frist av tre mneder innankes for
Industridepartementet.

Høyspenningsanlegg, som f.eks. lysrøranlegg, rønt-
genanlegg, anlegg for oleyrin., spenninzsprive-
anlegg, fordelingsledninger for strømlevering til
spesielle formål o.l. kan dog iverksettes etter
tillatelse fra Elektrisit2tstils·net eller Det
stedlige tilsyn nr anleggene er tilknyttet lav-
spenningsnettet. Disse anlegg er dels underlagt.
særforskrifter (se§§ 531 - 571)eller særlige vil-
kår som oppstilles av NVE for de spesielle ileller.

Kommentar:

Bestemmelsen om konsesjon gjelder ikke elektriske
anlegs ombord i ski0.
Det envises til iov av 25. otover 1959 "om oreig-
ning av fast eigedom" (Ekc:prop:tiasjonsloven).

11.. ..... . .. . . .. . . .
Ved utgivelse av "Forskrifter for elektriske anlegg"
i septeroer 1955ble det som tilleg; til forskriftene
tatt inn en rekke veiledninger sor bilag. Disse bilag
inneholdt blandt annet lovteksten for lov av 23. juli
1894 om tvungen avståelse av grunn m.v. til anlegg av
elektriske kraftledninger med tillegg o forandring
av 25. juli 1916. (Denne lov gav hjemmel for ekspro-
priasjon av grunn og rettigheter or bygging av
elektriske anlegg frem til "Ekspro1)rias jens loven" ble
vedtatt.

Videre er det i eget bilag tatt red lovteksten for
Hyspenningsloven"med endringer oz endelig VEILEDNING
FOR UTARBEIDELSE AV KONSESJONSAKD?.AGENDER, utgitt av
Hovedstyret.
Denne veiledning har f¢lgende ordlyd:

·"Ved utarbeidelse av andro.gendercm tillatelse til
å utføre sterkstrømsanlegg med hy spenning (konse-
sjonsandragender) bor man, torten & iaktta hva
forskriftenes § 13 bester.;.rr:e:r,være opprnerksor.i på
flgende:

1. Andragendet som stiles til Hovedstyret for
vassdrags- og elektrisitetsvesenet innsendes
gjennom Elektrisitetstilsynet i ::;od tid før
anlegget aktes pbegynt.
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2. Andragende og beskrivelse ør  - rtøttet til det
CTedfØlgende·kar: - gi en kort og grei freffi-
stilling av hvordan anlegget aktes utført. 1)

5. Andregendet b¢r så vidt mulig omfatte en samlet
plan - enten det gjelder nye anlegg eller ut-
videlser av eldre anlegg.

4. Gjelder andragendet også tillatelse til å foreta
de for anleggene nødvendige ekspropriasjoner,
må dette uttrykkelig fremgå av andragendet,

5. Hvor det gjelder utvideise av ledningsnett,
br trasen for det eldre nett inntegnes i den
utstrekning som er nødvendig for orienteringen.
Traseen for det nye og det eldre nettet innteg-
nes med forskjellige farger.

x)  Se forskriftenes§ 13.

1) Av tekniske data som b¢r oppgis kan for
eksempel nevnes generatorstrrelse, trans-
formatorstørrelse, lednin;stverrsnitt, spen-
ningsforhold og liknende."

1.5. EKSPROPRIASJONSTILLATELSE

søknad o ekspropriasjostillatelse ble som regel
stilet til Industridepartementet, men ble sendt til
Hovedstyret gjennom Elektrisitetstilsynet for behand-
lingen.

En søknad om ekEproprj_asjonstill2telse fo:r-- kraftled-
ning skulle i alminnelighet inneholde nødvendige tek-
niske opplysninger om anlegget, såso spenning og
tverrsnitt sat utstrening og byggerråte. Videre måtte
det med søknaden vedlegges kart hvor trasen for led-
ningen var inntegnet. Kopier av de utsendte brev
til grunneierne samt disses eventuelle svar måtte
likeledes innsendes ti1 NVE.

Det skulle s# vidt mulig anzis hvem eiendomsinnrepet
ble rettet rot, hva det gikk ut på, og hvilke r6rffil
inngrepet skulle tjene.

Saken skulle i alinnelighet av VE forelegges til
u'ttalelse for fylkes landbruksstvret, fylkesskogr&det,
jordstyret, kogrådet, helserdet, saredselsnemnda,
frilufsnernda eller andre Eskkyr:di.e on;a!'"ler når den
vedkor.1 inte-:resseY' so::--:. hørte j_nn u_ncer slj_ke organer.
Når saken vecikor11kor.'Lunale j_nteresser skulle den også
foreleges komrunestyre.

Loven sier at det orzn sou skal avgjore saker, ken
plege partene & prve or innelig ordning kan on-
ngs. I alminnelighe skel den om inngreet er rettet



mot få anledning til å uttale seg cm saken.

For øvrig vises til følgende brev av 24. november
1960 fra Industridepartementet til Hovedstyret:

"Vest-Agder elektrisitetsverk har bed orr. opplys-
ninger om freEgangsmåten ved ekspropriasjon etter
den nye lov, lov av 23. oktober 1959om oreigning
av fas t  eiendom, sarlig o rn sartykke t 11 i kreve
ekspropriasjon som må søkes i alle tilfelle hvor
minnelig ordning ikke oppnås og om praktiseringen
av lovens§ 12 annet ledd.

Etter å ha forelagt reken for Justisdepartementet
skal Industridepartementetbemerke:

Loven av 23. juli 1894 Offi tvungen Afstaaelse af
Grund m.v. til AnlæQ af elektriske kraftledniner
er opphevet ved orefgningslovens § 36 nr. 8. ks-
propriasjon etter orej_gningsloven kan bare skje
i henhold til bestemn1else av Konen eller den han
har gitt fullmakt, Jfr. $9 2 og 5. For s via
gjelder anleGg av elektriske kraftledninger, viser
man til nr. 19 i§ 2. Ved kl. res. av 2. juni
2960 er Indstride:terrentet zitt  rett til refe
vedtak om eller gi sastykke til eiendosinngrep
etter dette nummer.

Når b1. a • en kormune s Øker om samtykke ti 1 ekspro -
priasjon, skal ko11:;.unen forestå den foreredende
behandling av saken etter lovenE § 12 første og
annet ledd, jfr. avsnitt VII nr. 1 og 2 i den kgl.
res. av 2. Juni 1960.

Departementet antar videre at niir et kommunalt
eller fylkeskor.-'.r:mnalt elektrisitetsverk søke1-- om
samtykke til ekspropriasjon, b¢r verket forest
den forberedende behandling av saken etter lovens
§ 12 første og annet ledd. Uttalelser som skal
innhentes etter § 12, n:å da gis til verket og verket
må la dern f¢lge saken når søknaden sendes inn. Dep-
arterr.entetfinner det praktisk et samne fremgangs-
måte nyttes av elektrisitetsverker som eies av aksje-
selskap, andelslag eller annen samenslutning hvor
en eller flere kor;·rnner eller fylkeskor:-:.a_uner del tar·
og som utelukkende eller hovedsakelig har til or-
mål å besørge alminnelig kraftforsyning i distriktet.

N?r en som vil bli rare av det p&tenkte inngrep,
skal varsles oc gis anlednin til uttalelse og
sparres om han eventuelt er'villig tl  avst&else i
min!lelighet, jfr. § 12, annet ledd, r.å han gj¢res
nye kjen red p2. hvilken mate inngrepet vil berire
hans eiendom ell2r retihe. Det bSr fle red kart
eller skisse, evenuelt arbedstegnin: der dette er
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nødvendig til forklaring, scffi viser leinings-
trase over vedkom.r1er..de eiendor:-:::-,ed bl.a. maste-
punkter og ledningens beliggenhet i forhold til
bebyggelse. Or rulig bdr dette p&vises for ham
ved befaring i terrenget dersom han ønsker det.

Adgangen etter§ 12 annet ledd annet og følgende
punktum, til å legge ut dokun-.entene til gjennorr.syn
kan bare nvttes derom de er urir.ieliP.: stor vanske-·
lighet forbundet  med å få varslet hver enkelt dir-
ekte. De vil i alminnelic;het tilkor.me Industridep-
artementet scm skal treffe bes te::.rr:e lsE: ·0r hvo:rvi.d t
eiendomsinngrepet skal finne Eted, å avgjøre o
forholdene i det konkrete tilfelle ligqer slik an
at den her ne•1ntefr 0 anrrs+e 1Kari ø·l-cre r

.l. .L .i. \...,. .. ••J  _,., ·.:::::, ,. : •- L, '" - :....:.., ....,; j l . .,' ..... -· •

Ekspropriasjonsutvalgets innstilling s. 109 annen
spalte. Industridepartementet kan i tilfelle påby
at alle kjente grunneiere og rettighetshavere skal
gis direkte reddelelse slik at utlegginzen bare tjener
som supplement ev hens;n til ulige andre som seren
ikke har lurnet ske. ses kjennskap til eller ikke
bar kunnet OJ"'.:'::--ore e-:"'.:'"essen"til.
Ved anlegg av kraftledning so strekker seg gjennor
flere koirJnuner, antar ::-1an-:lt utleggingen av doku-
mentene i tilfelle bør skje p rinst ett sted  i
hver· korn.J-:- u.r:e  , På a 11 e utlegg in Es s te der br det
1 . t bl k t . "" 1 1 ,.:i • t ,.egges u • a. ar som viser 1e e eumnzs raseen,
og på det enkelte utleggingssted dessuten kart
eller skisse i stirre m&lestokk, so mer dealjert
viser tra.seen over de eiendon.rr-,er so1 sogner til
vedkorende utleggingssted, bl.a. hvorledes kraft-
ledning vil gå i forhold til bebyggelse, cg hvor
ledningsmastene vil bli plassert. I oppsleg pi
utleggingsstedene, g i kunngiringen i avisene or
utlegginen, b¢r det stå at interesserte an hen-
vende seg til vedkommende elektrisitetsverk hvis
de trenger opplysninger i tillegg til det som freD-
går av de utlagte dokumenter, eller ønsker nærmere
forklaring.

søknader som korruner til Industridepartementet vil
av departementet bli forelagt Hovedstyret for vass-
drags- og elektrisitetsvesenet til uttalelse. SØk-
nadr ka også sendes til Hovedstyret som med sin
uttalelse oversender saken til departerentet."

Den praksis som således etter hvert utviklet seg var
at skeren forela saken for de ber&rte runneiere o
ins ti tusJoner til uttaJ.else, hvoretter sa.ken ble 2,ndt
Elektrisitetsdirektcratet til behandlin;. Behandligen
i direktoratet flgte s& de :unster som er beskrevet
i det etterfølgende o soLl stort sett jaldt so behand-
lingsrutine bde for konsesonssknaden 0£ sknzd
om tillatelse til ekspropriasjon.
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1.6. BEHANDLING-SRUTINER

Konsesjons- og ekspropriasjonssøknadene ble som regel
sendt gjennom Elektrisitetstilsynet i det distrikt

_hvor den vesentligste del av anlegget var beliggende
og i et antall eksemplarer som anvist i "Forskrifter
for elektriske anlegz''. Etter at Zlektrisitetstil-
synet (ET) hadde vu;dert søknaden og behandlet den
rent foreløpig, ble den sendt Elektrisitetsdirektoratet,
eventuelt med kommentar fra ET. I Hyspenningsloven
er det foreskrevet at korrunestyret skal ut tale ses
om saken. I 1¢pet av den tid Elektrisitetsdirektorate
har behandlet disse søknadene har det dannet seg
flgende raksis med hensyn til hvem som skulle uttale
seg om saken:

1.6.1. Tekniske etater.

Avhengig av søknadens Offifang ogi enhold til bl.a.
T's uttalelse ble søknaden sendt til en eller flere
av f¢lgende etater utenfor NVE:

a. Fylkesvegsjefen
b. 'eledirektoratet
c. Uorges Statsbaner
d. Havnedirektøren
e. Luftartsdircktoratet
f. Andre berørte elektrisitetsverk.

Innen NVE ble det innhentet uttalelse fra:
g. VaE-sdragsdirektora.tet (VVK)

(av hensyn til fl¢ting i elver som krysses
av omsøkt ledningsanlegg)

h. 'letcisitesd5etorate 's'4 in- G- -tu; a-a- I i la---'}

(Viktigere 66 kV ledningsanle::::;g og ledninger
med høyere spenning, sat kraftstasjoner og trans-
formatorer med ytelse over ca. 2 MVA).

i. Elektrisitetsdirektoratet (ES)
(Etter narmere avtale, fortrinnsvis avhengig av
hvilke områder ES til enhver tid hadde under
behandling 'hva anger sarmenslutninger).

j. Direktoratet for statskraftverkene (S)
(Ide tilfelle Statskraftverkene ble berørt).

1.6.2 Skog- oa landbruksinteresser.

Kcnses jons- og ekspropriasjonssøknader for lednings-
anleg le i den senere tid forelagt fdlgende etater
innen so- og landbruk:

a. Skogdirektoratet.
Dette har somn rege l, uten spe s ielle berernine r,
overse:' innhentede ut ta lelser fra fylkesskog-
sjefen, eventuelt ra herredskogmesteren.
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b. Fylkeslandbruksstyret.
Uttalelse fra fylkeslandbruksstyret ble inn-
hentet via fylkes1rnnnen.

1.6.5. Naturvern- or frilutsinteresser.

a. Fyikets friluftsnernd.
I henhold til Industrideparterentets brev hertil
av 24. ai 1961 ble den enkelte konsesjonssak som
en antok var av boetydnin fcrelgt fylkets ri-
luftsnend so s& i sarr&d red den loele nernd ave
uttalelse pl vegne av friluftsinteressene. Ut-
talelsene ble innhentet via fylkesffiannen.

b.  Vassdragsdirektoratet  (VN)
I samsvar ed notat av 29. januar 1969fra
Elektrisitetsdirektøren ble inrkorne snader som
regel alltid forelagt VE's ladskapsarkitet t,j_l
uttalelse n&r det gjaldt viktize overfringsled-
ninger. Dessuten også i andre saker hvor det
var antatt at naturverninteresser ble berørt.

1.6.#. Komunale interesser.

I samsvar red "Hgyspenningsloven' med senere tillegg
og endringer ble søknaden oversendt de berørte kom-
munestyrer til uttalelser gjenno ylkesmannen.

1.6.5. Fvlkesinteresser.

Fylkesmannens uttalelse er praktisk talt alltid blitt
innhentet • Han har som reg e1 på s in side fore l e t
søknaden for fylkets elektrisitetskonsulent. I noen
tilfeller har fylkesmannen vært ugiJ.d og ikke kunnet
uttale seg om saken.

1.6.6. Meldinger.

a. Kraftforsvnincens Sivilforsvarsnend ble etter
avtalen underrettet skriftlig o:m søknaden sorn
har omfattet:

a. generatorer
b. transforratorer og jordrlutningspoler ed

yte1 s e cw er 2 1,rvA  •
c. viktigere 66 kV ledninger, samt samtlige

ledni.nr;sanles. ::·.ed hØ:rere nominell spenning.
d. sj¢kab2lanlegg.

I den senere t:Ld h2r nderretcic; blitt L:eddelt ved
at gjenart av snaden red vedlegg ble oversendt.
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b. Kommunal- oq arbeidsdeoartever..tet.

Administrasjonen for friluftsliv- o naturver
ble etter avtale tilsendt til underretning gjen-
part av søknaden med vedlegg når det gjaidt strre
ledningsanlegg.
I de tilfelle hvor departementet har avgit uttalelse
hertil, har departerentet  sm  regel på forhånd
innhentet uttalelse fra fylkets frilufsnenrd, Den
norske Turistforening, art aktuelle naturvern-
foreninger.

1.6. 7. Konses 1onss¢keren.

De uttalelser som kom inn fra de tekniske etater
(unntatt ET, ES og EE) ble alltid referert for søkeren
til foreløpig underr2tning og iakttakelse, eventuelt
med anmodning on uttalelse.

Gjenpart av brevet ble Eendt til ET.

I de tilfelle hvor det ble antatt nødvendig, ble også
andre innhentede uttalelser referet for skeren og
da som regel red anmodning om 2 uttale seg.

I konsesjonssaker hvor det reiser seg forskriftsmes-
sige spirsm2l, skal konses jonskontore onerere n:ed
tilsynskontoret. Hvis en søknad gjaldt et elektrisk
anlegg som var omfattet av serskilte bestemmelser i
forskriftene, eventuelt krevde avvikelser ra or-
skriftene, skulle behandlingen forez9 i sam?d red
og parallelt ned den tekniske behandlingen av enleg-
get ved tilsynskontoret. Som ekserpel kar nevnes
anlegg med direkte jordet nullpunkt.

1.6.8 Vurderin av s knaden.

I tillegg til de ordinære innhentede uttalelser har
det ofte vært ndvendig red tilleggsuttalelse. I
enkelte tilfelle ble det foretatt befainger og/eller
arrangert konferanser for å få saken avklaret. I
konferansene ble det forsøkt å lØEc motstridende opp-
fatninger om saken.

Med bakgrunn i de opplysninzer og uttalelser sor var
fre kr,rr-YV"et,.:.,Cf kr,ncec: r-,n,--.1 ron+l"l-r'etc:  (  c:,::,'l{"cbehpn- 1 OY''at. 'l»±3 li, s+ l, _y'iu • Iuv ·ls, +-sLi .a.a. =  }

vurderis av loves intensjoner ble det uterbeidet en
innstilling i saken etter en avveining av de onentene
og argurenter som var la fre. Det foreiigger iid-
lertid ingen skriftlige retninzsli[ljersom kunne være til-
hjelp for saksbehandlerne ved en flik avveining.
Generelt s y ne s d e t d k ,.F:-.e nt ::r te be i :iv f o  ::c k.ra ft å L n
vaart turzveiende, o at n crig t e e
hens;n til de frerkom.ne edringsforsle.
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Etter at innstillingen var behandlet i Konsesjone-
og tilsynsavdelingens ble den sendt Hovedstyret til
avgjrelse.

Det har ytterst sjelden forekor.ur.et at avjøreJ_sen
i disse konsesjonssakene er blit anket.

1.6.9. Områdekonsesjon.

Områdekonsesjon vil si at konsesjonæren får en almin-
nelig tilla.telse til å foreta utvidelser og forandrin-
ger av høyspente elektriske anlegg innen sitt for-
syningsområde.

Hovedstyret har helt fra 1928, etter innhentet god-
kjennelse fra Arbeidsdepartementet i hvert enkelt
tilfelle, gitt orådekonsesjoner til enkelte større
korunale elektris i tetsverker i e dhold evH' en=n-• -, rl' ., • • c'nings.Love. . Sene::ce har o;:;sa enore osr nnndre elet-
trisitetsverker fått områ}ekonsesjon:

loyedsyret ble i mite den 20. deserboer 1936
staende ved at orradexonsesjoner burde urne Eis til
lgende elverker:

l. Kormunale elektrisitetsverker, nr de «elder ut-
videlser oz forandringer innen vedkormende kor
munes grenser.

2. Interkormunale, fvlkeskorunale, soznekormunale
og bygdekorrunale elektrisite ts verer sat andels-
lag og andre selskaper som helt eller delvis ut-
fører et korunalt elektrisitetsverks f'u.nksjoner,
når det gjelder utvidelser og forandringer innen
vedkommende elektrisitetsverks forsyningsor:Tåde.

3. Industrielle bedrifter, når det gjelder utvidelser
og forandringer innen bedriftens eget oråde.

Det var imidlertid forutsetningen at offirådekonseEjoner
ikke skulle gjøres gjeldende for:

a.  Elektriske anlec;g med h¢yere driftsspennj_ng
enn 22 000 volt.

b. Utvidelser eller forandringer av kraftsta-
sjoner, hovedledninger og hovedt.cansf'orr:-::ator-
stasjoner.

c. Elektriske anlegz so har til hensikt 2 knytie
et verk til et annet.

d. Utvidelser eller forandringer som vil medføre
konkurrenseforhcld til endre verker.
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e. Elektriske anlegg som komer inn under for-
skriftenes§ 14 forutsatt at der ikke opp-
nåes enifhet med vedkomrende etat eller
elektrisitetsverk om betingelsene for de i
paragrafen nevnte tillatelser.

Ved brev av 30. januar 1937 gav dearterentet Hoved-
styret adgang til selv & reddele omrgdekonsesjon.

Snad  or  områdekonsesjon skulle innsendes gjen-
nom Elektrisitetstilsynet pl vanlig åte og fore-
legges vedkommende komrunes tyre og andre int eres-
serte.

Områdekonsesjonene ble gjort gjeldende inntil
videre og på betingelse av at det hvert år ble
innsendt oppgaver og planer til Hovedstyret over
de utvidelser Of': forandrinp:er som var korrret til
utførelse i det-J forløpne år cg over de utvidelser
og fore.ndringer sor.1 !::Øktes utført idet etter-
følgende år i den utstreknin verket hadde over-
sikt over det. For øvrj_g ble tillatelsere i
alminnelighet gitt på de vanlie konsesjonsvilkår.

I rund 1rr ..i,1w7ce v A f'.:-i1-,·ru·r ;C7,..7 +'r:-i "'.tY,-,.,7ed•.:::_;..·.·..,-•o --
J ....... i'\.. _ v '- _ .._ ""'""" ...__ • ..... '- v v - -- ;;; _.,1 J... ·-- J, .._, " ... __ v  J -- '-- L

til Eletrisitetstilsynet l. - 6. distrikt ble det
gitt anvisning på hvorledes ocrådekansesjoner
skulle innsendes gjenncn Elektrisitetstilsynet,
og hvilke opplysninger søknaden i tilfelle skulle
omfatte. Se bilag 1.2.

Ved rundskrivelse av 16. noveber 1938 fra Hoved-
styret til Elektrisitetstilsynet 1. - 6. distrikt
ble en del av de oppsatte betingelser for område-
konsesjonen forandret. Bl.a. fraralt en kravet
om at oppgaver og planer over de utvidelser os
forandringer sor verket hadde for den nærmeste
fremtid skulle sendes inn hvert år til Hovedstyret.
Fra 1. jenoer 1939 har kravet vært: "I god tid fy)r
arbeidet med et anlegg som aktes 1.1tf,Ørt i henhold
til denne omrgdekonsesjon blir boeaynt, skal der
sendes anmeldelse o arbeidet til Elektrisitets-
tilsynet. Disse anmeldelser skal sendes i ekser-
plarer på bestemte skjeraer som vil være å få  ved
henvendelse til Elektrisitetstilsynet.
Når anlegget er ferdig til besiktigelse, under-
rettes EJ.ektrisitetstilsynet herm!i''.

En områdekonsesjon åpner rett for elektrisitets-
verket til foreta utvideleer og forandringer av
bestående ordelingsanlegs e1 høyspenning inntil
22 kV (senere forhøyet til 24 kV) innen et bestemrt
angitt onrde. Men dette var ike ensbetydende
red at elverket hadde enerett i vedkorende ·&de
til & utfre oz drive e lektriske anl e gg oz derned
monopol p krar'leverinen. I tilfelle tvist :xle
det søkes om konsesjoni hvert enkelt tilfelle.

Hiyspenninasanlegg som skulle bygges i henhod ti
en or@dekonsesjon  m&te ike tas i bruk Sr til-
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synets tillatelse forelå.

1.6.10. Samlekonses4oner.

I brev av 16. mars 1940 bestete Industrideparte-
mentet etter forslag fra Hovedstyret at elektrisi-
tetsverker skulle ha adrranq til å bvtte om sine
gemle konsesioner p& hyspenningsanlegg red en ny
konsesjon - samlekonsesjon. Sknad om ny konse-
sjon skulle sendes, som for de øvrige konsesjons-
sknadene giennm ET. Iflge retningslinjer sor
ble trukket opp av Elektrisitetsdirektorateti
brev til ET 1. - 6. distrikt av l5. mars 1968
skulle søknaden inneholde:

l. Fullstendig fortegnelser over generatorer, led-
ninger og kabler, transformatorer, jordslut-
ningsspoler ete.. Anleggene sulle nurrereres
i fortegnelsene og det skulle oppgis aktuelle
data for ytelse, spenning, tverrsnitt, plas-
sering, utstrekningm..

2. Kart i tilstrekkelig stor målestokk der de
anlegg som var spesifisert i fortegnelsene
var inntegnet med rodt os numerert i samsvar
ined fortegnelsene.

5. Om mulig sende som eget vedlegg fortegnelse
over de hyspenningsanlegg som var utgtt i
tj_dligere gitte konsesjoner, med angivelse
av konsesjonens dato.

4. Dersom søknaden om ny områdekonsesjon ikke
omfattet hele herreder, skulle det sendes som
vedlegg kart, hvor grensene for området var
inntegnet med rødt.

Uttalelser om søknaden ble innhentet etter sarme
praksis som for vanlig konsesjon og o:nrådekonse-
sjon.

1.6.11. Kraftleie-konsesioner.

søknad om konsesjon skulle if¢le praksis være
bilat med vedtekter og kraftleiekont,rakt.S;6k-
naden =kulle dessuten vere bilagt med erklaring
fra styret om at de opplysninger sor ble gitt i
forbindelse red sknaden om ledelse av selskapet
og eiendomsretten til grunnkapitalen var uttøm-
mende og dekket det hele forhold.

Før konsesjonssøknad ble avgjort, ble det som regel
innhentet uttalelser fra fylkesmannen og korune-
styret.
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l°. 7. K0NSESJ0NSD0KUMENTET - VILY.ÅR.

Når en søknad om bygging og/eller drift av et
elektrisk anlegg var behandlet, ble konsesjons-
dokumentet - for så vidt søknaden ble innvilget
av Hovedstyret - utferdiget og sendt konsesjonæren
gjennom fylkesrannen eller rred gjenpart til denne.
Gjenpart av dokumentet ble dessuten alltid sendt
kommunen via fylkesmannen. Underretning om gitte
konsesjoner ble også sendt de tekniske etater sor
hadde uttalt seg i saken.

For konsesjonen var det oppstilt generelle vilkår.
Disse var godkjent av departerentet. Det kunne
i tillegg stilles opp eventuelle særvilkår. De
generelle vilkår fremgår av oilag l..

De generelle vilkårene som ble oppført i konsesjons-
dokumentet var som rør nevnt satt opp i sa råd
med departementet. Når det gjaldt avgift til
staten, ble denne mulighet meget lite benyttet.
Bare noen få konsesjoner ble avgiftsbelagt.

I sp¢rsTuålet om en konsesjon skulle gis med eller
uten idsbesrensning har det dannet seg en praksis
som det vil bli gjort rede for i det etterflende.

1.7.1. Med tidsbezrensning.

a. Konsesjoner p kommunale anlegg utenfor
vedkommende komnmunes grens er.

b. Konsesjoner ps.fylkeskommunale 2nlegg
utenfor det fylkeskomrunale elverks for-
synine;sområde.

c.  Konsesjoner på interkor:-Jnunale anlegg uten--
for grensene til de i sammenslutningen del-
takende kommuner.

e. Konsesjoner på anlegg tilhørende private
kraftlag, og dessuten på private anlegg
beliende utenfor konsesjonærens eiendoms-
omr&de.

a. ·Konsesjoner på statens anlegg.
b. Konsesjoner på kor:rnunale, fyllteskorr.rw.n2le

og interkommunale anlegg innenfor henhold-
vis kommunens grenser, fylkets grenser og
innenfor grensene til de i s2.rnrn.enslutningen
delakende komruner.

c. Konsesjon.erpå anlegg tilhørende prj_vate,
n&r anlegget var beligende pd egen grunn,
innen eget fabrikkomr&de eller i egne b;-
ninger.
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d. Konsesjoner på pr:Lmæranlegg med annen
kraft enn vannkraft.

1. 8. IVERKSETTELSESTILLAT:2LSE.

Det kan vises til en mange@rig fast praksis n&r
det gjelder ordningen ed iverksettelsestillatelse,
dvs. tillatelse til å sette igang arbeid på høy-
speningsanlegg rørdet var utferdiget konsesjons-
dokument.

Hvis det har hastet :r..eget medå iverksette anlegg
fgr konsesjon var gitt, har vedkomende el verk
kunnet sende inn sknad herom til Hovedstyret via
Elektrisitetstilsynet.

Ved meddelelse av iverksettelsestillatelse ble det
tatt utry-kkelig forbehold om at ikke noe va·
foregrpet ed hensyn til avgisrelse av den fore-
liggend konsesjonsøknad. Dette betydde rred
andre ord at arbeidet i prinsippet ble utført på
skerens een risiko. Det k2n 03så evnes at en
forutsetnin for iverksetteleestillatelse var at
spknad or: konsesjon p% vedko:ende anleg var  inn-
komet oz at de fleste uttalelser var innhentet.

Etter loven av 1696 skulle kormunestyrets uttalelse
innhenteE før tillatelse (konsesjon) le it.
Hverken denne besterrelse eller loven for øv:cig
ble sett å være til hinder for meddelelse av iverk-
settelsestillatelser.

Hvor anlegget ,  so::1 omhand 1e t i forsk rift ene f § 13
har krysset eller ligger nær f.eks. offentlig vei,
jernbane 2ller andre elektriske ledninger, har
tillatelse i flge denne paragraf måttet foreligge
fra rette vedkormende fr arbeidet rLed vedkorrI:-:ende
anleggsdel kunne påbegnnes.

I brev av 16. april 1932til ET 1.  - 6. distrikt,
skriver Hovedstyret om en h.r.dom i en straffesak
som antakelig har interesse i denne samnmenheng.
Brevet har f¢lgende innhold:

"Vedr • iverks ette lse av ele kt ris k e an le ri:g •

I tflslutning til sirkuire av 9. mars 1931
vedr.midlertidig driftstillatelse forelek-
trj_s k e an1e 6 s r!:edde1 e s at det ved en ny 1 j_g av -
sagt hyesterettsdor i en straffesak ang. for-
seelse Eot straffelovens§ 332, lete ledd, jfr.
lov om foanstaltninger til betryggelse mot
fare og uleper ved elektriske anlegg m.v. av
10. mai 1&96 $$ 2 og 5 oz iov nr. an 2. mai
l cs9 c- ,,.,... 1.rr-·1 """ec:: a "'l' 1-:s .r-.--.r r l Q,()'7 r,  ..7 H

Jf- ' Alu et.el s 4  -- >? s -e ) [ st

Arboeidedepareenet tferdigede forskrifter
§§ 1_3, 102 103, 104 r:-.o.:.;. sies aa Y:Bre retts-
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gyldig fastslaat at konsesjon skal foreligge
fr et elektrisk anlegg paabegynnes. Da
dommen blev frifinnende fremgaar dette ikke
direkte av konklusjonen, men av dommens pre-
misser sees at samtlige voterende var enige
i nødvendigheten av konsesjon før anlegg paa-
begynnes og at det ikke er tilstrekkelig at
konsesjonen foreligger f¢r anlegget blir satt
under spenning.

Ovenstaaende meddeles hr. Tilsynsannen til
underretning og iakttagelse."

1.9. MIDLERTIDIG DRIFTSTILLATELSE.

Ved brev av 24. februar 1967 ble ET av Elektri-
sitetsdirektoratet bemyndiget til å kune ceddele
midlertidig driftstillatelse for høyspenningsanlegg
eller deler av anlegg det var økt konsesjon for.

Forutsetningen herfor var:

a. at bestemrr.elser1e i § 13 i ForEkrifter for
e, ektr·i· ,,.e ar·le:r:,· rurr· "1.r0 1a·i· nr' '-lv 11\.'"'f''-.·si·ne::_..,,. ..

-t- 1' uli 4 '; .- - t; -)= toe-

·og nærf¢rinc.:er" var overholdt.
b. a det elektriske anlesg var bygget pd

skerens egen grunn eller at eventuelle
grunneieres tillatelse forel&. I tvils-
tilfelle måtte sknaden skriftliz fore-
legges Konsesjons- og Tilsynsavdelingen til
avgjørelse.

c. at Elektrisitetstilsynetgiorde skeren
oppmerksom p at ikke noe herved var fore-
gre pet med hensyn til avgjørelsen av den
foreliggende konsesjonssøknad.

At det til tider har vært problemer med å få elver-
kene til å søke konsesjon i tide viser fdlgende
rundskrivelse av 9. mars 1931 til T 1. - 6. dis-
trikt:

"Vedr. midlertidi_ driftstillatelse for elektriske

arilerrrr.

I henhold til lov av 16. rr:ai1896kc.n sterk-
strimsanlegg med hy spenning ikke iverksetes
uten tillatelse av Kongen eller den han dertil
bemyndiger. Ved Kgl.res. av 27. juni l92# er
Hovedstyret bemyndiget il å meddele tillatelse
til iverksettelse av elektriske anlegg ced høy

. -- -- 26 ·  1 ' 1 •spenning. vea .ov av .'. Ju 1 y± er aer
åpnet en viss adgang til å oppstille konsesjons-
vilkår for elektriske anle :-:ec.j_ vi.dere or-:1famr
enn or1ucpt ln\1en ,,,6 w1-t 0 ·a-

.L -'• L, ..._.::.J l.., .L V J.  -.  """-._)  - ._; • :.....J  - .a. lir,,. .- _,,_ ,._,. ;;.\. - 1.:.

legg med hy spenning kan således ikke iverk-
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settes f¢r tillatelse hero foreligger, og
loven hjemler ikke adgang til % gi midler-
tidig drifts til1a tels e i de tilfelle hvor ved-
kommende anlegg matte v>re p&begynt og utfrt
fr tillatelse for iverksettelsen av sarme
foreliger. Der har dog fra adskillig tid til-
bake undtagelsesvis vart gitt midlertidig
driftstillatelse i tilfelle hvor de forelig-
gende omstendigheter har gitt tilfredsstillende
begrunnelse herfor.

Da andragende om midlertidig driftstillatelse
fra vare en undtagelse etterhnden gikk over
til å bli alminnelig praksis, utferdiget Hoved-
styret i juni 1922 en veiledning for utarbeid-
else av konsesjonsandragender so må innsendee
i god tid før anlegget aktes påbegynt. Vei-
ledningen blev inntatt i et tillegg til for-
skriftene som blev utgit samme &r.

I den senere tid er antallet av andragender om
midlertidig drift for ikke konsederte anlegg
igjen steget så betraktelig at situasjoner er
blitt den samre son dengang forannevnte vei-
ledning blev utgitt.

Hovedstyret mener det rrå skje en forandring
heri og anmoder herr Tilsyncr::annen on:, bos
elektrisitetsverkene i Deres distrikt ? inn-
skjerpe at konsesjonsandragender vedr¢rende
utførelse av elektriske anlegg må innsendes
gjennom Elektrisitetstilsyneti god tid før an-
legget aktes påbegynt.

Andragender om tillatelse til midlertidig drit
ved forsinket innsendelse av konsesjonsandrag-
ender kan ikke lenger pregnes innvilet uten
i tilfelle hvor særlige omstendigheter taler
herfor.

Man skal anode herr Tilsynsmannen om pase
at det heretter blir forholdt overensstemmende
med ovenstående direktiv, samt at elektrisi-
tetsverkene i Deres distrikt blir gjort bekjent
med innholdet av nærværende skrivelse."
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KAPITTEL 2.

KONSESJOITSBIHANDLINGEI,; I VASSDRAGSDIRiKTORATET
FR KONSESJONSLOVSENDRINGENE 19. JUNI 1969.

2 • 1 • G ENEREL'I1

Hovedstyret avgav innstilling til Kongen v/
Industrideparterr.entet i ko:1sesjonssaker med
hjer:u-::el i f9lgende lover:

"Lov om ervervelse av vannfall, bergverk og
annen fast eiendo" - kalt "Den alminnelir:e
konsesjonslov'; her kalt "Ervervsloven"

og

"Lov om vassdra;rsrerz:ulerin!!er" - kalt "Re;;u-
leringsloven", 

begge av 14. des. 1917 he.nh. nr. 16 og 17 r{:ed
endr. av
24. juni 1931 nr. 19
19. uni 19l46 nr. 16
19. april 1959og
19. juni 1969 nr. 65

Selve konEes}onsbehandJ.inenforegikk ved kcnses ens-
kontoret (vvk:) i Vassdr2gs'direktoretet. E'or Ee.k  -
behandlerne var det utarbeidet en intern

"Rettlednins for kosee ion·b=handlinen v 6e

avesre&a&rsveazv,"ehie±erail'
ledninen" (Se bilag 2.1)

og datert.den 11. april 1969 (altså f95r"Elektrisi-
tetsloved· cg de siste endrinBene i  konsesjons-
lovene) med et par mindre tilføyelser senere.

2. 2. REGULERINGSKONSESJOl'ER.

2.2.1. Lovbesten-:r::elser f-,,<r 1°. uni 1969.

Av de punktene 1 Reguleringsloven"som hadde inter-
esse for E's konsesjonsbehandljns, siteres:

§ 1. 0ved vassdr?[sregulerinser f8rståes i denne
1 o v anl egg ller  for a r..s te. lt ning e· til Te?: 1_ ••

lering av et vossd:cags vann.førinr;;1 deru.nder
også utvidelse eller forandring av eldre
regulerin8sanlegg. Det 8CJVi i  denr:ce J.ov er
bestert o1 vassdragsreguleriner, jelder
også ?nleEs eller arbej_der til for1,,keJ.se
av vannrinen ved averring av vann fr?

t ,.,, , , - -f- 1 r  .-, Q c:: ,.:; ..,, '""" IIe - ,.:.r .1.  '::: ,, • --- ·-- ... ,_._.:.. .......t::.c.
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§ 2. "Vassdragsreguleringer, som fremmer indu-
strielle formål, kan, utenfor de tilfeller
som er nevnt i§ 3, bare utføres av staten
eller den, scm får tillatelse av Konen
(konsesjon). Vil reguleringen Øke viss-
kraften i vassdraget med mins l0 000 natur-
hestekrefter, eller står betydelige inter-
esser mot hverandre,bør tillatelse ikke
gis fr saken har vært forelagt Stcrtinget."

$ 5. fastlegger rarmen for s&knadens innhold.
Det kreves analyse av kraftproduksjonen,
oppgave over skader og ulemper i vid forstand
på jord, skog og annen fast eiendom samt
for almene interesser ved forandrig av
naturforholde e, skader på fiske og ferdsel,
forslag til manøvrerigsreglement m.v ••

$ 6. har bestemmelser am behandlin_ssr:1å ten: Utsen-
delse av søknaden til distriktet, kunngjøring,
refusjon av utgifter for berørte til sak-
kyndig hjelp m.v. Det heter videre i
nevnte paragraf pkt. 2:

"Såfrerd søknaden ikke på f:)rhånd har vært
forelagt for vedkormende kormunestyrer,
og de vrige interesserte, so er nevnt
i§ 4 post 1, skal departementet forelegge
den fr dem.

Videre skal det innhentes uttalelser fra
sakkyndig for fiskeri, fløting, skogbruk
og jordbruk og fra andre sakkyndige,
når det finnes sannsynlig at reguleringen
vil fore til betydelig kade p vedkor-
mende næringer. Utgiftene i forbindelse
med de sakkyndigee erklæringer betales
av det offentlige, men med refusjon av
skeren."

§ 8. "Konsesjon til en vassdragsregulering, som
medfrer skade eller ulempe for alnene
eller private interesser, br i alminnelig-
het bare gis, hvis denne skade eller ulempe
m ansees for & vare av mindre betydning
.i samenligning med de fordeler som reg-
leringen vil medføre, herved også tatt i
betraktning de p&reznelige orkostninger ved
gjennomførelsen av foretagendet.

Hensyn bør dessuten tas til andre skade-
og nyttevirkninger av samfunnsmessig betyd-
ning, således virknj_ncer av samfunnsøkono-
misk og naringsmessig karakter som reguler-
ingen kan gi anledning til.

Blir en konsesjanss¢knad avslått etter be-
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stermelsene i foregående ledd, kan kon-
sesjonsseren kreve avgjreisen forelagt
for Stortinget."

$ 10, pkt. l:
"Konsesjon til vassdrasreguleringer, sor
går inn under denne lov, gis for et be-
stemt tidsrom av inntil 50 år eller med
Stortingets Eamtykke inntil 60 år, regnet
fra konsesjonens meddelelse."

Pkt. 2:
"Når en regulering skal ·utnyttes til almin-
nelig kraftforsyning i distriktet og hen-
synet til andre almene interesser ikke taler
imot det, kan reguleringskonsesjon gis på
ubegrenset tid for vassdraz hvor vannkraften
helt eller for den vesentligste del-skal
utnyttes av en norsk kommune eller flere
norske kommuner i fellesskap eller av aks;e-
selskc.per, andelslag elJ.er andreEe.YLrnen-
slutninger hvor kapitalen for en overvei-
ende del eies av en eller flere korrn:-1uner •••• 11

"Når ikke hensynet til andre almene interes-
ser taler imot det, kan reguleringskonse-
sjon ogs& ellers gis p? vberenset tid
for vassdrag hvor vannkraften i sin helhet
skal utnyttes av en norsk km::r.-,une eller
av flere norske kommuner i fellesskap.

Når konsesjon er gitt på ubegrenset tid,
kan vilkårene for konsesjonen as op til
lminnelig revisjon etter 50 r. Hvis

vilkårene blir revidert har konsesjonæren
adgang til å frasi seg konsesjonen innen
5 mneder etter at han bar f&tt underret-
ning om de reviderte vilkår. Frafalles
konsesjonen får§ 10 post og $ 2l postene
1, 3, 4 og 5 tilsvarende anvendelse. Blir
konsesjonen ikke frafalt innen den fast-
satte frist, er konsesjonæren bunde av de
nye vilkår."

Veti konsesjonstidens utlØP tilfaller ved påkrav
regulerinsanle=gene i h.til $ 10 pkt.3 staten
vederlagsfritt (hjemfallsretten). § 10
pkt. 5 inneholder bestemrelse om innl s -
ningsrett for staten normalt i de 55. 2r
etter at konsesjonen er gitt, og siden
hvert 10. år, i den ustrekning regulerings-
anleggene hjenfaller til staten.

For &vrig var det levbester:elser ved-
rørende Økonomiske ytelser til distriktene
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§ 12

i form av rlige reguleringsavgifter p normalt inn-
til kr. 5,- pr. nat.hk(§ 11), jordbruksfond og vil-
kår til beste for fisket(§ 12 pkt.8), kraftavgivelse
(§ 12 pkt.15) m.v.

Pkt.l. "Arbeidet må påbegynner innen en frist av 2
år etter at konsesjonen er gitt og fullføres innen
en ytterligere frist av 5 år."

Det er dessuten lovfestet en rekke _andre bestemmelser
om erstatningsskjønn og tiltaksskjønn, om sosiale
ytelser til arbeiderne ved anlegget og rene adminis-
trative bestenmelser om bruken av reguleringsvannet.

2.2.2. Saksbehandlin2:en

N&r NVE-VVK hadde mottatt sknaden oz eventuelle
forlangte tilleggsopplysninger, ble den kunngjort
og sendt distritet via fylkesmannen. Gjenpart av
kunngjøringen ble dessuten sendt til:

l. Norges Naturvernforbund
2. Kommunaldepartementet. Adrinistrasjonen for

friluftsliv og naturvern.
• Kontaktutvalget for de kulturhistoriske viten-

skaper.
4. Vegdirektøren.
5. Kontaktutvalget for vassdragsrezuleringer,

Universitetet i Oslo.

Videre ble saken forelagt for Landbruksdeparterentet
til uttalelse vedr. fiske og eventli_elt reir:.drift og
vilt.

Internt i NVE ble det innhentet uttalelse fra:

6. Hydrologisk avdeling (VH) vedr. beregning av vass-
fringskning og til uttalelse-vedr. isforhold og
fyllingsforhold,m.m.

7. Avdelingen for vasskraftundersøkelser (VU).
8. I saker "der kraftbehovet komrrer sterkt inn i

bildet" ble saken sendt til Elektrisitetsdirekto-
ratet til uttalelse.

"Rettlednin[en" går detaljert inn på de opplysninger
av hydrologisk/teknisk og naturvernrressig art som søk-
naden br inneholde. Videre  gr den  inn  p  disposi-
sjonen for den innstilling som skal utarbeides for
Hovedsrret. I denne skulle bl.a. tas med sitater fra
folgende hold:'

a. Fylesmannen 0g distriktet (konmuner)
b. Fylkets eletrisitetsontorer
C. Naturvernet
d. Ev. div. private uttalelser
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e. Landbruksdepartementet
f. Sakkyndige uttalelser
8. Fl5tningsforeninzene
h. Hovedstyrets oemerkninger

De endringer son fant sted i reguleringsloven ved
revisjonen i 1969er ortalt i pkt. #.2.

2.5. ERVERVSKONSESJ ONER
(Før endringen av 19. juni 1969). -

2.3.1. Generelt

I'Rettledningen"for konsesjonebehandlingen i Vass-
dragsdirektoratet er uttalt at ervervssaker nu er
relativt sjeldne og at retningslinjer derfor bare er
utarbeidet for reguleringskonsesjonssaker.

Nedenfor er tatt med en del av de bester11nelsenej_ lov
om erverv av vannfall, bergverk g anren fast eiend
som kan være av interesse i denne forbindelse:

(Avsnittet om kraftleie er ikke tatt i betraktning her).

2.5.2. Lovens bestermmelser

·§ l. l.avsnitt - "uten tillatelr::ea·,r Kongen (kon-
sesjon) kan ingen andre enn Etaten og norske
komruner med full. rettsvirknin erverve eien-
domsrett eller bruksrett til vinnfall (fall
eller stryk):

1. når de antaes ved regulering å kunne ut-
bringes til mer enn 1000 naturhestekrefter
alene eller i forbindelse med andre vassfall
som erververen eier eller bruker, og som
hensiktsmessig kan utbygges under ett der-
med;

2. når de sammenregnet red andre vassfall, sor,:
erververen og i tilfelle dennes famili2 eie:r
eller bruker her i riket antses ved regu-
lering og med tillegg av allerede leiet
kraft å kunne utbringes til mer enn 5000
naturhestekrefter .•••••• "

§ 2. i.avsnitt - "Norske statsborgere so.mtektiesel-
skaper og andre selskaper 1:-.ed begrenset ansvar,
som har helt norsk styre med sete i Norge og
helt norsk grunnkapital, kan, når ikke alene
hensyn taler imot det, av Kongen få konsesjon
til & erverve eiendo:sret til vannfall de
betingelser, som Kongen factsette::r.

Det sare gjelder korporaioner og stiftelser,
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som har helt norsk stvre med sete i Norge, og
hvis formål er almennyttig.... ".

Pkt. 1: "Konsesjon gis til bestemt selskap,
korporasjon, stiftelE e eller person. Er det et
selskap, som søker konsesjon, kan det settes
betingelser, siktende til å hindre at en majo-
ritet av selskapets parter eller aksjer korrer
til å tilhøre noen som eier, bruker eller leier
kraft fra annet vannfall her i riket, eller
som sitter inne med aksjemajoriteten i noe anne
selskap som eier eller bruker eller leier kraft
fra vannfall her i riket ...".

Pkt. 2: "Konsesjon gir adgang til utnyttelse
av vannfallet som kraftkilde overensstemmende
med konsesjonsbetingelsene og den til enhver
t . 0 d b d . ft . • d 1 . • II2a om sa an e r1 gJeaen e ovgvnn5... •

Pkt. 5: "Utbyggingen av vannfallet mg i tilfelle
påbegynnes innen en frist av ikke over 2 år.
Vannbygningsarbeidenemå fu1lf¢res og anleggets
drift påbegynnes innen en ytterligere frist av
ikke over 5 år ...".

"NSr forholdene gjr det p&revet an det til-
lates at vannfallet utbygges etterhvert innen
bestemte tidsfrister, eller at det un delvis
utbygges. Kongen kan dispensere fre de i hen-
hold til denne post fastsatte bestermelser",

Pkt.12: "Det skal i konsesjonen bestermes at
konsesjonæren er forpliktet til å avgi inntil
10% av den gjennomsnittlige kraftengde, som
vannfallet etter den foretatte utbygging kan
frembringe med den påregnelige vannf¢rins år
om annet, til den komrrune, hvor kraftanlegget
er beliggende eller andre kommuner, derunder
også fylkeskonuner, idet fordelingen bestem-
mes av vedkommende regjeringsdepartement. Etter
begjæring fra noen av de interesserte an kon-
sesjonsmyndi.gheten etter  30  år ta pålegget om
avgivelse av kraft opp til ny avgjrelse.
Kommunene kan nyttiggjøre seg den kraft, som
således avgis til dem, på den måte de finner
hensiktsmessig. Det kan også forbeholdes staten
rett til erholde inntil 5%av kraften. Staten
kan overdra sin andel helt eller delvis til kom-
muner. Når det finnes grunn til det kan det
fastsettes hyere grenser for avgivelse av
kraft både til kommuner og til staten. Er venn-
fallet helt utbygget, og avgivelse av kraft vil
vere forbundet med uforholdsressige ulerper,
kan det i konsesjonen fastsettes lavere grenser
eller innrormes helt fritzelse. Kraten kan
kreves avgitt med en oustid ned til 5000 bruks-
timer årlig.
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Kraften avgis i den form, departementet bes-
temmer. Kreves den avgitt i annen fc>rni. enn
den produseres, plikter konsesjoneren p& depar-
tementets forlangende å bygge sitt anlegg
således, at kraftens omforing og avgivelse ikke
unidig fordyres for mottageren. S&ant forlan-
gende rr;B.fremsettes innen  6  r:åneder etter kon-
sesjonens datum. Elektrisk kraft uttae etter
departer;:entets bester:-u.1else i kraftstasjonen eller fra
fjernledningene eller fra ledningsnettet, hva
enten ledningen tilhrer konsesjonsren el'er
andre. Forårsaker kraftens uttagelse av led-
ningene Økede utgifter, bæres disse av den som
uttar kraften, enten dette er staten eller en
kommune. Avbrytelse eller innskrenkning av lev-
eringen som ikke skyldes vis major, streik
eller lockout, må ikke skje uten departementets

+ kk "Sary e·· ·

Pkt.13: "Det skal pålegge:: korisesjcnæren å
betale en &rlig avgift til staten av ikke under
10 ¢re og i regelen ikke over kroner pr.
naturhestekraft, beregnet etter den gjennor-
snittlige kraftmengde, son vannfallet etter den
foretatte utbygging kan frembringe red den pe-
regrelige vannring år om annet, og en årlig
avgift til de fylkes-, herreds-og bykonmmner
som K:.:.,ngen bes tern.mer, av ikkeunder 10 re og
i regelen ikke over 5 kroner pr. naturhestekraft,
beregnet på sarrJne måte. I Eærlige tilfelle kan
avgiftene settes høyere. Hviler der årlige
reguleringsavgifterpå vc:nnfe.llet, skal dekome
til fradrag i de avgifter, som pålegges i hen-
hold til denne post, for så vidt angår den del
av kraftmengden, hvorav reguleringsavgifter
erlegges. Etter 20 år kan konsesjonsyndigheten
ta fastsettelsen av avgiften opp til ny pr-
velse ••• ".

Pkt.l7. "Konsesjonen gis for et besterr:t tidsrom
av inntil 50 &r, eller med Stortingets saffitykke
inntil 60 år, regnet fra konsesjonenes ffieddel-
else. Ved konsesjonstidens utløp tilfaller
vannfallet med alle de innretninger, hvorigjen-
nom vannets løp og leie forandres, såsom dan-
anlegg, kanaler, tunneler, bassenger, rørled-
ninger m.n., de til utbyggingen og kraftanleg-
get ervervede grunnsty1dter og rettigheter,
kraftstasjonene med tilhørende maskineri og
annet tilbehør samt arbeiderboliger og andre
bygninger, som hører med til kraftanlegget,
staten med full eiendomsrett og uten vederlag.
Det som ikke tilfaller  staten,  kan den innlse
for dets verdi etter skj¢nn på sin bekostning
eller forlange fjernet innen en av departerentet
fastsatt fist... ".

"Når utbyggingen av et vannfall skal utnyttes
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til alminnelig kraftforsyning i distriktet og
hensynet til andre alene interesser ikke taler
imot det, kan konsesjon gis på ubegrenset tid
til noreke aksjeselskaper, andelslag eller
andre sarrenslutningerhvor kapitalen for en
overveiende del eies av en eller flere kom-
r.1uner ••. " •

"Når konsesjonen er gitt på ubegrenset tid.,kan
vilkrene for konsesjonen tas opp til alrin-
nelig revisjon etter 50 år. Hvis vilkårene blir
revidert har konsesjonæren ådgang til å frasi
seg konsesjonen innen 3 mlneder etter at han
har fått underretning om de reviderte vilkår •.• ".

$ 5. "Konsesion på bruksrett til vannfall som til-
hører en norsk komune kan,når :!..kke almene hen-
syn taler irot det, reddeles norske statsborgere
samt korporationer, stiftelEer, aktieselskaper
og andre selsk2.per ned begrenset ansvar so har
helt norsk styre med sete i Norge.

Hvis det ajelder vannfell so antas ved regu-
lering å kunne utbrin:es til er  enn  10 COD
naturhestekrefter, eller hvis betydelige interes-
ser  stir  mot hverandre, br ionsesion ikke gis
før saken har vært forelagt for Stortinget.

Ved fastsettelse av betingelsene får grunn-
reglene i $ 2 post 1 - 12, 15 0g 25 tilsvarende
anvendelse forsvidt det er anledning til det.
Dessuten iakttas flgende gurnregler:

1. Konsesonen gis for et bestemt tidsrom inn-
til 50 år eller med Stortingets saffitykke
inntil 60 år ...".

De endringer som fant sted i "Ervervsloven"
ved revisjonen 1 1969 er omtalt i pkt. #.3.



29.

KAPITTEL 3

FORARBEIDENE TIL LOV AV 19. JUNI 1969 OM BYGGING OG
DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG.

3.1. Lov av 16. ma1 1896.

toven er tatt inn i bilag 1.1.

Loven gjaldt bl.a. for alle kraftverker. Således
måtte enhver, uavhengig av ervervs- eller regulerings-
konsesjon ske konsesjon etter "H5yspenningsloven!'
Selv om loven etter sin tittel evntes åta uteluk-
kende sikte på å avverge faremomentene ved elektriske
anlegg, har dette if¢lge lovforarbeidene slett ikke
vært meningen. Spesielt kommer dette klart frem i
forarbeidene til den nevnte endringslov av 26. juli
1916 angående vilkår. Fra Ot.prp.nr.72ror 1916
siteres:

"Ved de tillatelser som er meddelt etter loven av
1896 har administrasjonen s»kt&tilgodese de almene
og samfunnsmessige hensyn av forskellig art so
her komer i betratnina. Foruten besteel;er
vedkomunende anleggenes forsvarlige utførelse,
vedkor:..mende kollisjoner rried andYe offer:t2-:i_zeanlegg -
telegraf, telefon, jernbene, offentlige veier cg
gter m.v. - har man således etter forholdene i de
enkelte tilfelle særlig for større eller viktigere
anlegg funnet dels £ burde fastsette tidsbegrensring
for tillatelsen, dels å burde forlange kraftavgivelse
til stat og kommune i tilknytning til de gjeldende
bestemelser i lovgivningen or, konsesjoner for vass-
drag. Likeledes har det vist seg nskelig hvor et
anlegg berører flere korununer, treffesærlige be-
stemmelser orn de forskjellie;e korl!!1uners innbyrdes
forhold med .hensyn til kraftleveranser m.v.

Om der enn i det hele ikke har vist seg særlige
vanskeligheter ved å treffe en hensiktsmessig ord-
ning, er det dog i enkelte tilfelle blitt frenboldt
fra ansøkerens side at den gjeldende lovgivning ikke
skulle inneholde tilstrekkelig hjenrr.el tilå opp-
stille vj_lkår av heromhandlede art ved konsesjoner
for elektriske anlegg. Departementet kan ikke være
enig heri og må fastholdA adrninistras;onens b2rettig-
else til å oppstille sådenne vilkår. jfr. Høyeste-
rettsdom, Rettstidende for 1915 side 161).
Man anser det imidlertid nskelia at der til fore-
byggelse av enhver innvending anående dette spørs-
mål foreløpig, inntil en fullstendig revisjon av
denne lovgivning kan finne sted, innsettes en ut-
trykkelig bestemelse i loven av 1896 $ 2, gende
ut pa at der skal vere adgang til & fastsette s¢-
danne vilkår for vedkomrende tillatelse, som antas
stemmende med statens eller alenhetens tarv".
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3.2. Praktiserinqen av loven.

Loven av 1896 mistet sin betydnin som sikkerhet::lov
da loven av 2#. mai 1929 om tilsyn med elektriske
anlegg korn, i det denne helt ut tilgodeser den sik-
kerhetsmessige side.

Selv o loven av 1896 ga betydelige muligheter for
å ordne den fremtidige kraftutbygging og elektrisi-
tetsforsyning på en rasjonell oz rettferdig JY1å.te,
ble det ved praktiseringen av lo.tengc:_iennom mange år
ikke lagt vekt på denne mulighet. Sknad on til-
latelse ko også svært ofte så sent inn at det ikke
var praktisk mulig for konsesonsyndighetene 2
influere nevneverdig på den plenlagte anleggsutførelse
dersom anlegget skulle kunne ft!llf¢res etter tid-
planen. Dertil ble det tidligere, serlig for h¢yf'.neri--

ninp-slinier s.lltid ful".tdet rinsip at ek_æ_ropria--

sjonstillatelse skulle foreligae før kcnses!on ble

eddelt, p tross av at en sknad or ekspropriasions-
tillatelse som regel innebar at arilegget var detalj-
prosjektert og relativt fastlazt fr en virkelig
konsesjonsbehandling med totalvurdering e..v anlegget
innen elektrisitetssystemet kun ....ne foretas.

På grunn av den praksis som var etablert gjennom et
lengre tidsrom, n&tte det anses tvilsomt or det i
det hele var mulig legge om behandlingspraksisen i
retning av de opprinnelige intensjoner i loven. For
at ryndighetene skulle få bedre mulighet for å ordne
den fremtidige kraftutbygging og elektrisitetsforeyning
p2 en rasjonell og rimelig  rte var det sledes nd-
vendig oreta er: 01:-:fattenderevisjon av loven.
Endringene viste seg å bli såvidt store at det ble
foreslått en i formen helt ny lov.

5.5. Utdrag av Hovedstvrets uttalelse av 28. februar 1964.

Under behandlinen av Statskraftverkenes budsjett for
1962 reiste formannen i Stortingets skog-, vassdrags-
og industrikomit spørsmålet o enerett for det
offentlige til å erverve vannfall o'.å bygge og eie
kraftverk. Ved brev av 6. janaar 1962 bad departe-
mentet om Hovedstyrets uttalelse i sakens anledning,
idet departementet viste til det som ble anført under
debatten. I brev av 18. septerber 196 (inr. 2483/63
IDV) minner departementet om saken og nevner samtidig
Kongens meddelelse under trontalen 1962 or at det

vil bl :L lagt frem f'orslag til endringer i konsesjons-
lovgivningen med sikte på at det offentlige skal ha
enerett til å bygge ut vannkraften og til drive de
nye vannkraftverkene.

Hovedstyret har i en lengere redegjirelse,datert
28. februar 1964,behandlet sprs&let "Endringer i
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vassdrags- og elekrisitetslovgivningen". Innled-
ningsvis ble elektrisitetsforsyningens utvikling
og organisasjonsforhold behandlet. I dette kapitel
nevnes en del av de forslag elektrisitetsforsynings-
kommisjonen av 1919 fremla. Det heter bl.a.:

"Elektrisitetsforsyningskomisionen foreslo også
en lov om plikt for eiere av elektriske anlegg
og reguleringsanlegg til innrete sin virksomhet
og stille sine anlegg til rådighet for andre med
sikte på en mest mulig hensiktsmessig ordning av
kraftforsyningen.

Ellers foreslo elektrisitetsforsyningskormisjonen
en lov som ville innebære en klargj¢ring av de be-
stemmelser som etter lovene av 1884og 1896allerede
gjaldt om konsesjonsplikt og om ekspropriasjon av
grunn og rettigheter for kraftledninger. Dette lov-
forslaget inneholdt dessuten nye bestemmelser or
tilsyn med elektriske anlegg og om at eksport av
kraft skulle vere avhengi£ av Kongens sarykke.

Loven om kraftledningsregistrebie vedtatt i 1925.
Bestermelsene om tilsyn med elektriske anlegg ble
skilt ut og vedtatt som særskilt lov i 1929. ReEten
av elektrisietsforsyningskommisionens innsillinz
ble frermet som en melding til Stortinge.
Bestemmelsene ang&ende eksport av elektrisk energi
ble vedtatt i 1931. Ellers førte ikke elekrisi-
tetsforsyningskoisjonens aroeid til nye bester-
naelser med sikte på å ¢ke det offentliges innflyt-
else over kraftforsyningen. Kor.1r1.isjonens5-nr:stil-
linger fikk imidlertid indirekte en ikke uvese11tlig
betydning gennom de utredniner so der ble frer-
lagt  om org9.niEasjonsforhold rr •• v.".

I kapitel IV i Hovedstyrets uttalelse blir det først
gitt en oversikt over någjeldende lovbeste::-ru--:1.elser.
Det blir her først vist at staten som regel har store
muligheter til å regulere eller øve innflytelse på
kraftutbygginzsvirksomheten. Men det· sies imidlertid
også at statens mulighett il gripe regulerende inn i
kraftutbyggin;en ved å knytte vilkår til konsesjonene
g tillatelsene har sin begrensning. (Det henvises
forøvrig til bilag 3.1.).
Når det gjelder kraftanleggenes drift blir det påpekt
at staten ikke har noen direkte hjerrel til ? gripe
inn. Derimot kan staten gripe inn i henhold til de
vilkår son er satt for konsesjonen.

Vedrørende kraftpmsetningen blir det nevnt at konsesjons-
lovkomiten fores lo at konsesjonsplikten skulle
innskrenkes til å sjelde leie av kraft til eget bruk
g at den skulle utvides til ogs zielde varnekraft.

Det blir d2ssuten påpekt at nye endrede forhold kan
gi&re det pnskelig med innzrep fra statens side i
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anleggets drift, i kraftprisene eller i fordelingen
av kraftprodukejonen og elektrisitetsforsyningens orga-
nisasjon, eller for å få gjennomført nye reguleringer,
utvidelser eller ombygginger av kraftverk og lednings-
nett m.v.

Hovedstyret går så over til å behandle de nye lovbes-
temmelser. Med hensyn til kraftverksbyge;ingenpå--
pekes at den kan foregå i ganske stort omfang - først
og fremst av korrr:nuner - uten at ste.ten har r:mlighet
for å gripe inn. Det foreslås deror konsesjonsplikt
på selve utbyggingen - ut b v g ing sko n se-
sjon.

Det anbefales videre at det skal innføres konsesjons-
plikt for kommunene. Med hensyn til sta.tens anlegg
anbefales den ordning som har eksistert.

I diskusjonen om vilkår for konsesion kommer Hoved-
styret først inn på hjeEfallsretten, og foreslår at den
også b¢r gj¢res gjeldende for koruner. Vedr. fjern-
ledninger og transformatorstasjoner påpeker det for-
l:c:>ldat disse anlegg i stor utstrekning påbegynnes f¢r
konsesjon er søkt. Skal en kunne utnytte de muligheter
en har i de eksisterende lovbestemelser ? denne pral.-
sis endres. Om:eldre anleg hvor det ikke er tat
inn spesielle vilkr for konsesjonen blir det anført
som ndvendig 2 kunne ekspropriere anlegget s&frert
staten mot eierens onske vil tvinge igjennom en orbyg-
ging, eller utvideJse.

r onrr&dekonsesjon uttaler Hovedstyret at det vil vare
ndvendig 2 ha med et vilkr om a planene mago@kjen-
res fr ekspropriasjon iverksettes for & ir6tekore
prinsippene i oreigningsloven. Det påpekes også det
uheldige i at konsesjon gis av Hovedstyret mens ekepro-
priasjonstillatelse gis av Industrideparterentet.

3.4. BEGRUNNELSE FOR IVERKSETTELSEAV NY LOV.

Begrunnelsene for å etablere en helt ny lov om bygging
og drift av elektriske anlegg er gitt i t.prp.nr. 69
( 

I'" r  ,,,.. )19o0-07 :

"REVISJON AV DEN ALMINNELIGE KONSESJONSLOV AV 14. DES-
EMBER 1917 M. V. " MED 3 TrtYKTE VEDLEGG.

Innstillingen til Stortinget er gitt i Innst.O.XI(1968-E9):

"INNSTILLING FRA INDUSTRIKOMITEEN OM LOV OM REVISJON
AV DEN ALMINNELIG KONSESJONSLOV AV l-. DESEMBER 1917
M.V. II

Fra Ot.prp.nr.69(1966-67), side l!, l.spalte, siteres
fra IndustriJeparte1(,entets utte.leL.:=e:
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"Derimot kan departementet ikke slutteseg til
Hovedstyrets forslag •••••• om å innføre konse-
sjonsplikt for selve adgangen til å bygse og drive
kraftverk (ir:ed autorn.s.tirk. ekspropriasjonsrett), en
overflødig og også på andre måter lite heldig ord-
ning som bare vil ramme kommuner. Foruten den
meget vidtrekkende kontroll man har i vassdrags-
reguleringsloven (if¢lge § 8 skal det s?ledes tas
hensyn til de rent samfunns¢konoiske virkninger
av prosjektet),har man idag også en helt genereJl
kontrollhjemmel i lov om hiyspenningsanlegg av
16.mei 1096, som bl.a. gjelder for alle kraftan-
legg, ogs2 de kormunale. Sistnevnte lov er for
øvrig foreslått revidert slik at dens karakter av
generell reguleringslov for bygging og drift av
elektriske hyspenningsanlegg av enhver art, skal
komme bedre frem i lovteksten enn tilfelle er idag.
Herom vises til departementets spesielle bemerk-
ninger til denne lov".

Vedrørende behovet for regulerende bestemmelser i
forbindelsemed bygging og drift av elektriske an]egg
siteres departementets uttalelse p side 9}, 2.spalte:

"Etter departementets mening er det fortsatt behov
for slike regulerende bester::rnelser. Riktignokvil
en lang rekke anlegg korme inn under ervervsloven
eller vassdragsreguleringsloven,men disse lover
komrr.er bare tiJ. envendelrepå de direkte rartpro-
duserende anlegg, mens nærværende lov også gjelder
overføringslinjer, transformatorer, fordelingsnett
m.v. Enkelte kraftanlegg faller for øvrig også
utenfor ervervs- g reguleringsloven, nemlig kraft-
anlegg i vassdrag som tidligere er tilfredsstil-
lende regulert o hvor fallrettigheteneeies av
noen som ikke har trengt konsesjon, det vil i prak-
sis first og fremst si kommuner.

Den gamle lovs karakter av sikkerhetslov er for-
lengst bortfalt, idet man i dag har loven av 24.
mai 1929 om tilsyn med elektriske anlegg.

Departementet vil foreslå at nan nå reviderer loven
med henblikk på å gi myndighetene bedre mulighet
for å ordne den fremtidige kraftutbygging og elekt-
risitetsforsyninGpå en rasjonell og rin.elig måte.
Dessuten bdr det stå uttrykkelig i loven at den
gir hjemmel til å foreta en prioritetsvurdering av
de forskjellige anlegg. Denne prioritetsvurdering
foretas 2cm kjent idag f¢r-stog fremst gjenno
reguleringenav lånemarkedet, en ordning som ikke
helt ut er tilfredsstillende.

DeoarteEentets forslag til endrinaer er så vidt
omfattende at man vil foresld en i foren hel n;
lov.

For øvrig vises il kommentarene til de enkel te para-
grafer".
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Fra departementets kommentarer til de enkelte para-
grafer siteres:

11§ 1. Konses ··onsolikt.

Denne bestemmelse er reel overensstemmende med
gjeldende lov. Uten tillatelse av Kongen skal
Eåledes ingen andre enn steten unne bygge eller
drive anlegg fer produkEjon, overføring og for-
deling av elektrisk kraft med hy spenning, eller
foreta ombygging eller utvidelse av eldre anlegg
av denne art.

Som rør er det meningen at det er Kongen som til en
hver tid skal kunne fastsette hvor h¢y spenningen
skal være for at loven skal konne til anvendelse.

§ 2. søknader.

Departementet foreslår at man her tar inn en bester-
melse  om  hva en sknad kal inneholde, og om at det
so regel f¢r sknaden avziires skal innhentes ut-
talelse fra vedkommende ylkesrann og korzunestyre.
Foruleringen er overensste:mende med $ 2l frste
og siste ledd i ervervsloven.

5. Grunn re czler for vilkår e:. v.

I $ 3. er tatt med grunnreQler for meddelelse av
tillatelse og fastsettelse-av vilkår, et system til-
svarende det man har i den alminnelige konsesjons-
lov.

If5lge post l. skal tillatelsen gis til bestemt
person, selskap, komune m.v. Det er sledes dep-
artementets mening at det skal være ndvendig red
ny tillatelse ved eventuelt eierskifte.

I post 2. foreslr departementet uttrykkelig lov-
festet at det skal tas hensyn til distriktets behov
for elektrisk kraft, og til om anlegget vil f¢re tjl
En rasjonell elektrisitetsforsyning. Om nødvendig
skal det kunne fastsettes vilkår for å få til en til-
fredsstillende lsning av disse viktige sporsmal.

Post 5. foreskriver at det som vilkår kan fastsettes
bestemmelser om byggingen av anlegget, herunder os&
om tidspunkt for det, og dessuten vilkår om utførelsen
av anlegget og om dets vdlikehold og drift. Departe-
mentet viser til det som er anført innledningsvir
om behovet for en uttrykkelig lovhjemrel for til en-
hver tid å kunne prioritere rekkefølgen mellom de
forskjellige aktuelle anlegg".

Videre vedrørende post 5 i§ 3, eant § 4.:
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"Post 5 hjemler adgang til å oppstille slike ytter-
ligere vilkår sorn måtte .:'innes påkrevetav alene
hensyn eller til varetagelse av private interesser
som blir skadelidende. Denne "sekkebestemmelse"
er utformet likelydende reed de tilsvarende bestem-
melser i ervervs- og vassdragsreguleringsloven.

I $ l# heter det som før at loven også skal gjelde
for Svalbard, dog med unntak av avgiftsbestermelsene
og i overgangsbestermelsenes$ 5 (vedrrende hele
lovkomplekset) foresl&s at loven trer i kraft straks

t 1 - 89 t . ' . b 7 • ' · .L. d •og a oven av ± o sam zdag Ar oppneve, og rea
det forbehold at itte tillatelser fortsatt skal
gjelde". ---

Fra Innst. O.XI (1968-69)side 27, 2.spalte siteres fra
Industrikoiteens uttalelse_:

"Komit6en er enig i forslaget red den tilfyelse
som nevnes nedenfor. Det vil bl.a. vere en iktigere
løsning av Ep¢rsmålet om prioritering av utbyg-
ginger at loven gir direkte adgang til slik priori-
tering. En prioritering gjenno finansieringen vii
kunne bli noe tilfeldig.

Kemi teen ne ner at loven bØr gi adgarg til at avgift
kan oålees ved kraftoverf¢rinqer, ikke bare til
ford=1 for staten, men ogs? ti2 ordel for kormurer,
og foreslår at i lov om bygging og drift av elekt--
riske anlegg skal§ 3. post 4, 1. ledd lyde:

"Det fastsettes en årlig avgift til staten av
inntil 5 kroner pr. kW og en årlj_E; avgi.ft til
kommuner eller fylkeskomuner, so Kongen bes teJ::er,
av inntil 4 kroner pr. kW av anleggets yteevne,
henholdsvis overføringsevne1111•

Komiteens forslag ble vedtatt uten endring.

Som nevnt foran behandlet Hovedstyret i en uttalelse
til departementet i 1964spørsmålet orn endringer i
vassdrags- og elektrisitetslovgivningen. Utvalget har
ikke kurtnet finne noen tilsvarende uttalelse fra
Hovedstyret vedr. departementets forslag til en helt
ny lov om bygging og drift av elektriske anlegg.
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- KAPITTEL 4

LOV AV 19.  JUNI 1969 M BYGGING OG DRIFT AV
ELEKTRISKE ANLEGGOG ENDRINGENE AV REGULERINGS-
OG ERVERVSLOVENE.

}.1. Lov av l19. iuni l969 om bvarin or drift av elek-
triske anlegg.

§ 1.

Anlegg for produksjon, overf¢rinf og fordeling av
elektrisk kraft med hy spenning kan ikke bygges eller
drives av andre enn staten uten tillatelse av Kongen.
Det samme gjelder ombygging eller utvidelse av eldre
anlegg.

For tillatelsen kan oppstilles vilkår overensstem-
mende ffied grunnreglene i§ 3.

Hvor hy spenningen skal være for at loven skal kcme
til anvendelse, fastsettes til enhver tid av Kongen.

§ 2.

søknad om tillatelse etter denne lov skal være led-
saget av beskrivelser, som kan forlanges supplert ed
tegninger, karter og liknende.

Fir en sknad avgjres, skal.det som regel innhentes
uitalelse fra vedkommende fylkesrann og omunestyre.

$ 3.

Ved meddelelse av tillatelse og fastsettelse av vilkår
skal flgende grunnregler iakttas:

l. Tillatelsen gis til bestemt person, selskap, lag,
kommune eller fylkeskommune.

2. Det skal tas hensyn til distriktets behov for
elektrisk kraft og til om anlegget vil røre til en
rasjonell elektrisitetsforsyning,og om nødvendig
fastsettes vilkår herom.

3. Det kan fastsettes bestemmelser om byggingen av
anlegget, herunder om tidspunktet for det, g om.
anleggets utførelse, vedlikehold og drift.

4. Det kan fastsettes en årlig avgift til stten  av
inntil 5 kroner pr. kW og en lrlig avgift til
komruner eller fylkeskomruner, som Kongen besterrer,
av inntil 4 kroner pr. kW av anleggets yteevne,
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henholdsvis overfringsevne.

Hviler det avgift på kraften i henhold til konse-
sjon på leie av kraft, skal denne avgift komme til
fradrag. Hviler det iflge ervervs- eller regu-
leringskonsesjon avgift på det vannfall som utbyg-
ges eller hvorfra kraften overf'ø-res, skal det tas
hensyn til denne ved fastsettelse av avgift etter
nærværende lov.

Betales avgiften ikke til forfallstid} svares der-
etter 6 pst. årlig rente. Avgiften inndrives ved
utpanting..

Nærmere bestenunelser om betaling av avgiften fast-
settes av vedkommende departement.

5. For øvrig kan det oppstilles slike vilkår som fin-
nes påkrevet av almene hensyn eller til varetagelse
av private interesser som blir skadelidende.

$ ».
Denne lov gjelder ogsi for Svalbard, dog med unntak
av bestenmelsene i $ 5, post #.

4 .2. ENDRINGER I "REGULERINGSLOVE" 19. JUNI 1369.

:ne.:rdet gjelder de vesentligste endringer i "Regulerings-
2oven" vises til bilag 2.2 kap. III og IV. Nedenfor
Ekal en gi noen ufyllende korenterer til lovendringene.
" - t d . ·"R 1 . 1 "L · d , .e Iles e en ringer z egu erings oven » e no venazge
for a jourf¢rin overenssten1r:1ende med departer:Æntets
forslag til endringer i "Ervervsloven'!

I§ 2 er grensen for kraftøkningens størrelse, som
betinger at saken skal forelegges Stortinget,hevet fra
10.000 til 20.000 nat.hk. Det er dog samtidig pekt på
at saker der "betyde life interesser" står n:ot hverandre
skal forelegges Stortinget. Det sies at en ikke Då
strekke begrepet "betydelige interesser" for vidt. End-
ringer tar da sikte på at bare de virkelige betydelige
regulecingssaker ska) foreleg;es Stortinget.

. I§ 4a er det innført plikt til forhåndsvarsel for
konsesjonssøknader. Meningen med besterr:...--relsen er å fe..
etalert et samarbeide p? planlegginssstadiet mellom
kraftverks- og naturverninteressene m.v. VE motar
meldingen i form av en skisse av de vassdrag og vann
som ventes å ville bli berørt og i en del tilfelle c3så
med en noe videre skisserin; av ydeevne oj cagasinkapa-·
Ei teter. NVE kunngir meldingen i de aller fleste til-
felle oz da red varsel til de organisasjoner sor venlg-
vis f&r relding om: en konsesionss5knad. Frist for $
komre red nsken.Al overfor planleggeren settes normalt
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til 5-6måneder og søknad blir vanligvis ikke tillatt
sendt inn fr ca. 1 år etter at forhånds1:1eldingen
har kommet inn. søkeren skal gi en vurdering i søk-
naden av hvorledes han har tatt hensyn til det som
er kommet frem ved forhåndsmeldingen.

Forh&ndsmeldingens verdi som informasjon om kraftkildens
tekniske data er således meget begrenset.

I $ 5 er det tatt inn en ny besterrtr.1else om plikt for
søkeren til å gi en vurdering av de -uttalelser som
måtte ha kormet inn i henhold til $ # a. § 6 er ut-
videt slik at søknadsdokumentene også skal legges ut
til offentlighetens orientering. Det er tatt inn i
loven at fylkesennene nå skal få saken forelagt og det
er videre åpnet adgaDg til å sette frist for uttalelse -
også overfor kormunestyrer - på minimum 3 måneder.

I 10 er konsesjonstiden forlenget til inntil 60 å
mot tidligere intil 50 år (inntil 60 år med Stortingets
sanykke),

Det er tatt inn besiemmelse om at reguleringsanlegget
red bygninger m. v. ved konsesjonstidens utlp  skal
være i fullt driftsmessig stand.

Det er videre i§ 10 innført en bestemmelse om at inn-
til en tredjedel av reguleringsanleggets verdi ved
hjemfallsrettens inntreden skal tildeles de konuner
hvor vannfallet, kraftverket eller reguleringsanleggene
ligger. Denne endringen korresponderer nå reed en
ilsvarende garrel bes temrnelse1 "Ervervsloven"

I $ 12, post 1 er det bestemt at Konzen kan dispensere
fre byggefristbestemmelsen.

I§ 20a - som er ny - er innført adgang for Kongen
til å inngå avtale med vedkommende konsesjonær om fort-
satt disposisjonsrett over reguleringsanlegget etter
hjemfallstidspunktet. Dette er også i samsvar med end-
ringene i "Ervervsloven" Det heter n& at spirsm&let
kan tas opp når det gjenstår Dindre enn 25 år av konse-
sjonstiden. Bestemmelsen blir praktisert slik at de
nye konsesjonsvilkår ikke kan bli fastsatt dersom det
gjenstår en betydelig del av konsesjonstiden med
mindre søkeren frafaller de gamle frivillig med en gang.
Dersom skeren ikke frafaller de gamle vilk&r f&r han
bare tilsegn o ny konsesjon eventuelt kan påregnes.
Gjenstår det f.eks. 4-5år av den gamle konsesjonstid
kan også konsesjonsvilkårene fastsettes.

,

I $ 2ll er det nå gitt adgang til etter søknad å endre
fastsatte konsesjonsvilkår Det har her dreid seg om
endring av konses'onsiden for konrunale kraftlag slik
at konsesjonen blir gjeldende uten tidsbegrensning.
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.3. ENDRINGER I"ERVERVSLOVEN"19. JUNI 1969

I § 1 er det innført konsesjonsnlikt for kommuners g

fylkeskomruners erverv av vannfall over en viss stgr
relse, men uten hjemfallsrett til staten. Industri-
komiten sier i denne forbindelse bl.a.:

"Komiteen slutter see; til departementets
forslag idet en er enig i at det er nødvendig i
mange tilfelle se flere komruners interesser
under ett i kraftutbyggingssaker, og det selv or
det gjelder vannfall sor en korune nsker bygge
ut innen sine egne grenser. Kormunal og fylkes-
kommunal kraftubygging har sor regel en videre
interesse enn for vedkomrende distrikt. Kraftut-
byggingen b¢r derfor koordinees sentralt.

Naturverninteressene, turistinteressene og andre
vidtrekkende sprsmal rm vurderes i sammenheng med
og i relasjon til de vrige vesentlige faktorer,
som behovet for kraft og hensynet til en rasjonell
konoisk utnyttelse av de forskjellige naturher-
ligheter. Det bør tilstrebes en mest mulig lang-
siktig vurdering av de forskjellige prosjekter og
også av sidevirkningene av på den ene side å bygge
ut et vannfall, på den andre siden åla det urørt,
Jrr. $ 2 og 4".

§ 1 pkt. 2 går ut av loven.

I 2 er utlendinger og innlendinger nå stillet likt i
rpørsmål o tildeling av konsesjon. De står for øvrig
osså likt med aksjeselskaper og andre selskaper med
begienset ansvar, korporasjoner og stiftelser ced sete
i Norge og et styre hvor flertallet, formannen innbefat-
tet, er norske statsborgere. Disse kan under særlige
omstendigheter få konsesjon. Med dette er det meningen
bl.a. å understreke den særstilling staten står i innen
kraftsektoren.

Det er videre innført en utvidet adgang til kontroll
med kapitalsammensetningen i selskaper, korporasjoner
eller stiftelser som kan gis konsesjon.

_Vedrørende byggefrister i§ 2 siteres f¢lgende fra Innst.
.XI - 1968-69:

"Posten gjelder tidsfrister for igangsetting og for
fullføring av anlegg. De nå gjeldende frister, hen-
holdsvis 2 og5 r foreslås opprettholdt. Konsesjons-
lovkomiten foreslår en innsnevring av den dispen-
sasjonsrett som er tillagt Kongen, slik at dispen-
sasjon bare skal kunne gis i særlige tilfelle. Hoved-
styret anbefaler forslaget. Departementet e enig,
men tilf¢yer at det også i enkelte tilfelle kan være
berettiget å utsette behandlingen av en konsesjonE-
sknad, hvis det angjeldende prosjekt av en eller
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annen grunn, som f.eks. anstrengt lånemarked,
forel¢pig ikke lar seg gjennomføre.

Kom it en er enig i departementets stand-
punkt og i formuleringen av posten," (Industrikomi-
teen).

Videre siteres fra komit€ens merknader:

"Konsesjonsplikten for kommuner inneberer at også
disse konr.er inn under fristbestermelsene i post 3.
Dette f¢lger av utforffiingen av§ 4, fjerde ledd.
P& samme mate som ved statens utbygginger kan det
vere uheldig med et press pd utbyggngen som
igjen kan gå ut over en mer langsiktig planlegging.

Selv om det i visse tilfelle kan være behov for å
kunne utøve et visst press på den komunale utbyg-
ging, forutsetter kom it en dog at utset-
telse normalt olir gitt."

Det ble inntatt uttrykkelig hjer,-r..el for n.ærinzsfondi
$ 2 post 25 og eget vilkår som tilgodeser naturvern,
ble tatt inn som ny $ 2 post 14.

Konsesjonstiden ble som ved reguleringskonsesjonssaker
forlenget til inntil 60 &r , g hiefallsrettsbester-
melsen opprettholdt, jfr. § 2 post 17. Det ble videre
i analogi red en tilsvarende besterrelse 3 Reulerings-

} e '-e '

loven lovfestet at anlegget, bygninger cg maskineri
m.v. ved utlpet av konsesjonstiden skulle vre i full
driftsmessig stand.

Alle bestemmelser i dette pkt. vedr. konsesjonstid
for utbygginger til alminnelig forsyning og i regi av
aksjeselskaper med overveiende korr;.r-r:unal deltagelse er
tatt ut og dette er nå samlet  i§ 4, jfr. nedenfor.

Statens innløsningsrett i det 35. r og siden hvert 10.
år ble opphevet(§ 2 post 19). Som ved regulerings-
konsesjoner er det også &pnet adgang til å ooprette nær-
ingsfond ved ervervskonsesjoner l§ 2 post 23).

§ 4 lyder slik:

"Norske kommuner og fylkeskomrtuner kan, når ikke
almene hensyn taler deriot, få konsesjon til å
erverve eiendomsrett eller bruksrett til vannfall
på de nærmere betingelser Konzen fastsetter. Det
samme gjelder aksjeselskaper, andelslag og andre
sammenslutninger hvor kapitalen for den overveiende
del eies av en eller flere kormuner eller fylkes-
komruner, s& fremt utbyEgingen av vedkormende vann-
fall hovedsakelig skal utnyttes til alminnelig
kraftforsyning i distriktet.

Hvis ervervet gjelder vannfall som ved regulering
antas å kunne utbringes til mer enn 20 000 natur-
hestekrefter, eller hvis betydelige interesser  st2r
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mot hverandre, br konsesjon ikke gis rør saken
har vært forelagt Stortinget.

Konsesjon kan gis på ubegrenset tid. I så fall
kan vilkårene for konsesjonen tas opp til almin-
nelig revisjon etter 50 r. Hvis vilkårene blir
revidert, har konsesjonæren adgang til 5 frasi seg
konsesjonen innen 3 r.--:åneder etter at han har fått
underretning on de reviderte vilkår. Frafalles
konsesjonen f&r bestemmelsene i 99 5l 0g 2 til-
svarende anvendelse. Blir konsesjonen ikke frafalt
innen den fastsatte frist, er konsesjonæren bundet
av de nye vilklr.

Ved fastsettelse av øvrige betingelser får grur.n-
reglene i§ 2 post 2-8 12-16 og 22-23 tilsvarende
anvendelse.

Konsesjonen med tilknyttede betingelser skal ting-
lyses for konsesjonærens regning.

Komiteen sier her bl.a.:

"På bakgrunn av det store omfang kommunal cg fylkes-
komrnunaJ_ kraftutbygging har fått, finner k  o  m i-
t € e n at ogs& slik utbyging br vre underitt
den regulering og tilpassinE som konsesjonsplit
gir grunnlag for, men er enig i at hovedregelen br
vare at konsesjon gis p& ubegrenset tid, oz red
adgang til å ta revisjon av vilkårene ette:r50 år".

I $ 5 er det innf@rt konsesjonsplikt ogs nr det
gjelder leie av fall som tilhører staten. Konsesjons-
t:i.den er 60 år.

Staten har i§ 6 fått forkjøpsrett. Det er en forut-
setning at denne rett praktiseres med rimelig hensyn
til den eller de korruner der vannfallet ligger. Det
antydes av komiten at forkj¢psrett ville være særlig
aktuell hvor vannfallet kan tenkes å gå inn i en større
utbygging som vil være er rasjonell enn en separat ut-
bygging. Forkj¢psretten for prir;-ærkorrununer er opphevet,
dog har fylkeskommunen forkjøpsrett i h. til $ 9, derso
staten ikke benytter sin.

I $ 27 er det åpnet adgang til å søke om endring av
fastsatte konsesjonsvilkår. Det har særlig vert aktu-
elt for kraftlag som har konsesjon på begrenset tid
å s¢ke om ubegrenset konsesjonstid.

I $ 30 er det nå innført meldeplikt ved vannfallskjp
som er konsesjonspliktig etter denne lov. Av bestem-
melsen siteres: .

"Snarest mulig og senest tre måneder etter inngåelEe
av avtale om erverv av eiendorsrett eller annen
rettighet hvortil kreves konsesjon etter denne lov,
skal så vel avhenderen som erververen sende mel-
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ding til vedkormende departerent. Melding skal
også gis når noen av partene finner det tvilsomt
om ervervet medfrer konsesjonsplikt etter loven.
Nærmere forskrifter om meldeplikten kan gis av
departementet.

Snarest mulig og senest innen tre måneder etter
at rettshandelen er fullbyrdet ved tinglysing av
hjemmelsbrev eller ved at erververen e innsatt i
eiendommens besittelse eller rettighetens utøvelse,
skal erververen sende søknad om konsesjon til
vedkomende departerent. Departementet kan etter
søknad forlenge denne frist.

Angår rettshandelen erverv av elektrisk kraft, kan
departementet med yeblikkelig virkning påby av-
givelsen og mottagelsen av kraften avbrutt inntil
k . . tt "onsesjonen er g2 •

Sluttelig skal bare omtales§ 41 der det analog med
"Regulerinsslovens"$ 20a er åpnet ad[;ang tilå treffe
bestem1r,else om ny konsesjon når det gjenstår mindre
enn 25 r av konsesjonstiden.

Saksbehandlingeni. VVK er ikke i vesentlig grad endret,
men det stilles i større grad enn fr rav til søknaden
når det gjelder utredninger om skader og ulerper p
bred basis, og herunder sarlig i naturvernsammenheng.
Det gjelder undersøkelser vedr. flora, fauna, geologiske
forhold, aktiviteter i frilufssektoren m.v. I denne
sammenheng nevnes at Miljøverndepartementet under-
rettes om alle sdknader ved gjenpart av kunngiringene
såvel av forhåndsEeldingen som av selve søknaden.
Dessuten har en fått et nytt kontaktutvalg for vass-
dragsreguleringer ved Universitetet i Beren, sor
underrettes om søknader som berører Vestlandet (definert
som Stavanger og Bjørgvin Bisped¢rr:mer).·

Når det gjelder selve behandlingsgangen før og etter
lovendringen av 1969 er den altså i det alt vesentlige
den samme. En har imidlertid fått anledning til å
sette frister overfor kommuner oz andre interesserte
(min. 3 måneder) og dette må vel....,sees i sar.:JTJenheng med
det innledende samarbeide som forhåndsmeldingen forut-
setter skal finne sted.

Det er vanskelig & trekke noen sammenligning mellom
lover som regulerer virksomheten på elforsyningssek-
toren f.eks. en sammenligning av virkeorn.rådene for
konsesjonsloven og den nye"Elektrisitetsloven!! Den
alminnelige konsesjonslov har store linjer og regulerer
helt vesentlige forhold i vannkraftutbyggingen - nå
som tidlizere. Etter den siste reviEjonen har konse-
sjonsloven ft et stdrre virkeo:rde enn fr. En
enker da bl.a. p& bestemmelsen om konsesjonsplikt for
kormuners vannfallsk;p. De er videre ogs$ tillagt en
sterk regulerende funksjon for så vidt angår de natur-
verninteressene som er forbundet red vannkratutbyg-
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gingen. Det kan i denne forbindelse være riktiq å
peke på den vekt Hovedstyret legger på fretidii kon-
sesjonsbehandling i forbindelse red innstillingen Offi

verneplanen. Det Eies her bl.a.:

"Konsesjonsgj_vningen b¢r baseres på en solid og
langsiktig planlegging av disponeringen av vass-
dragene. Som et ledd i sitt arbeid med konsesjons-
sp¢rsmålene rr1.åEWndighetene kunne skille ut 8g
holde til Færskilt observasjon vassdrag hvis dis-
ponering kan få avgjørende betydning for total-
bildet. I tilknytning til utarbeidelse av en slik
liste over vassdrag eller deler av vassdrag er det
intet til hinder for å fastlegge det saksbehand-
lingsdirektiv at eventuelle søknader vedrørende
disse vassdrag skal stilles 1 bero for en fast-
satt tid i påvente av at bedre rateriale for en
total urdering av forholdene kan fremskaffes. Et
slikt saksbehandlingsdirektivbør både av hensyn
til den betydning det får for landets kraftubyg-
gin og fordi det skal gjelde or behandlingen av
regulerings- og utbyggingssaker der Stortinges
godkjer1ning rnå innhentes, frer:-;.legges :forStortinget".

Det blir nødvendig å praktisere de to lovene vd side
e.·J hverand1·eslik at de utfyller hve:.-.sndre. Detter
ke i et utstrekt saarbeide som en komer narere
inn på i kap. 7.
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KAPITTEL5

TOLKNING AV: "LOV AV  19.  JUIG  1969 OM BYGGING OG
DRIFT AV ELEKTRISKEANL:SGG" "ELEKTRISITETSLOVEN".

§ 1. Lovens§ 1. fastslår at alle unnta1en staten 2
ha konsesjon for bygging og drift av elektriske
anlegg red hy spenning. Hvor hoy spenningen
skal vre for et loven skal komme til anvendelse,
fastsettes til enhver tid av Konzen. Spenninas-
grensen er for tiden ## V.. Utvalget tolker 1oven
slik at den ofater alle deler av et anlegg
beregnet for produksjon, overf¢ring og fordeling,
dvs. at f.eks. de bygningstekniske og raskinelle
deler av anleget osså inngår under lovens
besterrelser og ikke bare· de elektriske deler av
anleggene. Dette innbærer at det totale anlegg
skal vurderes etter "Elektrisitetsloven".

For enkelte anlegg vil det kreves konsesjon både
etter denne lov og etter andre lover. F.eks.
vil  omtrent alle vannkrnftar.legg åtte behandles
også et ter "Regulerings loven". P.nle ::;-senekan
ikke påbegynnes før de forskjellige tillatelser
er innhentet i henhold til satlige lover sor
komner til envendelse. Hvor stor grad de byg-
ningstekniske, maskinelle o elektrotekniske deler
av anlegget skal gjøres til gjenstand for konse-
sjonsbehandling vil frerg av det f¢lgende.

I forhold til "Høyspenningzloven" er det nytt at
staten ikke skal ha konsesjon. D2tte rrå for-
ståes slik at det rent juridisk er formelt galt
åla staten i seg selv konsesjon, men det for-
utsettes ordnet ved ecen instruks at statens
anlegg skal behandlespo%samme mate so andre

a l

anlegg. Dette vil være i overensste::r..rnelse n:ed
behandlingen av f.eks. statens egne sknader r:
reguleringstillatelse i h.h.t. "Reguleringsloven".

§ 2. Denne paragraf gir anvisning på hva søknaden skal
inneholde og hva som kan forlanges. Generelt må
loven tolkes dit hen at søknaden må inneholde
anleggets tekniske hoveddata med kartskisser slik
a.t dets nyttevirkningi systemret kan bed¢rreS.
Er anlezget av en slik art at ogs& konori, finan-
siering og prioriteringsspørsmål å vurderes, må
søkeren gi de ndvendige kostnadsunderleg.

Det er i denne paragraf gitt påbud om at det sor
regel skal innhentes ut;talelse fra vedkormende
fylkesmann og kommunestyre. Det er s&ledes an-
ledning til, unnt2gelsesvis, å sløyfe innhenting
av uttalelse fra fylkesmann og kounestyre.
Denne mulizhet til ikke å innhente utt[:lelsefra
nevnte institusjoner :€ kunne kore til anvend-
else for anlegs som f.eks. bygges av et fylkes-
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korunalt verk i eget fylke eller av et kon-
rr.una.lt verk i eaen kommune. Dette vil ctort
sett være aktueit når det 1elder fordelinss-
nett. Produksjons- og overføringsanlegg liger
sor.1 regel utenfor e,::sen korrc.r:mne,og vil i det til-
felle mtte trenge den nevnte uttalelse. Unn-
tagelsen redfrer at f.eks .. en korr:!"::une ikkebe-
høver få til uttalelse sin egen konsesjonssøknad.
( 1\Tpr et a 1-  ..,.::::'oeh::inctli:::. e+-t r.c,7 e,·p ' r"\V'I,:::, "1 ne• -4i- I e-> l-+ Gu e. le iKu.1,:1

lover kunne det være ønskelig å innhente bare 6n
felles uttalelse fra fylkesru:rnno: :Cra kor:-.r:mne-
stvre. Dette vil det i nrsksis være vanskeli
& A til, men innhentins av uttalelser m? sem-
ordnes i tid.)

På den annen side vil det i ange tilfeller bli
nødvendig å innhente uttalelse fra andre. Hvilke
institusjoner dette vil bli, å vurderes i hvert
enkelt tilfelle.

$ 5. Paragra 3 inneholder lovens grunnregler for
neddelelse av konsesjon.

I punkt 1 er angitt hvem sor kan få konsesjo
men selve eierforholdet til a.r:lec;:'!eter her ikke
nevnt og å antas å være uten bef)dning for
konsesjor:en.

Grunnlaget for eddelelse av konserjor!må se.lee.es
være søkerens disoosisonsrett til, cshens reelle
behov for, anlezget for & unne tilredsstille
den oppgave han har so kraftleverandør.

Etter loven skulle det ikke være noe tj_l hinder
for at det eventuelt utstedes to konsesjoner -
en for bygging og en for drift.

Hvis det ikke er den forxelle eier av anlezaet
or ° kones'one- for+settees det >t »s a17 »%..., .1 l. 0, ... ..._ t.,: .1. l ....! 1 1 • V..v  . v.. 1 .L 1 _ .1 4,  -- ...,_ ..1.. ..

ikke hr anledning til £ komre med avirende
direktiver for byggingen eller driften av anlegget.

At anlegget som nevnt i pkt. 2 skal f¢re til en
rasjonell elektrisitetsforsyning tolkes dit hen at
en kan ta hensyn til såvel teknise, onoriske
som organisasions:-r:essige forhold. Detteredfrer
da at en m? vurdere om anleet br byres g i s£
tilfelle tidspuntet or vzzinzen oz anle ge ts
tekniske dimensjonerin1 u fra kostnader OJ nytte-
virkningen i elektrisi tetsforsynin:;ssrsteu1et. (Den
tekniske dimensionerin c vannkraftverks ved-
korren de n:å bas e res bl. 2 • 9e.en fu11 s tend i :-;
regulerings- og overføringsplan for nedbørfeltet,
og det kan derfor ike tas endeli standnunkt til
dirensjoneringen fir en slik regulerinsplan er
k . , . . l t)onsesJonsoenanae .

Myndighetene pileges stledes direkte åt hensyn
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til anleggets innpassing i elektrisitetsforsynings-
systemet.

Dette innebærer at nyttevirkningen av anlegget må
vurderes ut fra landets totale interesser. Herunder
skal det tas hensyn til at det ved rremtidig drift
av anlegget sikres en fullgod utnyttelse av det samlede
forsyningssystem.

Loven har derved karakter av en generell regulerings-
lov.

I forhold til "Hyspenningsloven" er det nytt at man
spesielt pålegger myndighetene åta innpassingen i
elektrisitetsforsyningssystemet i betraktning. Den
tidligere lov hadde bestemmelser om at r·an måtte vur-
dere anlegget i forhold til alene interesser m.m. og
dette skulle da inkludere hensynet til en rasjonell
elektrisitetsforsyning. Utheving av dette punkt i den
nye lov må få betydning for praktisering av loven i
forhold til den gamle lov og likeledes i forhold til
andre lover som har betydning for elektrisitesfor-
syningen.

Nr loven sier at det kan fattes besterrelser om
anleggets utførelse osvedlikehold å dette også kunne
innebære at det kan stilles krav i henhold til for-
skrifter og normer, men det ozsg f.eks. kunne
treffes bestemmelser vedr. esteisk utforring.

Det skulle her ikke være vesentlige forskjeller fra
nlignetene etter den tidligere lov.

Det heter i loven at det skal tas hensyn til distrik-
tets behov for elektrisk kraft. Dette er en forru-
lering som lett kan   isforståes hvis en ser det
løsrevet fra lovens intensjon. Ved større anlesg
kan en f.eks. sprre om distriktet er det sted hvor
kraftkilden eller eventuelt kraftledningen ligger
eller distriktet hvor konsesjorssdkeren holder til.
Det kan være berettiget åta hensyn til begge
distrikter ( disse kan evnt. være samrnenfallende).
Generelt rrå en gå ut fra at mindre anlegg ffiå sees
i sammenheng rr;ed forsyningsforr.oldene i et r.iindre
distrikt, mens de store anleggene må sees i sammen-
heng ned forsyningsforholdenei store distrikter,
landsdeler eller hele landet.

I  tillegg til de generelle bestenr.elserr:1å det kunne
treffes spesielle besterxmelser for de enkelte anlear.
Spesielt vil en trekke frem at "Elektrisitetsloven"
os% m kunne anvendes pa approbasjon av den byzninzs-
messige side ved vannkraftutbyggingen. Dette vil
kunne være av særlig interesse år det gjelder vur-
dering av alrene interesser tilknyttet forhold i vass-
draene sor ber&res ved selve voygringen. Dette vi!
Bjelde strekningen fra intaket av driftsvannet til det
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punkt i elven der driftsvannet fres tilbake til det
gamle elveleiet. Det må være adzan til å sette
vilkår av estetiske hensyn f.es. om terskelbygging,
slipping av frivann, naturvern, O?prydding os=
selve stasjonens utforrinz art o teknisk kontroll
med utbvacinen. Ved siden av dette har Hovedsvret
uttryeiis hiermel for 5 gi til&ding o selve
stasjonsplasseringen. Dette har betydninz for høy-
trvkksanlsz. Tidli<ere har Hvedstmet under hen-
visning tii "vassdra?slovens"5$ 10#,  105 0g 108 satt
.vilkår for utbyggingen og gitt tlråding om selve
kraftstasjonsplasseringen, jfr. Skjomen og Hove-sakene.
De nevnte lovbestenmelser er iidlertid berenset til
almene interesser tilknyttet fiske, ferdsel, flØtins
og jordbruk. Det vil skape klarere forhold ffied en
endring som antydet til et opplezg til behandling av
utbyggingssaken i henhold til "Elektrisitetsioven".
Når det gjelder elveverk (lavtrykksanlegl) vil en
utbygger, ore han ikke berører interesser tilknyttet
"Vassdragslovens" §§ 104, 105 or; 108, for så vidt kunne
byqrre uten tillatelse selv OE det kunne være behov for
vilkår ut fra f.eks. et naturverDsynspunkt.

(Behandlingen av de sist nevnte saker bør antagelig
tillegges Vassdragsdirektoratet.)

Det heter i§ 3 pkt. 5 at det forøvrig kan stilles
slike vilkå:rsonl finnes påkrevet av almene hensyn
eller til ivaretagelse av private interesser som blir
skadelidende. Dette punkt c1ngår arwendelsen av res-
sursene i sanfunnet og ivaretagele av private inter-
esser.

Dette punkt i loven skulle forsåvidt svare nokså
godt til tilsvarende punkt i den gamle lov, men det
er mulig at passusen om ivaretagelse av private inter-
esser må tolkes videre i retnin av at samfunnet
nlikter å ta hensvn til -orivate--interesser son blir
skadelidende og ikke ensidig legze vekten p& hensynet
til alrenheten og felles-interessene.

Den nye lov medfører at det kan fattes bestermelser
om avgifter til staten og dessuten avgift til kommunen
eller fylkeskommunen. Den gamle lov hadde bare
bestemrelse om avgift til staten oa så vidt vites
hadde en slik-avaift ikke vært oålizt i de siste 10 -
12 &r. At en slik adgana til pal6zge avgift til
kommuner o fylkeskorn .. ··nuner er korr.met medi den nye lov
forutsettes frst og fremst å he samrenheng med at
de forskjellige distrikter i ulik grad kan bli be-
lastet med store anlegg som zjere her betydninz for
elforsyningen i en hel landsdel. Disse anle1g kan til
en viss srad ha betydning for annen arealdisponering
og naringsvirksorhet i distriktet foruten at de rent
estetiske hensyn kan spille en viss rolle. Ved prak-
tiserinz bir avgift til korrJnunene være det som først
komr::er på tale.
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Avgift til staten bør antaselig bare komn1e på tale i
spesielle tilfeller.

Eventuelle avgifter som pålegges skal sees i sammen-
heng med andre avgifter som matte vare palagt i
henhold til andre lover. Konsesjonsavgift for leie
av kraft skal direkte komme til fradrag.

Ved tolkningen av den nye loven vil utvalget også
trekke frem dens virkning på konsesjonen etter at den
er gitt.

Når den grunnleggende forutsetning i loven er at
konsesjonen skal fore til en rasjonell elektrisitets-
forsyning, er det en betingelse som ikke kan opp-
fylles en gang for alle. Så fort som forholdene
forandrer seg ogeå oå dette området,kan det meget vel
tenkes at anlegget etter en tid ikke svarer til lovens
forutsetning.

Konsekvensen må være at det er adgang til, etter en
viss tid, å kreve de forandrin;er sor:1 er n¢dvendie
for å oppfylle lovens intensjoner. En må her kunne
gå så langt som f.eks. til å trekke konsesjonen til-
bake og gi den til et annet selskap hvis dette orga-
nisasjonsmessig vi2 vsre fordelakti. Det forutsettes
at den opprinnelige konsesjonær i et slikt tilfelle
fr  et konorisk oppgir. (yverdi for anlegget  minus
avskrivninz). Det bor oas vre  adng  til en gene-
rell nyvurdering av konsesjonen etter f.eks. 25 r
med mulighet for oppsielse av konseejonen hvis det
ikke opngs enighet red konsesjonæren, og uten et han
kan kreve erstatning. Videre bør enkelte konsesjoner
gis med tidsbegrenset varighet f.eks. av hensyn til
organisasjonsrr.essige forhold.
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KAPITTEL6

BEMYNDIGELSER GITT NVE.

6.1. INNLEDNING.

Nedenfor er gitt en oversikt  over de delezasjoner
og beryndizelser som gir NVE v/ direktoratene hjermel
til å behandle konsesjonssaker.

6.2. DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL INDUSTRIDEPARTEMENTET.

Jfr. kgl.res. av 15. januar 1971vedrørende benyndig-
else til Industridepartementet,og brev av 20. jenuar
197lfra Industridepertementet til Hovedstyret (Jnr.
586 E-71 Post 2, pkt. 1.2, side 6/7):

a. Myndighet til å treff·eavgjørelse i henhold til
lov av 19. juni 1969on bygging og drift av
elektriske anlegg {"Elektrisitetsloven").

b. Myndighet til å avgjøre saker i henhold til
lov nr. 16 av 1#. deserber 19i7$ 5 (den
alminnelige konsesjonslov) anggende konsesjcn
på leie av inntil 10 000 kW elektrisk energi.

Jfr. Kgl.res. av 2. juni 1960 1 rredhcld av "Ekspro-
riasjonslovens"$$ 2 og 5:

c. Rett til & zj&re vedtak om eller gi set;kke
til eiendomsinngrep etter§ 2 nr. 19 (cg nr.
20) i lov av 2. oktober 1959.

6.3. DELEGASJON AV MYNDIGHET TIL HOVEDSTYRET.

Se brev av 20. januar 1971fra Industridepartementet
til Hovedstyret {post 2, pkt. 1.2, side 5/6):

I a.  Avgiorelsesryngihet i henhold til den almin-
nelige konsesjonslov av 14. desember 19l7§ 2
tredje ledd post 12.

I b. Avgjørelsesmyndighet i henhold til vassdregs-
reguleringsloven av 14. desember 191'7§ 12
post 15.

II Myndighet til å meddele kraftleiekonsesjon i.
henhold til den alminnelige konsesjonslovs
$ 23 for så vidt angå leie av inntil 10 000 kW.

III Avgj¢relsesmyndihet i henhold til lov  av 1.
juli 1927om registrering av kraftledninser § 1
annet ledd og samme leivs § 3 a.

IV Avgj¢relsesrr__yndigheti henhold til lov av 2).
oktobe 1959nr. 19 om oreigning av fast eige-
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dom ('Ekspropriasjonsloven").

Se brev av 20. januar 1971fra Industrideoartementet
ti] Hovedstyret (Jnr.386 E-7I). Hovedstyrets
avgjørelser kan i henhold til forvaltningsloven inn-
klages for departementet:

V a. Avgjørelsesmyndighet i henhold til§ 1 i lov
av 19. juni 1969 or bygsing og drift av elek-
triske anlegg, herunder

b. Beryndigelse til å treffe avgjrelser vedrrende
Statens el.anlea i henhold til Industrideparte-
mentets tilråding son ligger til grunn for Kgl.
res. av l5. januar 1971.

6.4. DELEGASJONAV MYNDIGHET TIL DIREKTØRENE.

Myndihet gitt til Hovedstyret verrende nedennevnte
konsesjoner er sitt videre til direoratene i henhold
til "Instruks for NVE", fastsatt av ID 15.6.1960(§ 3,
pkt. II og III):

"I NVE opprettes 4 direktorater, nemlig:

I

II Vassdraasdirektoratet,som tilleges ervervs-
ag reguleringskonsesjoner,og kontroll ed vil-
kårenes overholdelse .••••.•.•.•

III Elektrisitetsdirektoratet,sor tillegges konse-
sjoner pi leie av elektrisk energi og anlegg
og drift av elektriske anlegz  samt  ekspropria-
sjonstillatelse for slike anlegg. Kontroll
med vilkårenes overholdelse, saker vedrørende
tilsyn med elektriske anle;g og andre elektri-
sitetssaker vedrørende landets elektrisitets-
forsyning i sin alminnelighet."

I§ 7 i vedkommende instruks heter det videre:

"I Hovedstyremøte skal de saker behandles som blir
å avgjøre av eller ved forføyning av vedkomrende
departerr..ent eller skal fremmes til dette ifølge
instruks eller annen alminneli bestemnielseog
som ikke bare inneholder referater, innberetninger
eller lignende."

Det vises videre til den generelle fullmakt ifølge
Rundskriv nr. 143 av 6.10.1962fra GD, hvor det bl.a.
står:

"Direktørene is fullmakt til innenfor vedkormende
direktorats saksomrde d treffe avgjrelse i
alle saker som ikke i henhold til instruksen for
NVE skal behandles i hovedstyrerr:øte og som heller



51

ikke er unntatt ved særskilt besterr&1else av
generaldirektgren.

Di.rektørene har fullmakt til å underterne NVE' s
korresoondanse orri saker innenfor vedkommende
direktorats saksområde.

I den utstrekning det finnes tilrådelig kan
direktørene overdra avgj¢relsesfullæakt og
underskriftsfullnakt til tjenestemenn ved sine
avdelinger."
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KAPITTEL 7.

VIRKNINGENE AV DEN NYE ELEKTRISITETSLOVEN PÅ
KONSESJONSBEHANDLINGI NVE

7.. GENERELT.

Som det fremgår av det som er gennomgått tidligere
( se kap. 4 og5) er det ssrlig flgende forhold SQE1

er nye ved "Elektrisitetsloven" av 19. juni 1969og
som det må tas hensyn til ved konsesjonsbehandlingen:

1. Lovens karakter av alm. rezuleringslov.

2. Anleggets innpassing i elektrisitetsfor-
syningssysteet, diEensjc,nering, utforming
og prioritering.

5. Konsesjonrens status vis a vis anleget.
(Hvem kan få konsesjon).

4. Oppmyking av kravet til uttalelse.

5. Adgengen til pålegg av avgift også til kc-
muner, eller fylkeskorruner.

6. Statens fritagelse for konsesjonsplikt_

Flere av disse endrede forhold er så vesentlige og så
forskjellig fra tidligere at det er nødvendig ed en
gjennomgåelse av hele behandlinsrutinen.

En annen og vesentlig grunn til å gjennom3å denne i
sin helhet er hensynet til de rutiner og den prcksis
som har dannet seg for behandlin av konses'onssdk-
nadene i NVE. Med ut.:rarnrsounkt i lovbesteraelsene
har disse rutiner dannetset gjennom &rene ved rer
eller mindre sporadisk utsendte retningslinjer for
enkelte konsesjonstyper. En har såvidt vites ikke sett
på konsesjonsbehandlingen i NVE under ett, og det har
ikke vært utarbeidet en samlet oversikt over gjeldende
regler og foYutsetninger.

Nye momenter ved saksbehandlingen vil dessuten koffr..e
til når varmekraft og kjernekraft skal f¢res inn i
forsyningssystemet.

Til det siste hefter det ennå så mange uklare forhold,
at det ikke vil bli nevneverdiz berrt her. De
øvrige nmenter som er nevnte vil bli tatt i betrakt-
ning ved forslag til ny konsesjonsbehandlin.

7.1. FORHOLDET 11REGULERINGSLOV11 - "ELEKTRISITETSLOV".

"Rerulerinslven" har sor kient besteele fri--- ; >  )  , 44 sJiil , -t -isl4 » ? a a+-i --

ter for igenzsetting og avslutining av konsederte anlea,
Skal imidlertid "Elektrisitetslovens" karakter av regu-
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leringslov kunne oppfylles, altså bl.a. å plassere
de enkelte anlegg i en prioritetsrekkefølge, kan en
ikke være avten?ig av de byggefrister som er satt i
"Reguleringsloven". Det synes naturlig å påpeke det
forhold at de nevnte to lover kan komme i et motset-
ningsforhold til hverandre.

I henhold til § 12 i "Reguleringsloven" kan det riktig-
nok gis dispensasjon fra de fastsatte fister, men
adgangen til dette synes dog å ha vært tatt ned av
hensyn til søkeren alene. Ved Hovedstyrets behand-
ling har den vært brukt for å gi-konsesjonæren utfet-
telse efter hans eget ønske pga. finansieringsvansker,
avsetningsvansker, deltagelse i andre prosjekter etc.
Imidlertid, dersom dispensasjonsadanzen an benyttes
også for å oppfylle intensjonene i "ElektrisitetE-
loven", synes det rr.er nærliggendeå EØke å san:ordne
konsesjonsbehandlingen. Ved en samordninz av behand-
lingen i V og E, oz ved ordninen med forhndscrien-
tering som er anbefalt inn5rt for elektriske anleg±,
vil det bli rruligpå et tidlig tidspunkt å fastsette
tidsounktet for idriftssettelse av anlee. Vi vil
imidlertid p&peke at skal en virkelig r£ til en prio-
ritering av anlegg m? det st& til r&di±het flee an-
legg enn de som skal bygges i perioden. Dette betyr
igjen at, når det gjelder vannkrt:i ftanlegg,r.-.å.!'e,u-
leringskonsesjon være gitt. Hvis ikke kan en orae
i den situasjon at det blir prioritert anleg com
i verste fall ikke blir tillett bygget, fordi resuler-
ingskonsesjon ikke blir gitt.

'(.2c FORHÅNDSORIENTERING.

Forhåndsorientering ffiå ikke forveksles med forhånds-
melding. Forhåndrmelding er den melding som iflg.
"Regulerinsloven" sendes NVE i forbindelse ::-r.ed
ønske on requlerinqskonsesion for et vassdrag. Se
nedenfor.

Forhåndsorienteringen er en orientering soili gis til
Elektrisitetsdirektoratet for på et tidlig tidspunkt
og med nødvendig underlag for at dette skal kunne
foreta en best æulig vurdering av anlegget  sor  ledd
i landets sarlede elektrisitetsforsyninIpå kort og
lang sikt. Den er nevnt første Jnng i N7E 1 s :r:eddel-
else nr. 1 for 1970. I denne reddelelse er det i pkt.
5 uttalt f¢lgende:

"I forbindelse med byaging  av strre  anlezg
spesielt kraftverk samt overf¢rinss os trans-
forr:la toranle,c;.-:sfor 110 kV og h¢yere s:,enninger,
vil en vurderin av anleggets inrpassing i
elektrisitetsforsyningssysteet medføre teknisk/
Økonomiske utredninser, so kan være tidskrevende.
For at konses.jonssknaden sal kunne behandles
reskt er det derfor nskeliz at det for slike an-
lezg allerede på planleggingsstadiet blir sendt
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inn forhndsmeldinr for  at  anlezzets hoveddata
kan bli vurdert. Det er ogs& &nskelig at for-
håndsmeldins blir sendt inn når påtenkte anlegg
antas å kunne edf¢re konkurranseforhold til
andre elektrisitetsverk."

I Elektrisitetsdirektoratets urdskrivelse av nove-
ber 1971ved utsendelse av et nytt skjema til alle
landets elektrisitetsverker, utales bl.a. flgende:

"Med data fra vedlagte sprreskjema sker Elek-
trisitetsdirektoratet å få best mulig oversikt
over anlegg som er under bygging og anlegg SOQ

er planlagt bygd. I l6pet av 1970-&rene antas
kraftutvekslin6en r:.ed våre nabolandå bli betyde-
lig utvidet, og dessuten kan det i sare periode
bli aktuelt med varmekraftverk i Norge. Med noe
tilskudd av varmekraft i det samlede pro@uksjons-
apparatet vil vi kunne foredle noe vannkraft fra
tilfeldiPZ - til fastkraft. For å kunne onn!1å
dette er det imidlertid nødvendig å ha fuii
oversikt over produksjonskapasitetenfor eneri
oseffekt både i bestående og planvalgte vann-
kraftanlegg i Norge. De git te O!)plysninger vj_l
videre bli nyttet ved den generelle planle;in;
og samordning av det fremtidige produksjons-,
overførings- og distribusjonsapparat, og ved
prioritering av nye anlegg.

Skjemaet er delt opp i tre hovedavsnitt:

A. VANNKRAFTANLEGG
B. OVERFRINGS ANLEGG
C. FORDELINGSANLEGG

og kan gjelde som forhåndselding, (les forhånds-
orientering, utvalgets ber.) jfr. meddelelse
nr. 1/70 rra NVE, Hovedstyret, vedr. lov av 19.
juni 1969on bygging og drift av elektriske an-
legg."

Den beste oversikt over norsk elektrisiteteforsyni;
samlet, vil man til enhver tid ha i NVE-Elektrisitets-
direktoratet. Direktoratet skal oåse at de nve anlezz
so  skal bygges,utfores og innpasses i tid p& den
mest fordelaktigste åte for den totale elektrisitets-
forsyning og ikke bare for det enkelte elektrisitets-
verk. Det er av denne runn Elektrisitetsdirektoratet
foresl&r at alle elektriske anlezg som tenkes byget
skal bekjentgjøres for Elektrisitetsdirektoratet ved
innsendelse av  en  forhåndsorientering. Forhåndsorien-
terinzene kan ved rrottarrelsen i Elektrisitetsdirektc-
ratet prinsipielt behandles på to r::åter. Enten kan
de etter vanlig postsortering sendes til den vdeling
so skal ha den største del av saksbehandlinen.
Hvis utbyzginzsplanlezgingen er det vesentlige ved
saken til EE eller til ES hvis organisasjonsorhoid
eller finansierins er det vesentlige. Eller de kan
frst g& til en systematisk registrerin; oz deretter
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utsendes til de respektive avdelinger til behandling,
eventuelt med kopier til andre interesserte. Dersom
en slik spesiell registrering rred etterfølgende kon-
troll av at saken behandles og dokumentene arkiveres
blir valgt, synes det i dag naturlig at dette arbeid
legges til EK, blandt annet fordi denne avdeling har
erfaring i slike behandlinzsrutiner,og også fordi
konsesjonsavdelingen derved blir kjent med at nye
anlegg  er  under planlegging. Alle utvalgets medlermer
har ikke hatt sare syn på hvilket alternativ som
br velges. Den første omtalte ordning forutsetter
at forhåndsorienterinen sees soi et ledd i den plan-
leggende og koordinerende virksorhet som drives i E.
Ansvaret for at de forskjellie saker tas opp og be-
handles bør legges til de enkelte elektrisitetsverker.
Det er større saker og anlegg der organisasjonsforhol-
dene spesielt kommer inn i bildet som E nsker behand-
let. Det er tvilsomt on de sanleskjeaer som føret
oq frerrst har vært nvttet for finansieringskoordiner-
ingen kan brukes sor forh&ndsorientering.

Den andre ordnincen med svstematisk rerristrerin av
forh&ndsorienterinzene forutsetter i sførre graJ et
alle anlezg behandles, men skulle ogs? sikre en
strre grad av rutine oz systeratikk i behandlingen
i E. Hvis EK stir for registeringen kan de rulizens
bli hevdet at forh&n@sorienteri2 og forhndsuttlelse
er ledd i konsesjonsbehandlingen og at løsningen
langt på veie er bestet før den egentlige konsesjons-
behandlingen tar til.

Den videre behandling som m foretas, etter at prob-
lemet med registrering etc. er løst kan forenklet skis-
seres på f¢lgende måte:

a. Tilnasninz til elektrisitetsfo:rsvnings-
systemet.

Forhåndsorientering om kraftverk oe; større
overfringsanlezg sendes EE og ES til be-
handlinz. De nevnte kontorer bearbeider
saken med henblikk pd anleggets tilpesning
i elforsmningssystemet. Problemer son
reiser seg i forbindelse med orienteringen
tas opp av de nevnte avdelinger direkte med
vedkornmende. Saker som vurderes ka.n
eksempelvis være valg av reguleringsgrad,
effektinstallasjon, spennin, linetverrsnitt,
organisasjons- og kostnadsforhold etc.

Kopi av underretning om avgjørelser sendes
EK til orientering;

b. Tidspuntet for idriftsettelse.

Tidspunktet for anlegets idriftsettelse
er det andre so¢rsidle sow & lees i for-
bindelse red forh&ndsorienteringen. Det
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kan være to sider ved dette spørsrråL
Det ene er finansielt og det andre er tek-
nisk.

Tidspunktet for eventuelt lån behandles av
ES og tidspunktet for når anlegget er ns-
kelig i systemet behandles av EE. Kopi
av underretning om avgjørelser sendes også
i dette tilfelle EK til orientering.

Det forutsettes at de avdelinger son behand-
ler forhåndsorienteringen har den n¢dvendie
kontakt se; irellom og at de problemer sor
reiser seg i nødvendi5 utetreknin e drøf-
tet internt før svar utsendes.

7.3. FORHNDSMELDING

Som nevnt sendes det til NVE en forhåndsrnelding når
et vassdrag ønskes regulert og utbygget. Denne
meldingen går til V og behandles der slik som r:Regu-
leringsloven" foreskriver. Det foreslås at kopi av derne
meldinen heretter sendes fre V til E for orierering.
Behandlingen innen E kan bli tilsvarende den som er
skissert foran under pkt. 7.2.

7.. KONSESJONSS KNAD

7.#.l. Innsendelse av s knad.

Som det fregår av kap. 1, er søknad om konsesjon
blitt sendt inn gjennom ET i det distrikt hvor det
vesentligste av anlegget var beliggende. ET her
videresendt sknaden med eventuelle  komrr.entarer.  Denne
ordning ffiå kunne sies å ha virket bra, ren kan i noen
tilfelle ha forsinket saken. Det er derfor grunn
til ved denne anledninz vurdere om ordningen bør
fortsette eller om en nu bør gå over til den ordning
at søknaden går direkte til ffvE cg at EK sender en
gjenpart til ET med anmodning om uttalelse i likhet
med andre institusjoner. Dette forutsetter at skeren
gir noen flere ·plysniner om anle5gets beliggenhet,
om krysniner med vei, telefon- cg jernbane etc. enn
det som hittil er gjort. Skulle en velge en ny ord-
ning, vil det bli nødvendig ed korreksjon av§ 11 i
forskriftene for elektriske anle3g.

7.I.2. Konses onsbehandlinzen.

Rutinen for behandling av sknadene kan ikke bli den
sarr.r:ie for alle typer av søknader. Vi kan skjeratisk
dele søknadene i fØlenåe typer:

1. Kraftanle:?:;iI
2. Overfringsanle7g
• Fordelingsanlezg ned nominellspenning over 22 kV



57

4. Fordelinasanlegz med nominellsenning 2? kV
eller lavere t-

5. Utskifting ev anlegsdeler
• Ombygzing av anlegg
7. Samlekonseson

Alle disse typer vil få noe forskjellig rutine, men
prinsippet skulle bli det samme for alle. Vi vil
derfor first sette opp den generelle "raksirale"
behandlingsrutine som oså tar hensvn til behandlinen
av reulerings- og ervervskonsesjoner og s& under
hver anleggstype gi anvisning p .hvilke ledd som kan
sløyfes.

7.4.3.Den mest omfattende behandlinsrutine.

ForhåndsEelding og andre meldinger forutsettes over-
sendt fra V, behandlet av de respektive avdelinger og
arkivert pl saken i E. Forhåndsorientering fra
søkeren forutsettes likeledes behandlet og arkivert
1 E.

Forholdet mellor V  og E har vært diskutert  ne.r  det
gjelder behandlingsrutinene. Behandlingen av regu-
lerings- og ervervskonsesjoner er antaeli3 de est
oratende g tidkrevende av konsesjonssasbehendlingene.
Det g&r i st6rre saker et par r fra sdknad korer
inn, til NVE's innstilling foreligger. Det synes som
om det er vanskelig flytte nae særlig på denne
behandlinaen. Behandlincen i V kan antareliz utset-
tes noe for å oppnå en tilpassing til E's generelle
vurderinger, og dette må bli fØlsen dersom E's ut-
talelse krever det. En er imidlertid av den ppfat-
ning at en konsesjonssøker kan forlange å & sin sek
frermet innen rirnelig tid. Et ter de kriterier som
har ligget til grunn for vurderingene tidligere er det
nyttevirkningen direkte sammen med skader og ulemper
og kostnader som har vært avgjørende, jfr. "Resulerings-
lovens" § 8. "Elekt:risitetsloven11 (§ 3, poft 2)
forutsetter bl.a. at også andre utbyggingsalternativer
enn søkerens vurderes og at det alternativ blir valgt
som gir den beste nyttevirknin i det samlede system.
Det eneste stedet der konsesjonslovgivningen direkte
inneholder besteri:rr:else om at orkostningene skal tas
med i vurderinren er i "Re '.:Iulerings lovens 11 § 8. Den
Økonomiske vurdering er imidlertid også den vesent-
ligste i E's forhåndsuttalelse.

En mener i prinsippet at alle vesentlige konsesjons-
spørs:r.å.l b¢r behandlesr.iezt ::-r:.ulig parallelt. Under
enhver orstendighet vil Ei forhåndsuttalelsen ikke
gå detaljert inn p de enkelte anleggs kostnader
eller de ulemper sor:1 rcåt te være forbundet med aniegget.

Når det gjelder eierforhold {organisasjonsmessise
forhold) vil en peke på at ervervskonsesjon nå er
nødvendig også for koruner. Loven er m.a. ord ut-
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videt, antagelig av styringshensyn fra statens
side.

En vil skissere situasjonene som kan oppstå noe
nærmere slik:

søknadene, både nlr det gjelder regulerings- og elek-
trisk konsesjon, forutsettes realitetsbehandlet saffi-
tidig. Som det går fren av forslaget ovenfor, vil
et kraftverksprosjekt være vurdert i Ei henhold til
en forhåndsorientering fra søkeren. V får gjenpart
av den uttalelEen som E ir tilbake til søkeren. Der-
som uttalelsen er neiati;, dvs. at E har grunner for
å avslå eller utsette prosjektet på ubestemt tid, vil
behandlingen av konsesjonss3ken også bli utsatt der-
so søkeren er eni1 i det. Det vil antagelis i et
slikt tilfelle ikke bli sendt inn noen sknad. Dersor
s5keren allikevel forlanger & f% saken fremet mg den
sannsynligvis bli tatt opp. Konklusjonen blir da ett
av to:

1) Søknaden avslås fordi skader og ulemper m.v. er
for store i forhold til fordelene ("Reulerings-
lovens" $ 8)

2) Sknaden kan innvilges hva skader og ulerper m.v.
angår. E'E grunner er de eneste son taler ot.

I første tilfelle er avslaget greit. I annet tilfelle
er det etter utvalzets svn rikist at en uttrvker
at s5kneden for s&vidt sader og ulemper anggr kan
innvil1es, ffien at en finner at konsesjonen for tiden
ikke ken zis under henvisning til E's begrunnelse i
forhåndsuttalelsen.

En rener det er betenkeli1 å gi en konsesjon som allike-
vel ikke skal utnyttes med ·det første. Det kan gå
lang tid og i prinsippet b¢r konsesjonrsp¢rsrrålet
vurderes så nær opp til det tidspunkt da tillatelsen
skal tas i bruk so mulig. Behandlingen bgr m.a.o.
·væremest ffiulig dagsaktuell. En vil nevne en·
alternativ ulishet - at konsesjonen kunne gis rred
dispensasjon fra vilkåret o:n byggefrister, Jfr. "Rezu-
leringslovens" $ 12 post l, men anser denne 1¢snin
dårligere enn den første.

Den behandlinz som er skissert her vil bli den til-
svarende for saker hvor sknad etter "Elektrisites-
loven" frermes sa:tidig med konsesjonss&knad etter
"R 1 . l n h • 'k! k . k .egu erings oven , og .vor 2 Ke an z2 . onsesjon.

I tilfelle V komer fren til avslag p& sin sak og E
tilrår prosjektetgjennomført forutsettes det at det
vil foregå en drøftelse mellom E og V før sakene
frermes for Hovedstyret. En antar at 11Re:-rulerinP:s-
loven" i et slikt tilfelle vil slå igjennom slik-at
sknaden vil bli a vs l2tt. Sader, ulemper os kost-
nader veies not fordelene uttrykt i kraftproduksjonen,



men naturinngrep o.l. vurderes mer i detalj ved
behendlingen i V. Det er vanskelig å se at det via
en saksbe hand 1in i henhold til II Elekt:cis i tets loven"
skulle kunne angis noen så vesentlie fordeler i
tillegg at dette vil bli avgiorende.

En foreslår gjennoffif¢rt f¢lgende hovedretningslinjer
for saksbehandlingsrutinen mellom E og V.

»Forhåndsmeldinger senes E til orientering.
Forhåndsuttalelsen fra E sendes i gjenpart til
V. Behandles en konsesjonssknad ut fra en nege-
tiv forhåndsuttalelse sår  en  ut fra at den elek-
triske konsesjonssøknad ikke foreligger. En
konsesjonssaksbehandlin8 f¢lser i dette tilfelle
vanlig rutine. Et eksempler av søknaden sendes
E med orientering om at den er tatt opp til be-
handling.

En foreslår videre at et eksemplar av konsesjonssøk-
naden sendes E av V og at V får uderretnin1 fra E
når det gjelder konsesjonssøknad på elektriEke a-
legg med angivelse av hvilke koruner r.v. sor vil
få saken til uttalelse. Saksbehandlerne oppgis for
å lette korrunikasjonen. V sender deretter  sin sat

• 1: 't · · ·  ('u pa van zg a e, men Jr opprerksom pa z rd-
vendig zrad at s¢kn:1d i h. til "Elektrisitetslven"
fAlger uiddelbart so egen sak) at konsesjon p? det
elektriske anlegg r.1.åinnhentes i h. til "Elektrisi-
tetsloven".

Fra V's side bør en i brevet til fylkesrannen be
om at distriktet, av hensyn til en lettere saksbe-
handling i NVE, holder uttalelsene i de to saker ad-
skilt.

Den videre saksbehandling i V følger det vanlige
mønster. Det tas imidlertid kontakt xed E når
saken er klar for sluttbehandlin1 Under utarbeidelsen
av Hovedstyrets innstilling forutsetter en kontakt
med Ei nødvendig grad for orientere om hvilket
standpunkt V vil ta i sin sak.

Den videre saksbehandlin i Evil i store trekk kunne
skisseres på følgende måfe:

Den innkormende s&knad blir sarenholdt med de fore-
liggende aterieale (forhåndsutt.). På grunnla3 av
denne vurderingen blir EØknaden sendt til uttalelse
til de av nevnte institusjoner som ikke tidliere
har uttalt seg om saken, og son en antar vil ha be-
tydning for saken:

1.
2.
z
.,/ .
4.
5.
6.

Fylkesrannen
Berrte korrruner
Vesjefene
Teledirektoratet
Nor?es statsbaner
Luftfartsdirektoratet
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7. Havnedirektoratet
8. Skozdirektoratet
9. Milj¢verrtdeparteoentet
10. Komr:mnaldeparter.:entet,Lår det gjelder

enkelte spesielle saker.(Generallaner,
regionalplaner etc.).

Hvis søknaden avviker fra de anbefalinqer som er
zitt i forbindelse med forh&ndsorienteringen, blir
saken å forelegge for følgende interne kontorer:

a. .,..,.,..,
1!i

b. ES
e. s
d. VN

Ved utsendelse av søknaden til Fylkesmannen vil vi
foreslå at det blir bedt om at fylkesmannen innhenter
uttalelse fra Fylkeslandbruksstyretoz Fylkets fri-
luftsnemnd, s&fremt fylkesrannen antar at det vil ha
betydning for saken.

Komunenes uttalelse blir o::rså innhentet via Fvlkes-
annen. Komunen vil p sin side antaelig innhente
uttalelse fra de komrunale institus5oner so ber&res
av saken. P& sarme rte vil Fylkesrannen inrhente
sne ttlele > Ve' st«rs s les (·» x) bli>.l U a -.el. -« 9- 4. «.n > OVI d vi. ---
saken sendt K!"aftforsyni.nr_;ens Sj_vilforsva:r til orien-
tering. Eventuelle orandringer so blir foreslått
av de som uttaler seg i saken, blir forelegge for
søkeren.

Hvis søkeren ikke er enig i disse kan det ved med-
delelse av tillatelse i f¢lge § 3, pkt. 3 tas i be-
traktning de anførte innvendinger og fastsette bestem-
melse or byggingen av anlegget etc.

7.4.4.·Behandlinqsrutine - kraftanlezg.

For vannkraftanlegg vil det som regel være sendt for-
håndsbelding, men dette gjelder ikke alle. Noen vil
falle utenfor, nemlig de vannkraftanlegg so ikke
trenger erverv- eller regulerinsskonsesjon, og varme-
kraftanlegg og kjeYnekraftanlegg. Siden forhånds-
orientering ikke er lovbestemt, kan det osså tenkes
at denne mangler. Det gjelder for øvrig alle konse-
sjonssaker. Mangler forhåndsorienteringen vil vi
foreslå at søknaden internt betraktes so sådan inntil
den er behandlet av de avdelinger i Elektrisitetsdirek-
toratet son søknaden berører. For øvrig vil behand-
lingen bli å foreta efter det generelle minster so
er satt opp i det foregående; Punktene  , #, 5, 6 og
7 i listen over de institusjoner som skal uttale sez
vil so reel bortfalle. N&r det gelder varrekreft-
anlegg og ev. kjernekraftanlegc vil det i alle falle
for det sistnevnte typen herske spesielle forhold. or
den førstnevnte kan det tenkes at en kan benytte seg
av den rutine som er satt opp foran, men med en utvid-
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else av listen over de institusjoner som skal uttale
seg. For kjernekraftverk er det for tidlig å si
noe om rutinen for konsesjonsbehandling.

7. 4. 5. Behandlinrrsrutine - overf¢rinP-:s2nleP-.12:.

S¢kes det om konsesjon for et overføringsanlegg som
det er sendt forh&ndsorienterinz or,or sknaden er i
overensste:else red de anbefalinger som er gitt i
forbindelse ed behandlingen av denne, vil søknaden
bli å behandl etter det generelle mønster. Er deri-
mot ikke forhåndsorienteringen in!1sendt, bli:: søknaden
først å behandle internt som en forhåndsorientering
og dernest hvis det ikke blir snakk om forandring,
som en søknad. Blir det anbefe.lt vesentlige forand-
ringer bør ny søknad sendes inn. Hvis skeren ikke
er eniz i de eventuelle forandringer som blir fore-
slått,-og dermed opprettholder sit standpunkt, vil
sknaden bli å behandle spesielt. Ved utsendelse av
saken i et slikt tilfelle, vil vi foreslå at E's o
andre uttalelser Som matte ha innkommet legges ved
som belysning.

7.4.6. Behandlingsrutine - fordelingsanleaa.

Med fcrdelingsanlegg menes anleggsdeler so tilhører
et elektrisitetsverk innen eset forsyningsoEråde.
Som oftest har verket områdekonsesjon for utvidelse
og drift e..v disse anlegg, r.ien spenningen har stort
sett vert bezrenset til 22 kV noinellsoenning. For
fordelinzsanleg5 so det m& skes konsesjon  for  vil
behandlingen i hovedtrekkene bli som i pkt. 7.4.5.

7. 4. 7. Behandlin£;s rutine - områdekonses.i_s:m.

Områdekonsesjoner har vært gitt for spenninger opp til
22 kV noinellspenning generelt, og for enkelte spesi-
elle anlegg til og rrled 45 kV. Under visse betingelser
vil vi  anbefale innført den regel at orådekonsesjon
kan gis for de spenninger som benyttes ved høyspenninss-
fordeling. Ved bygging av slike anlegg er det i
verkets egen interesse å ivareta lovens besteelser.
På ett punkt kan det iridlertid vare n¢dvendi1 rred
en viss kontroll, nelig nåY det gjelder naturvernet.
Dette kan imidlertid ivaretas ved de betinelser sor
stilles i forbindelse r:ed onrådekonsesjon. -Se for-
slag til or&dekonsesjon, bilaz  &.1.

En søknad o offirådekonsesjon ,kan behandles efter en
forenklet  rutine. Son regel vil det ikke  ha  kor.:n:et
inn noen forhåndeorienterfnq eller tilstrekkeli
opplysnj_nger p:1  annen r.-:åte.- Det vil derfor være
ndvendi med uttalelse fra s. Dessuten vil det
kreves uttalelse fa Fylkesrannen og komrunen(e). Pkt.
- 9 i listen over de institusjoner so skal uttale
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seg vil således bortfalle.

7.I.8. Behndlingsrutine - utskiftnins av anlearsdeler.

Sknad om konsesjon for utskiftning av anleggsdeler
kan behandles meget enkelt. I loven er det ikke
noe absolutt krav om at korrunen skal uttnle ses
og vi vil anbefale at det i dette tilfelle bare inn-
hentes uttalelse fra EE hvis dimensjoneringen av
anlegget kan ha betydning, og i det tilfelle hvor en
antar at det organisasjonsressige vil  &  betydnins,
også ES. Innhenting av uttalelse eksternt bortfaller
således helt.

7.}.9. Behandlinrsrutine - ombyaging av anlega.

Ved ombyggin av anlegg, når det gjelder st¢re cg
viktigere deler, vil behandlinsen av søknaden b.li sor
for pkt. 7.4.4.eller 7.4.5.alt efter hva slags om-
bygging det dreier seg om. For rrindre vikti:eanleg
vil en forenklet rutine være tilfredsstillende.

7 •1!.10. Behan::Hinr.:srutine - samlekonsesjon.

For de selskaper som har mange konsesjoner vil de
være en fordel, av hensyn til oversikten, å bytte or
de enkelte konsesjoner med en samlekonsesj0on.Ved
behandling av søknad om salekonsesjon til erstatning
for de gamle vil det ikke væe nødvendi ffied uttalelser.
Det er jo her ikke tale om noen ny konsesjon.

Ved utstedelse av samlekonsesjon vil det bli de a jour-
førte generelle vilkår son trer isteden for de sor
gjaldt den gang de enkelte konsesjoner ble gitt.
Spesielle vilkår vil bli stående uendret.

7.5. EKSPROPRIASJON

Meget ofte er konsesjonssøkeren avhengig av eks-
propriasjonstillatelse for å få bygget det ønskede
elektriske anlegget. I "Reguleringsloven" er det
besterelser om at en reguleringskonsesjon gir rett
til ekspropriasjon og i "Ekspropriasjonsloven'i er
det angitt til hvilke fon-:-ål en har adgang tilå
ekspropriere nødvendige rettigheter. Vi har trukket
den slutning på grunnlag av de to nevnte lovers be-
ste1elser OE ekspropriasjon og på grunnlag av for-
arbeidene til "Elektrisitetsloven", !:!ten konsesJon
p3 bygging 0g drift av et elektrisk anlegg m5 fore-
ligge fr ekspropriasjonstillaelse gis i  h.n.t.
"Ekspropriasjonsloven".

Vi vil nevne at praksis på dette punkt har vært den
otsatte. En antar at grunnen til dette har vært at
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den først ved eksproprasjonsbehandlingen har kunnet
besemme den n¢yaktige beliggenhet av anlegget, og
a.t denne beliggenhet er blitt angitt i konsesjonen.
Det er også først ved ekspropiasjonsbehandlingen
at grunneierne har utt2.lt ses o·,: søknaden. Det an-
befales imidlertid nu at konsesjon på byging og
drift av elektriske anlegg gis fr ekspropriasjons-
tillatelce. Fregangs&ten kan tenkes gjort slik at
konsesjonsbehandlingen zjennof5res efter det rgnste::
som er beskrevet foran med unntakelse av å innhente
uttalelser ed hensyn til detaljert plasseringen av
an, ecrr:-c...l.. l0 4-ny,y•enet Kon(7e{"'.'. -:r-.n. ,...ao ... e---tnr1l er:-·::r  c: 1K!)l- ;> to u.-- • l: }! $ J .J. 1». Ca4 +- ; A 1

bygges, kan da gis med den betingelse at anleg;ets
plassering blir besterme i h.h.t. betingelsene for
ekspropriasjonstillatelsen.

Industridenartementethar med brev av 24. noveDber
l1960 beskrevet den rergangsm&te en antok var den
beste ved ekspropriasjon av kraftledningstraser, og
dette brev er efter anmodnin av Industrideparte-
mentet distribuert til elektrisitetsverkeneg.jennom
Norske Elektrisitetsverkers Forening (sirkulære Dr.
815, 28. noverber 1960). Dette brev er gjengitt i
sin helhet under kap. l, pkt. 1.4.

Det står bl.a.:

"Når bl.a. en korrunune søker om sartykke til eks-
propriasjon, ske.l korr.Tnunen forestå den forboere-
dende behandling av saken etter lovens $ 12
første og annet ledd, jf2. avsnitt VII nr. 1 og
2 i den kgl. resolusjon av 2. juni 1960. Depar-
terentet antar videre at n@r et komrunalt eller
fylkeskommunalt elektrisitetsverk søker or:i sam-
tykke til ekspropriasjon, b¢r verket foestå
den forberedende behandling av saken etter lovens
§ 12 første og annet ledd. Uttalelser son skal
innhentes etter $ 12, da gis til verket os
verket n la der flge saken når søknaden sendes
inn. Departementet finner det nraktisk at sa1:-.r:1e
fren.gangs:&te nyttes av elektrisitetsverker sor
eies av aksjeselskap, andelslag eller annen sam--
menslutning, hvor en eller flere kommuner eller
fylkeskommuner deltar og som utelukkende eller
hovedsakelig har til formål å besørge alminnelig
kraftforsyning i distriktet."

Ved en behandlingsåte som beskrevet, vil det bli
mulig å opprettholde den ekspropriasjonsbehandling
som Industridepartementet har vist. NVE fg.r nen:lig
anledning til å vurdere anlegget etter konsesjons-
søknaden før søkeren reiser'ekspropriasjonssaken
overfor grunneierne.

Imidlertid vil vi påpeke at hvis søkeren ikke skulle
behove a ekspropriere grann oa rettigheter  so frst
antatt, det kan tenkes at søkeren oppnlr en overens-



komst med grunneierne, må den endelie olasserin
av anlegget stadfestes. I sd tilfelle in8 en  ved  en
videre behandling innhente de uttalel.ser som utestod.

Svært ofte spiller tiden en avgjørende rolle ved
behandling av konsesjons- og ekspropriasjonssøknader.
Det kan derfor tenkes at det ikke er tid til å benvtte
den rutine som er anvist. I så fall kan det bli w

aktuelt ned en mest mulia oarallell behandlin av
b2de konsesjons- og ekspropriasjonssknaden so vi
antar vil bli den rrinst tidkrevende. Dette frut-
setter imidlertid at konsesjon ikke er nødvendig som
grunnlag for en ekspropriasjonsbegjring. Ved en
behandling av både konsesjons- og eks propriasjonssk-
nad samtidig forutsetter vi at begge saker styres
fra NVE, for det første for å ur..ngå dobbelbehandl:i.ng,
og for det annet for å sikre en forsvarlig benendling.

7.6. FORHANDSTILTREELSE

I "Ekspropriasjonslovens"$ 25 er det gitt anledning
til å gjennomføre eiendomsinngrepet før skjønn er
holdt. Denne tillatelse kalles forhåndstiltredelse.

Sertykke til forhåndstiltredelse blir sitt av Hoved-
styret etter beyndigelse itt av Industrideparterentet
20. januar 1971. Grunnlaet for tillatelsen er at
det er begjært skj¢nn (sora hovedregel) cg dernest at
det er av stor betydning for søke ren å kunne ,gj enncm1-
fre eiendorsinngrepet snart. Det å iakttas at de
vilkår se er stilt, nemlig at det på forhånd er
foretatt slike terrengbeskrivelser og granskinger som
finnes nødvendig, oppfylles.

7.7. IVERKSETTELSESTILLATELSE

Sorn nevnt i pkt.1.8.an det vises t11 en r.1angeårig
fast praksis r-år det gjelder ordningen med iverkset-
telsestillatelse.

Etter "Elektrisitetsloven" skal det - røren  sknad
avgiires - som rerel innhentes uttalelse fra fylkes-
mann og korzrunestyre. Loven åpner rr .• a.o. en viss
adgang til en rr:er sur:-1.--Yarisk behandlingsrr.åtepå
dette punt, samenlignet med "H¢yspenninc;sloven".

If¢lge § 3 i "Elektrisitetsloven" skal ved meddelelse
av tillatelse visse zrunnregier iakttas. Disse runn-
regler vil os& r&tte iakttas ved reddelelse av iverk-
settelsestillatelser. Dette gjelder særli; kravet
om at det skal tas hensvn til distriktets behov for
elektrisk kraft og or:1 a;lec;get vil røre til en rasjo-
nell elforsyning, og om nødvendig fastsette vilkår·
om dette. A foreta denne vurdering fgrst etter at
anlegget er pibe:ynt, og kanskje står ferdi;, vil
neppe vere i sa:svar zed loven, idet en da ikke lener
står så fritt ved vurderingen, so loven forutEetter.
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Betingelsen n derfor være, at en på det tidspunkt
det er sprsr&l om & gi iverksettelsestillatelse
har full oversikt over de forhold som etter loven
skal iakttas. Hvis en det har cg finner n¢dvendi::;/
ønskelig cg ellers ubetenkeligs gi slik tillatelse,
ligger dette innenfor lovens rare. Noen dispen-
sasjon fra loven er det da ikke tale or:1. Det loven
krever er at det skal foreligg2 tillatelse på for-
hånd, dvs. f¢r anlegget bygses, cg at det ved med-
delelse av tillatelse iakttas visse runnreqler
(7ovens $ 5). Dette rd oppfylies, enten det gielder
meddelelse av iverksettelsestilatelse eller endeli
tillatelse (son regel alt konsesjon). Noen hjerel
til dispensasjon fra disse krav kan det ike sees å
vær og en praksis som ikke oppfyller disse krav vil
f¢lgelig være i strid med loven.

Av det som er anført fremgår de at det ikke er
kurrant å få iverksettel2estillatelse. Ved vurderingen
vil det væfe relevant å spørre: Hvilke konsekvenser
for søkeren og evt. andre vil et avslag på en sned
om iverksettelsestillatelse kunne fi? Dette bør
kunne forlanges narmere dokumentert.

Av det anførte antas at det  egse.  etter "EJetrisi-
tetsloven" er adgang til r.1eddelelse av iversetelses-
tillatelse i visse tilfelle og på visse vilkår.

7.8. MIDLERTIDIG DRIFTSTILLATELSE

Midlertidig driftstillatelse kan etter den tidliger
ordning meddeles av ET under f¢lgende forutsetninger:

1. at besterrelsene i§ 13 i Forskriftene for
elektrisk anlegg om "Meldin; av kryEsinger og
nsrfringer" er overholdt.

2. at det elektriske anlegg e: bygzet p? skerens
egen grunn eller at eventuslle grunneieres til-
latelse foreligger. I tvilstilfelle må søknaden
foreleges skriftlig for onsesjons- o5 Ti1syns-
avdelingen til avgjørelse.

53. at Elektrisitetstilsynet jir elverket oppnerksom
på at ikke noe herved er foregrepet med hensyn
til avgjirelsen av den foreliggende konsesjons-
søknad.

En midlertidig driftstillatelse forutsetter at an-
legget er bygget, noe som igje forutsetter at det
foreliger iverksettelsestillatelsc. Dette skulle
tilsi at den delegasjon som i sin tid ble gitt ET
med de nevnte forutsetninger ie lenger er i over-
ensstermelse med loven.

Vi vil for tvriz nevne at ordninzen med midleridig
driftstillatelse blir oenyttet oiså i de tilfelle
hvor en konsesjon går ut,oe; so:::-1 p.[!_.a. ori1stendi•s:1etene
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ikke er blitt fornvet i tide eller som ikke vil bli
gitt på nytt, fordi en ønsker  en  annen konsesjonær.
I slike tilfelle vil forutsetnin0ene for at ET kan
gi midlertidig driftstillatelse være tilstede slik
som ordningen har vært praktisert.

7.9. STATENS ANLEGG

7.9.1.Behandlinzsr#ten vedr rende konses 'oner.

Før loven av 19. juni 1969ble k6nsesjoner på statens
elektriske anlegg gitt i henhold til 11H¢yspenn:lngs-
loven". Etter den gamle lov var også statens anleg1;
konsesjonspliktige p& samme &te  som andre elektriske
anlegg red hy spenning.

Inntil gjennofringen av den nye organisasjonsforr:
for NVE i 1960,ble konsesjo.:.1er til Statskraftverkene
gitt ti1 "St atens kr aft verker" av l'J .. VE- Hoved st2.rre t .

I tiden etter cmorganiserin;en er konresjoner når
det gjelder Statskraftverkenes anlegg konsekvent gitt
til "Diretoratet for statskrartverkene" av VE-Hovei-
styret. Andre statsinstitusjoner- har fått konsesjon
i sitt navn slik det femgik av sknaden.

I brev av 3.12.69til Industrideoartementet uttalte
Hoved styret or st ate ns anlegg b l.a • :

"For å sikre en enhetlig behandling av alle anlegg,
også slike som bygges og drives av staten, og
for å sikre en enhetlig avveining av forholdet til
almene interesser for øvrig, og til private inter-
esser, anser Hovedstyret det hensiktsmessig at
statens anlegg for produksjon, overføring og for-
deling av elektrisk kraft ffied h¢y spenning skal
undergis tilsvarende bestermrelsersom i loven
fastsatt for konsesjonspliktige anlegg.

Dette svarer til hva som er gjennomført når det
gjelder vassdragsreguleringer for statens regning,
hvor bestern.rr.else om å la lovens hovedbesterrelser
gjelde også for statens anlegg, er tatt inn i
selve loven. (Lov av 14. des. 1927, nr. 17, §  22).

Hovedstyret vil med same begrunnelse foreslå at
behandlingsrr;.åten etter disse bestemelser blir
den samme som for konsesjonsplikti::;e anlegg. I
tillegg vil Hovedstyret påpeke at en slik frer-
gangs&te gjgir at en ozs? for statens anleggkan
opprettholde en vel innarbeidet praksis uendret
når det gjelder:

a) innhenting og vurdering av uttalelser fra
tekniske etate, naturvern- og friluftsinter-
esser, skog- og landbruksinteresser, samt
kommuner og fylker.
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b) innsendig av nødvendige opplysninger til
Elektrisitetstilsynet for sitt arbeid i reed-
hold av lov av 24. mai 1929.

c) innsending av nødvendig reelding til Kraftfor-
syningens Sivilforsvarsne:nd."

Tilsvarende beryndizelse ble gitt ved kgl.res. av
3.7.70,jfr. departementets brev av 6.8.70.
I brev av 9.3.70til Industrideparte entet er det av
NVE anført f¢lgende ang. statens anlegg:

"I brev av 3.12.69 til Industrideparte:r.entet ble
det foreslått at statens elektriske anlegg ble
underkastet de sarre besterrelser oz den sa:re
behandlingsrte som de konses'onsliktige anlegg.
Videre ble foreslått at Hovedstyret skulle dele-
geres rayndizhet til & meddele konses'on etter
loven av 1969 for næræere spesifiserte saker ved-
rørende bygging og drift av elektriske anlegg.

Ved kgl. res. av 12. deser-.ber1969, rteddeltHoved-
stvret ved brev fra Industridenartementetav
19.12.69, vle Hovedstvret reddelt den fores]tte
beryndigelse og det ble bestemt at statens elek-
triske anle12:cr skulle behandles sorn f::.:,reslåttav
Hoveds tyre t ·;·,,

Under henvisning til Hovedstyrets brev av 5.12.69
meddelte depertementet i brev av 20.  1. 71 bl. a.:

"Ved kgl. res. 15. januar 1971 er bestern.t:
"I. Industrideartementets be:yncizelse til

inntil vidre å treffe avgjørelse i hen-
hold til§ 1 i lov av 19. juni 1969o
bygging cg drift av elektriske anlegg
og til å treffe bestemmelse vedrrende
bygging cg drift av statens elektriske
anlegg.

II. ". .
- alt i samsvar med forslag inntatt i Industri-
departementets- tilråding av 15. januar 1971."

I Hovedstyrets konklusjon i samme brev ble det for
statens anlegg foreslått:

"Statens elektriske anlegg underkastes de samme
bestemrelser og den sarne behandlings&te som
de konsesjonspliktige anle5g. Det bes i s
fall meddelt hvorvidt Hovestyret skal gi statens
forskjellige institusjoner ndvendig  underretnin
or det te."

Som svar motok Hovedstyret fra depertementet brev
av 19.12.69sålydende:
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"Hovedstyrets brev av 3.12.69 jnr. 361 14 E-69.
Ved kgl.res. av t2.desember 1969 er bestemt:

"Hovedstyret for Vassdrags- og elektrisitets-
vesenet be:r;ndiges til 8 trerfe avgi relse i
henhold til§ li lov av 19. juni 1969o byg-
ging og drift av elektriske anlegg for så vidt
angår de høyspente elektriske anleg szr er
nevnte i en fortenelse oåberoot i Industri-
departerentets tilr&ding av l2. desember 1969
og til i samme utstrekning å treffe beste::::-.elEe
vedrgrende bygging og drift av statens elek-
triske anlezg."

_ Bemyndigelsen gjelder de høyspente elektriske
anlegg som er 099f¢rt i det vedlegg som fulgte
hovedstyrets ovennevnte brev.

Som foreslått av hovedstyret forutsettes til-
latelsene itt nå de vilkår som hittil har vært
vanlige, men med forbehold om at vilkårene senere
kan bli endret.

Departerr.entet delegerer inntil vJdere av;;j¢rel-·
sesr.-1yndi;het i henhold til pkt.I i resolusjonen
til Hovedstyret, og viser for Ei vidt til ved-
lagte avskrift av departementets tilr&ding so
ligger til grunn for resolusjonen, hvrav også
den nerrere begrensning av bemyndigelse vil
frenmg@."

I departementets tilråding til den kgl.res. av 15.1.71
er det om statens anlegg bemerket:

11Kår det gjelder statens elektriske anlegg, orr:-
fattes disse ikke av lovens konsesjonsplikt,
men det foreslås gitt hovedstyret beydni[else
til å treffe avgjørelser, idet det forutsettes
at det skal tas sa:re hensyn som da det zjaldt
et konsesjonspliktig anlegg.

Man har foreslått at delegasjonen bør gis til
departementet, som delegerer den videre til
Hovedstyret."

Av det refererte fremgår at Hovedstyret overfor
departerentet har foreslått at statens anlegg, her-
under de so bygges og drives av NVE ved Direkto-
ratet for statskraftverkene, underkastes de sarre
besterr:.r:1el2 er og den sar:i.rne behandlingsmå te somde
konsesjonspliktige anlegg.

Ifølge brev av 20.1.71 har departementet overlatt til
Hovedstyret å treffe bestemmelser om dette.

P& bakgrunn av_det som er sagt ovenfor, vil vi anbe-
fale at de, nar cet zelaer statens anle3, :Ke
søkes o  konsesjon, men at det søkes om fastsettelse
av vilkår for.anlegget, og at disse søknader får den
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sarre behandling som er anvist i pkt. 7.#. Det
anbefales videre at det 1 $ 11 i Forskrifter for
elektriske anlegg tas inn retninsslinjer for inn-
sendelse av melding om statens anlegg.

7.9.2.Behandlinasmåten vedr rende ekspropriasjoner.

Behandlingen av ekspropriasjonssøknader, enten det
har vært private, kommunale, statlige eller andre
institusjoner, har vært den  sa=e.  Som nåoekt tid-
ligere har ekspropriasonstillatelsen bliti gitt
før konsesjon. Hvis det nu skal gjennomføres den
ordning at konsesjon evt. skal gis først, vil det for
statens anlegg bety at det  fønt nå inri...hentes:r-rv:21 s
anbefaling. Deretter blir ekspropriasjonssakenå
behandle etter samme retningslinjer som beskrevet i
pkt. 7.5.

Det skal til slutt bemerkes at den gamle praksis reed
utferdigelse av konsesjonsdokumrent og ekspropria-
sjonstillatelse vedr. statens anlegg bØr forandres.
Når det 8jelder "konsesjon11 i dette tilfelle, antar
vi at det vil være riktig å gi en melding il de
enkelte statsinstitusjoner med de vilkå£ som g:øres
gjeldende. For NVE's anlegz vil denne reldingen i
så fall bli av intern karakter.

Nå!'det gjelder ekspropriasjonst:i.llatelservil vi
anta at disse blir gitt de enkelte statsinstitusjoner
p& samme m&te som andre.

7.10. ur,TDERRETNING OM KONSESJ.ON-OG :SKSPROPRIA.SJONS--------
TILLATELSE

Underretning om konsesjon blir gitt til søkeren og
de berørte kommuner samt fylketselkonsulent gjennom
fylkesmannen. Dertil blir Televerket, Luftfartsdirek-
toratet, Norges Statsbaner, NTB og Vegsjefen under-
rettet. Underretningen skjer ved at en kopi av konse-
sjonen sendes vedkormende. Unntazelse fra denne
regel er TB Som fir kopi av konsesjonen ved hen-
vendelse hertil.

Underretning om ekspropriasjonstillatelse blir sitt
til skeren direkte og red op3dring til skeren or
at han underretter de grunneiere son; ekspropriasjonen
er rettet Dot. Dertil blir det bedt om at søkeren
gjr de som blir berørt opprrerkEo på den rett ved-
kormende har til å kla.r,:e til Ir:dustrideoarterr.entet
over avgjørelsen. Det blir henvist til "Forvalt-
ningslovens" kap. VI. Det blir dessuten itt under-
retning til Fylkesannen og de kormuner hvor anleggene
blir beliggende. Underretningen skjer ved over-
sendelse av en kooi av tillatelsen med kart sor viser
anleggets belizgenhet.

Det har vært reist spørsmål a utvidet informasjon
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om konsesjoner og ekspropriasjoner. Etter "For-
valtningslovens" ikrafttredelse 1. januar 1970 er
praksis for underretning om avgjørelser også blitt
noe endret. Imidlertid vil "orvaltninsloven"
være gjenstand for tekning og vi vil nevne at en del
sp¢rsål er stilt Industrideparterentet i denne
forbindelse. Vi viser til Elektrisitetsdirektoratets
brev av 15.10.72, 0g av 2.10.72. Industridepare-
mentets svar foreligger ikke.



71

KAPITTEL 8

ENDRINGER I STANDARDVILKARENE FOR
MEDDELELSEAV KONSESJONER

8.1. INNLEDNING

Ved gjennomgåelse av konsesjonsdokumenter utstedt
før 1925 og frem til i dag har det vist seg at stan-
dardvilkrenes punkt l - l5 innholdsmessig har vert
det samme hele tiden. Antagelig i 1950 ble punkt 14
"Driftsforskrifter" erstattet meå-et nytt "Kontroll".
Samtidig ble det stilt opp et nytt vilkår - 15 -  "Ned-
legging av anlegget". I 1942ble det stilt opp et
nytt vilkår - l6 - "Naturfredning". Disse 16 punktene
har senere blitt benyttet som vilkår for konsesjon. I
de senere årene er punkt 4 "Norske tjenestemenn og
arbeidere" blitt strøket i konsesjonsdokuentet og
likeledes punkt 5 "Norsk arbeid og rr:ateriell"er strøket
i de tilfelle konsesjonæren har vaert et privat fore-
tagende.

Tekstene i konsesjonsdokumentet er revidert flere
ganger - antaelig ved trykkinz av nye oppla - men
uten at meningen har blitt forandret. A gi en full
oversikt over disse revisjoner ville være ffieget tid-
krevende. Det anses heller ikke fer nødvendig i denne
forbindelse. Det er videre undersøkt on revisjonene
har hatt forbindelse med at nye lover, som har betyd-
ning i relesion til konsesjonsvilkdrene,har tr@dt i
kraft. Det er ikke funnet noen slik forbindelse.

8. 2. N'{E LOVER OG TOLKNINGER SOM HAR BETYDNING FOR VIL-
KARENE.

I tiden fra århundreskiftet til i dag har en rekke
lover sor har betydnin; ved by5gin5 og drift av elek-
triske anlegg trådt i kraft. En oversikt over de vik-
tigste av disse er gitt i den etterfølgende oppstilling.

1.

2.

5.

#.

5.

6.

7.

Lov om anlegg for telegraf, telefon og liknende
meddelelsesmidler av 9. juni 1903 nr. 10.

Lov om registrering av elektriske kraftledninger
av 1. juli 1927.

Lov om tilsyn med elektriske anlegg av 24. mai
1929 nr. 4.

Lov om havnevesenet av 24. juni 1933 nr. 8.

Lov om forsvarsmessig sikring av kraftfor-
syningen av 25. 'uni 1948 nr. 8.

Lov om fornminne av 29. juni 1952nr. 3.

Lov om luftfart av l6. desember 1960nr. 1



72

8. Veglov av a. juni 1965 nr. 23.

0 Bygningslov av 18. juni 1965 nr. 7.
.;I•

10. Lov om naturvern av 19.juni 197 nr. 63.

Denne oversikten viser at alle disse lovene, bortsett
fra den første, er trådt i kraft senere enn de aller
fleste av de standardkonsesjonsvilkår som er gjort
gjeldende ved tildeling av konsesjon. Det er derfor
nødvendig med en revisjon ev vilkårene også på grunn-
lag av disse lovers bestermelser.

Det kan tyde på at zjeldende standardvilk&r er stilt
opp under den forutsetning at konsesjonæren er eier
av anlegget. I de aller fleste tilfelle er nok oså
eier og konsesjonær sarr.me person eller samme selskap.
I lov om boygging oz drift av elekriske anlegg av
19. juni 1969står det imidlertid ikke noe om at kon-
sesjonæren må være eier av det anlegget det søkes kon-
sesjon for. I $ 5 punkt 1, som behandler dette forhold,
står det:

"Tillatelsen is til bestemt person, selskap, lag,
kommune eller fylkeskorr.mune.n

Denne tekst tolkes dit hen at det ikke er eierforholdet
som skal være avgjørende for konsesjonen. Grunnlaget
for en konsesjon til byaging og drift av et elektris
anlegg må være søkerens behov for enlegzet i forbin-
delse med den opave han har oåtatt seq som kraftoro-
dusent oz/eller kraftleveranGr. Det er med anare ord
søkerens situasjon, blde når det gjelder hans egen
forsyning og hvorledes hans disposisjoner passer inn
i den strre sarenheng, den totale kraftforsyning, 01-:1.

må bed¢r. . .rr.es ved vurdering av konsesjonssknaden. En
konsesjon på bygging og drift av elektriske anlsg; er
bl.a. en disposisjonstillatelse til anleggene.

Et eksempel på en konsesjonær soffi ikke er eier, har vi
i det tilfelle staten leier bort anlegg som er over-
tatt i f¢lge hjemfallsretten.

I forslaget til standardvilkår har vi forutsatt at
konsesjonær og eier ikke nødvendigvis er sa:cne person.
Det er således ikke stilt opp noe vilkår som har med,
eller griper inn i eierforholdet. Vi viser til tid-
ligere punkt l5 om nedleaging av anlegget. pet er
foreslått at det tas inn i standardvilkårene et punkt
om eierforholdet.

Vi vil iridlertid i denne forbindelse nevne det pro-
blem som vil oppst& ved registrering av kraftledninzer
hvor konsesjonær ikke er eier.

I lov av 19. juni 1969står det i§ 1 første ledd:

"Anlegg for produksjon, overf¢rin,s og .fordelin-s av
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elektrisk kraft med h¢y spenning kan ikke byaes
eller drives av andre enn staten uten tillatelse
av Kongen. Det same jelder omboygzing eller
utvidelse av eldre anlegg."

Uttrykket "bygges eller drives" er nytt i forhold til
den gamle loven. Under tolkningen av dette uttrykk er
en komet til at det er rent disposisjonsretten til
det oppførte anleget. Den rene tekniske drift av
anlegzet er regulert ved "Tilsynsloven" av 2#. mai 1929,
mens denne loven jelder de aktiviteter som har med
produksjon, overføring, kjøp og salg og fordeling av
elektrisk kraft å gj¢re.

Med andre ord - tillatelse kan bare gis den som har
disposisjonsrettentil anleget. Vi har vurdert om
det ville være praktisk gi to konsesjoner, en for
byggin og en annen for drift av anlegget, men har
kornnettil ct en slik oppdeling ikke vil ha noen av-
gjørende praktisk fordel.

I det følgende er gjeldende standardvilkår stilt opp
til venste på atket. Til høyre på arket har vi stilt
opp forslag til vilkår. Disse er enten revidert eller
nye, og vi har zit noen komentarer der vi har funnet
dette nødvendig.
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8.3. GAMLE OG NYE STANDARDVILKAR

GJELDENDE STANDARDVILKÅR

1. Overdraqelse av kon-
sesjon.

Konsesjonen kan ikke over-
dras uten santykke av
hovedstyret.

2. Frister for nåbe7yn-
nelse- oq fullf·relse
av anler ret .

Anlegget skal være påbegynt
innen fra dato og full-
ført og satt i drift innen
V r1-i 0 re fri·e, nV  v,;;..:....a.. ::....C: ..... 0  v - c;.,

år. I fristene regnes ikke
xeJ tid soLl det har vært
umulig å utnytte på grunn
av arbeidsstans eller andre
årsaker (vis major).

FORSLAG TIL NYE STANDARDVILKÅR

8. OverdraP-:elsee..v konsesjon.

Konsesjonen kan ikke overdras.
Skal anlegget eller drif'ten
av anlegget overtas av en annen,
må det søkes ny konsesjon.

l. Frist for ?oeavnnelse--
.Q.g_ fullførelse 2..v anlen:_q:et_.

Bygginzen av anleget tillates
izangsatt tidlizst den.....»
o skal være oåbecvnt senest
••••.• &r fra denn dato. An-
legget m vre full9rt oz
satt i drift innen ytterliere
frist på ••••• år.

I fristene re:;nesdet j_kke
med den tid det har vsrt uaulig

Bi'r aniegget ikke p&begynt & utnvtte p¢ zrunn av erbeids-
e11. e r f 1l 11 ført C) g satt i stans e11 er andr e års aker
drift innen fristen, kan {vis ajor).
veJkommende departement ilegge
konsesjonren en dagbot til Blir anlegget ikke påbe?::.-nt
statskassen på opptil 50 - innen fristens utløp, kan det
femti - kroner dagen. Går det søkes om fristforlengelse.
mer enn 1 år over fristen, Oversittes fristen kan vedkom-
faller konsesjonen bort. roende departeDent ilegge konse-

sjonæren en bot til statskas-
sen på opptil 1000 - tusen -
kr. pr. dag.

Kommentar:

Det er satt tidsfrist fordi
en konsesjon skal oppfattes
også som en plikt, ikke bare
som en rett. Dessuten vil
konsesjonen gi oversikt over
når anlegget kan settes i drift
Etter loven er det meningen at
anleggene skal kunne priori-
teres. Det er her gjort et
rs'- n5 dete ved % ete ir.J..V 1--'L\. t d, V '- C....,  .:; • V .l ..  .i.

en bestemelse o n&r byzginzen
av anlegget tillates igangsatt.
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3. Trase Utgr helt.

Korrunen tar :

Anleggets belienhet, even-
tuelle linjetras settes på
selve konsesjonsdokuentet
som en spesiell betingelse.

4. Norske tjenestemenn
oa arbeidere.

Til byggin;en og driften av Utgår helt.
anlegget skal det bare brukes
tjenesterenn og arbeidere rom Korn.."r;entar:
har norsk inf¢dsr2tt eller
statsborgerrett. Vedkomende Dette vilkår blir strøket for
yndighet kan dog dj_spensere alle konsesjoner sor gis.
fr denne regel n&r det
trengs spesiell fagkunn-
skap eller øvelse eller når
andre hensyn gjør det ndven-
dig eller særlig ¢nskeli? for
konsesionsren. S&fret ikke
offentlige hensyn taler not det,
kan dispensasjon også gis når
det gjelder frermede tjeneste-
rrenn og arbeidere eon har
hatt fast booel her i riket i
det siste 2, Saknad om
dispensasjon rnå  i hvert enkelt
tilfelle sendes om vedkormende
politirester. Ansettelse må
ikke i noe tilfelle foretas
fr sknaden er evgjort.

Bruker konsesjonsren frermede
tjenestemenn eller arbeidere
uten å ha fått tillatelse til
det, kan vedkor:-,nende departement
ilegge han en dagbot til stats-
kassen på opptil 50 - femti -
kroner dagen for hver person.

5. Norsk arbeid orr materiell.

Til byggingen og driften av
anleazet skal norsk vare
brukii såfre t den er like-
så god sor den utenlandske,
kan skaffes tidsnok (en
forutsetter da at den blir
tinget i tide) oz risen p
den ikke lier rer enn 10
prosent over prisen på den

Utgår helt.

Kor.:.rhentar:

Dette vilkår blir strøket for
alle private, rnenbeholder
fo:r de ¢vrise konsesjonu.ff2"'f'.
V; antar at det"te vilkir kan
utg heit.
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utenlandske vare inklusive
toll. Frutsetningen er dog
at toll os prisforskjell til-
sarr.men ikke skal overstir;e 25
orosent av nrisen nå den uten-
iandske var (ekskiusive toll).
N&r det jel@er valz mellom
innenlandske tilbud, skal det
tilbud velzes  so  represen-
terer Mest norsk arbeid oz den
største innenlandske produksjon
av råvarer og halvfabrikata,
selv om dette tilbud er dyrerer,
når det bare ikke ligzer over
den prisgrense so gjelder i
forhold til utenlandsk vare.

Hovedstyret kan dispensere fra
rerelen om bruk av norske varer
nr srlige hensyn gjør det på-
krevd. Sknad om dispensasjon r&
på forhånd sendes til Hovedstyret
med de opplysninger som er
ndvendire.

Ved overtredelse av bestermelsene
om bruk av norske vrer kan Hoved-
styret for hver gan ilegge_kon-
sesjonæren en bot til statskassen
på inntil 15 - femten - prosent
av den verdi som varen har.

Hovedstyret &r ut fra at konse-
sjonoren pg alle r&ter saker £
lette innkjØp av innenlandsk wateriell,
f.eks. ved å dele opp ordrene når
det er høve til det og ved lerpninger
med omsyn til leverinsstid og andre
vilkår.

Når det gjelder innkjp for over
5000 kr. av en vare som også blir
laget her i landet,  nå  anbudsinnby-
delse sendes ut dersom det skal
hentes tilbud fra utlandet. I an-
budsvilkårene skal det kreves at
det i tilbud om norske varer n:å
opplyses om det er brukt uten-
landske råvarer eller halvfabri-
kata til fremstillinen av varene
og eventuelt i hvor stort nonn
dette er gjort. Alle tilbud skal
&pnes santidig og det & settes op
protokoll over forretnin3en.
Blir det tinget for over 5000 kr.
av en vare sor er laget i utlandet,
skal det straks sendes meldin1 til
Hovedstyret om det red alle de opp-
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lysninger sor en må ha for å kunne
avgjøre om konsesjonsvilkårene er
fulqt. Når Hovedstvret finner arunn
ti1det, kan det kreve opoplyst
forhånd om konsesjonæren akter å
kjpe varer fra utlandet.

6. Trvad. 3. Forsikring.

Trygd skal fortrinnsvis tas
i norske selskaper, hvis disse
byr likeså gode vilkår som
utenlar..dske.

7. Samarbeid.

Konsesjonæren plikter åla
anle:sget samarbeide red andre
elektriske anlegg når det
finnes hensiktsressig av om-
syn til den alminnelie kraft-
forEyning. Dersom partene ikke
selv blir enie o:må san:ar-
beide, treffer et skjønn so
Konzen oppnevner bester:else
om dette. Skjønnet fastsetter
ogs2 de nerrere tekniske og
¢konoaiske vilkår for sam-
arbeidet.

S&rent de alminnelige konse-
sjonsvj_lkår for elektriske
anlegg ved eventuell ny lov
i emnet endres til fordel
for konsesjonæren for så
vidt denne bes terr.tr.else angår,
vil disse fordeler bli gjort
gjeldende for denne konse-
sjon.

Forsikring tegnes i norske
selskaper. Hovedstyret kan
dispensere fra denne bes-
terels e.

2. Semarbeide med endre
elverk.

Konsesjonæren plikter åla
anlegget samarbeide med
andre elektriske anlegg. Der-
som partene ikke lir enize
om de regler og vilkår so
er ndvendige for samarbeidet,
treffes av.j¢relsen av Hoved-
styret.

Komrr.enta r:

Den gjeldende besteraelse
om sanarbeide er sterkt be-
grenset. Denne begrensning
har voldt vanskelisheter i
mange tilfelle. Bl. a. kan
det nevnes at industribe-
drifter har hatt vanskelig-
heter med å få nantsatt
visse elektriske anleg soLl
har inngått i et felleseie
p.g.a. forste setnins
annet ledd i vilkåret: "når
det finnes hensiktsmessig
av omsyn til den alminneliae
kraftforsyning".

Ved en slik generell utformin
av vilkret somforesltt,
vil nevnte vanskelihet unn-
gås. Det tas for øvrig sikte
på å få utnyttet anleggene
på den rest rasjonelle må.te,
og at utnytelsen ike be-
grenses av eierforhold etc.
Det er ogs tanken at dette
vi.lkår ka'n benyttes ved ut-
tak av kraft nå et annet
anlegg.

Son:besluttende ryndighet er
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det foresl&tt Hovedstvret.
Dette for å få en enklere
behandling av de tvister
som eventuelt kan oppst&.
Avgjørelsen som ville bli
tatt, kan eventuelt bli
anket efter"orvaltninzs-
loved' til departerentet.

8. Flyttinz  oz  or.legging av
kraftledninz m.v.

Konsesjonæren plikter å foreta
flytting eller ornleing av
ledning eller åta enhver
annen sikrinsrådgjerd son
måtte bli n¢dvendi p grunn
av anlegg, utviding eller for-
andring av offentlig vei, gate
eller plass eller offentlig
eller privat jernbane eller spor-
vei til alment bruk.

Konsesjonæren har ikke krav på
ulempe-erstatning for dette,
men  kan kreve å få utgiftene
godtgjort hos vedkonrr.ende
offentlie eller prlvate an-
legg. Dersom de to anlegg
blir bygd r.amtidi, skal ut-
giftene bæres av den som sist
har ervervet de nødvendige
grunnrettigheter for anlegget
sitt.

Tvist om de rådgjerder som skal
tas, avgjøres av Hovedstyret.

9. Kr·sninq rred ledninrrene til
Telearafverket oz Statsbanene

Telearafverket o Statsbanene
har ;ett til åla telegraf- og
telefonledningene sine krysse
anlegget uten å betale ulempe-
erstatning for det.

Utgår helt.

Kommentar:
I Wezlovens"$ 52 er det
gitt resler for by;;in av
kraftledninger langs of-
fentlig ves og i§ 37 er
det bestemt at kraftled-
ning kan kreves borttatt
ffiotvederlag fastsatt ved
skiinn. I et tillezz ti1
forskrifter for elektrise
anlegg er det på  side l
tatt inn besterreleer or
forholdet mellom offentlige
veier og elktriske an)egg.
Dette vilkår skulle der-
for kunne tas bort.

Utgår helt.

Ko:r.rr.e ntar:

I lov on anlegg for tele-
graf, telefon og liknende
er det i§ l anzitt hvilker
rett Televerket har il
f&re sine ledniner fer.
I 9 2 er det bestemt at
den byrde p3. eiendo som
er forårsaket av Tele-
verkets anleg; ckal bet?les
etter skj¢nn. Det er dess-
uten tatt inn besterrKelser
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om kryssing av andre ledninger
i Forskrifter for elektriske
anlezg $ 7l6. Det ken ikke
sees å være noen grunn til a
opprettholde dette vilkåret.

10. KrvsninIT med vassdraz.

Kraftledning som krysser vass-
drag på steder hvor det fore-
g&r fl5tning eller ferdsel  &
leges op slik at den komer
minst 6 meter over høyeste
flomvannstand.

Dersom det ckal settes opp
ledninzsstoler i vassdrazet
(lavere enn flomvannstanden),
m? sp5rs@let om plasseringen
av stolpene leges frem for
dem som er interesserte i
fl¢tnin;en og ferdselen på
stedet.

Finner Hovedstyret siden at
iedningen er til skade eller
ulempe for noen almen inter-
esse i vassdrnet eller er
til hinder for en rasjonell
utnytting av vannkraften, kan
det kreve at ledningen skal
forandres eller legges om.
Forandringen eller omlezgingen
mt utføres slik son Hoved-
styret påbyr.

1l. Mering oz orbyezina
eller fjerning av sl -
kabler a luftsenn.

Når Hevnedirektren oz/eller
Luftfartsdirektoratet finner
det nødvendig, skal sjøkabler
og luftspenn rerkes i sam-
svar med normer fastsatt av
de nevnte direktorater.

De minstehøyder for luftspenn
over farvann som er fastsatt
i henhold til havnelovens
§ 18 reå nøye overholdes.

Finner Hovedstyret Eiden at
lednin1 Eom krysser farvann,
innsjø eller fallsenkning er
til ska.de eller ulenpe for

Utgår helt.

Korrentar:

Dette vilkår korresoonderer
med§ 710 i Forskriiter for
elektriske anlezg om ledningers
hyde over marken. Det er i
denne paragraf ikke sagt noe
om ledningers hØyde over vass-
drag. Denne paragraf foresl&s
revidert slik at det tyJelig
frerg&r at det ozs gjelder
vassdrag og at det å være
minst 6 meter ever høyeste
flomvannstand til nerreste
ledning.

Vilkt.ret kn derved sløyfes j_

konsesjonsdokumentet.

}. Merkinz av kabler sp
kabler  o  luftsoenn.

Når Havnedirektren og/eller
Luftfartsdirektoratet finner
det nødvendig, skal sjøkabler
og luftspenn ffierkes i sar-
svar ed normer fasteatt av
de nevnte direktorater.

Finner Hovedstyret siden at
ledning son krysser farvann,
innsjø eller fallenkning er
til skade eller ulerpe for
almene interesser, kan det
kreve at lednin3en skal tas
bort eller legges ow.
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almene interesser, kan det
kreve at ledningen skal
tas bort eller legges om.

l2. Tekniske forskrifter. Utgår helt.

Anlegget nå bygges, drives og
holdes vedlike i sasvar med
de forskrifter som gjelder for
elektriske anlegg til enhver
tid.

l5. Ettersmn og codkennine.

Anlegget må ikke tas i bruk
før Elektrisitetstilsynet har
gitt tillatelse til det.

14. Kontroll.

N&r onsesjonen l5per ut, kan
Hovedstyret pålegge konse-
cjonaren % ta bort anlezget
eller en del av det innen en
viss frist. Det saNne
gjelder dersom konsesjonaaren
faller bort eller anlegget
blir nedlag fir konsesjons-
tiden løper ut eller Elektri-
sitetstilsynet finner at
anlerrzet ikke blir holdt
godt-ok vedlike når det er
ute av drift en tid.

Blir påle;get ikke etterkonet,
kan Hovedstyret la anlezzet
eller vedkorrende del av det
bortta for eierens rezning.

16. Naturfredning.

Det pihviler konsesjonæren i
den utstrekning hvori dette
kan Ekje uten særlige vanske-
ligneter og utgifter, 8 unn
deleggelser av plante- og
dyrearter, geoloziske oz mine-
ralogiske dannelser samt i det
hele n2 turforekor.:stero;:: ste-
de- c= an anc  i h 1·ten--  ..:J v  . l  \. C., V,_,  ._  0.  • c:, • •

skapeli; eller historisk
bet,ydnin_::;.

Utgår helt.

6. Kontroll.

Kcnsesjoæren plikter årette
seg etter de bestermelser
son Hovedstyret måtte treffe
til kontroll med at konsesjons
vilkårene blir holdt.

Utgiftene ned kontrollen
erstattes det offentlige av
konsesjonæren etter ærmere
besteelser av Hovedstyret.

5. Landskasressire forhold.
(Naturvern)

Konsesjonaren plikter ved
planlegingen og utirelsen
av anleggene i den utstrek-
ning det ken skje uten
urimelige ulenper og utgifter
å eørge for at hoved- så vel
som hjelpeanlegg får en best
mulig landskapsarkitektoni.sk
u.tforrdng.

Konsesjonæren plikter videre
foreta  en forsvarlig opp-
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Såfremt sådan Ødeleggelse som
fØle av arbeidenes free i
henhold til foranstående
ikke kan unnsås, skal Lands-
foreningen for naturfredning
i Norge i betirelig tid på
forhånd underrettes om saken.

Konsesjonæren plikter ved
planlesgingen og utførelse
av anleggene, i den utstrek-
ning det er rulig uten ufor-
holdsessige okostninger, å
dra orsorg for at de ferdige
anlegg virker minst mulig
skjemmende i terrenget.

Om n&varende bestemmelser gis
vedkorende ingenirer eller
arbeidsledere fornøden med-
delelse.

rydding av anleggsomrgdet.
Ooorvddingen  m&  vere ferdiz
senest 2 %r etter at vedko-
mende anlegg er satt i drift.

Overholdelsen av besterrrelsene
i dette punkt undergis offent-
lig tilsyn. Utzifter i
denne forbindelse betales av
konsesjonæren.

N Y E VILKÅR

7. Avift til  staten, kc;-
runer oz fglkxekoruner.

Den årlige av3ift til .
er fastsatt til kr •••.•....
som forfaller til betaline
ved hvert års utgang.

Ved for sen betalinz svares
det b acy•li"a- r te Avr' ten

i  - s en  · vl -'e
størrelre kan vurderes på
nytt hvert 2O. r. Første

•  0gang i ar •.•.••••

10. Anle som har vært ute
av  drift i  lenre  tid.

Anlegg som har vært ute av
drift i mer enn 5 år kan
ikke settes i drift eller
bygges opp på nytt uten ny
konsesjon.

11. Ooohevelse av konsesjon.

Myndighetene har til enhver
tid rett til å kreve de for-
andriner sor er nødvendi:::;e
for  & opfylle lovens krav or
en rasjonell elorsmning.
Således kan konsesjonen treke
tilbake og gis til et annet
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selskap hvis de organisa-
sjonsessiGe forhold tilsier
det. Konsesjonæren tilstås
erstatning etter anlezets
nyverdi +avskrivninzer, Ved
tvist avgjøres erstafninrrs-
spirs:?let av Hovedstyret.

Etter 25 år kan myndighetene
foreta en ,ene:cell nvvurderic.:·
av konsesion. Konsejonen
kan da eventuelt trekkes til-
bake med en rirelig frist
Konsesjonæren kan f dette.til-
felle ikke kreve erstatning.

l2. Eier - konsesione.

Er konsesjonæren ikke eier
av anlegget forutsettes det
at eieren har frafalt all
disposisjonsrett over an-
legget ved bindende kontrakt
mellor partene. Ved  opp-
hør av kontrakten bortfaller
konsesjonen.

8.4. KONSESJONSDOKUMENT OG STANDARDVILKÅR

I boilag l.l. er det vist eksepleY på de forskjellige
konsesjoner son gis. Under drfelene i arbeidsu-
valget om hvcrledes en best kan innrette seg praktisk
med hensyn til utferdigelse av dokumentet, har en kom-
met til at det ville være en fordel on standardvilkårene
kunne trykkes særskilt o f¢lge so bilag til konse-
sjonen. Ved en eventuell revisjon av standardvilkrene
kunne en da trykke nye uavhenGig av selve konsesjons-
dokumentet.

Forslag til standardvilkår er satt opp i bilag 8.3.
Som det vil fremgå av dette er det påført dato. I
konsesjonsdokumentet vil det bli henvist til standard-
vilkår av sarr.ne dato.

Det er meningen at standardvilkårene skal jelde for
b&de orrdekonsesjon og vanlig konsesjon. I selve
konsesjonsdokurentet anbeales det tatt inn de spesielle
vilkår som er nødvendig for hver enkelt sak. Det er da
tenkt på vilkr so stort sett vil å iJen fra sak
til sak, og dessuten på helt spesielle vilkår som bare
vil berøre det enkelte anlegg. Forslag til dokurenter
er vist i bilagene 8.1. os 8.2.
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1.

PRATISERINGEN AV KONSESJONSLOVENE I E MED HOVEDVEKTEN
PA SAKSBEHANDLINGEN FZR LOV AV 19. JUNI 1969.

I N N  LE D N I N G

De lovene som det er snakk om i denne forbindelse er
lov av l6. mai 1895 med endringer og lov av 1}. desember
1917. NAr det gjelder lov av 14. desember 1917, Den
alminnelige konsesjonslov, vil den bli svært lite
behandlet i denne forbindelse. Det blir derfor vesentlig
loven av 16. mai 1895 som er hjemmelen or det arbeid
som utføres av E - direktoratet.

l.1 Lovene Lov av 16. ma1 1895

Denne lov heter Lov om foranstaltninger til betryggelse
mot fare or ulemper ved elektrise an'7 m.v. Lovens
ordlyd slik den gjaldt før 19. juni  1969-· er. følgende:

" 6 l)at+' rl a med s-> 1»; din >te +ta-e--w- --sl, :. lee :'I Av. -.e- s III  l·) s

derav antages at kunne oppstaa are for menneske-
liv eller den offentlige s;kkerhet, kan ikke
iversættes uten tilladelseav Konen eller den,
han dertil bemyndiger. Forinden saadan tilladelse
meddeles skal kom:nu.'r1estyrets erklæring om
andragendet indhentes.

For tilladelsen kan oppstilles saadanne vilkaar
som antages stemmende med statens og almenhetens
tarv.

Der kan i vilkårene fastsettes en årlig avgift til
staten av inntil  5  kroner pr. kW av anleggets på-
regnelige yteevne, henholdsvis overfØringsevne.

Hviler der avgift på krafteE i henhold til
koncession om leie av kraft}, skal dens 2vgift
komme til fradrag i den avgift, som pealægges i
henhold til denne lov.

Hviler der avgift paa det vandfald, hvorra raften
overføres, ifølge reguleringstilladelse ell
ifølge tilladelse til ar erhverve vandfaldet,bør
dertil tages hensyn ved fastsettelse av avgift efter
denne lov.

Erlægges avgiften ikke til forfaldstid, svares
derefter  6  pet aarlig rente. vgiften inndrives
ved utpantning.



De nærmere bestemmelser om avgiftens beregning og
erlæggelse fast2ættes av ved-kommende regjerings-
departement. 8)

1.

2.

4.

5.

6.

8.

Endret ved lover 26. Juli 1916 nr. 6 10. april
1959nr. 2
Se strl. $ 552.-5. Hovedstyet or V2ssdrags- og
Elektrisitetsvesenet ifølge res. 27. juni 1924.
Se lover (18 sept. 1909nr. 4 § 14) og 14. des.
1917 nr. 16 $ 23.
Se lover ( 4. aug. 1911 § 12) og 14.des. 1917nr.
17 § 11.
Se 1o v l 1t • de s • 1917nr . 16 § 2 nr • 13 og § 5 ,
3dje ledd nr. 2. - 7. Se tvanijsfullbl.kap.8.
Industridepartementet.

Lov av 14. desember 1917 m.v.
Praktiseringen  av denne lov i E skal jeg ikke koe  inn  på her.
Derimot vil jeg nevne den revisjon  so  ble foretatt i 1959 og
som førte til den nye loven av 19. juni 19-59.

Den 7. desember 1956 avgav Konsesjonslovkomiteen sin
instilling om revisjon av Den alminnelige konsesjons-
lov av 1#. desenoer 1917 m.v. til Tndustridepartementet.
I denne innstilling har omiteen ikirebehandlet Lov
av 16. mai 1896.Komiteens mandat var følgende:

1. % utrede sp·sm?let om hvorvidt det or oretas
endringer i lov av 3. juli 1914 cm erverv av kalk-
stensforekomster, lov av l#. desemer 1917 nr. 16
om ervervelse 2.v v&nnf2.ll, bergvsr-xog ar:.nenf2st
eiendom, jrf lov av 19. desemter 1917nr. 17 om
vassdragsreguleringer, samt lov av 17 jtmi 1949
om ervervelse av kvartsforekomster.

2. A eventuelt utarbeide forslag til endringer av
gjeldende bestemmelser.

Konsesjonslovkomiteens innstilling ble av Industrideparte-
mentet i desember 1960 overlatt til uttalelse for
samtlige departementer med U.'Ylderliggende institusjoner,
samtlige fylkesmenn son samtidig ble bedt om å inn-
hente uttalelse fra de interesserte kommuner, Hoved-
styret for Nores vessdrags- og elektrisitetsvesen,
bergmesterne og alle interessere organisasjoner og
foreninger m.v. I alt ble sendt om lag 1500 eksemplarer
av in..nstillingen (Ot.prp. nr. 69)

På grunnlag av det materiale som fremkom utarbeidet
Industridepartementet Ot. prp. nr. 69 (1966-67)om
revision av Den alminnelie onsesjonslov av 2#.
desember 1917. I denne propcsisjcn sies det på side
14 bl. a:
n' op1ten den most ·,AR-or;ende +?7J.. _,.(. U ,,._. _ _ ...... .:. .., ••• .._ .:_::, ...... V  ,. \..i. V - f°L - \,_.. J.  _ ,_, ... -· • I,.._..._J •  .L.,..  _. ,.

l• V2c:c:-dY>'.C'.'.":"(l'uu1prl·r,,...,lo•'n (;1"t11c- p !=-,1K8.1.1 S,-. ·Au. - -»et --e •• V -- 'Co  J s' . s .--

ledes tas hensy il de rent samunnskonciske
virkninger av prosjektet), har man idag  også en helt



generell kortrollhjemel i lov om hyspenningsenlegs
av 16. ma1 1896, som bl.a. gjelder for alle krBftanlegg,
ogs? de ko:mun-le. Sistnevnte lov ble for8vig fore-
slått revidert slik at dens karakter som generell
reguleringslov for bygging og drift av elektriske høy-
spenningsanlegg av enhver art, skulle komme bedre frem i
lovteksten enn tilfellet er. Herom vises til
departementets spesielle bemerkninger til denne lov."

I Ot prp. nr. 69 p? side 9l# er departementets bemekninger
tatt inn. Disse er:

"Lov om bygging og drift av elektriske anlegg.

I følge lov av 16.mai 1895om foranstaltninger til
betryggelse mot fare og ulemper ved elektriske anlegg
m.v., reves tillatelse av Kongen for iverksette
elektriske anlegg" med så høy spennir-g, at derav antas
å kunne oppstå fare for menneskeliv eller den offentlige
sikkerhet."

Hvor høy spenningen skal være for at loven skal komme
til anvendelse fastsettes til en hver tid av Kongen.
Ved kgl.res. av 27. juni 1924 ble Hovedstyret for
N'orges vassdrags- og elektrisitet sve sen ber.1yndiget til å
avEj$re disse saker. emydigelsen gjelder dog ike
saker ''som foranlediger interessekonflikter mellom
forskjellige distrikter (forsyningsområder)" De anlegg
som konmer inn under loven er hdyspenningsanlegg o&
mellomspenningsanlegg med spenning over #l# V.

For tillatelsen kan ifølge loven, slik den lyde etter
revisjon av 26. juli 1916,oppstilles slike vilkår
som antas stemmende med statens og almenhetens tarv.
Videre kan det i vilkårene bestemmes en årlig avgift
til staten av inntil kr  3  pr. kW av anleggets påregnelige
yteevnte, henholdsvis overfØringsevne. Eventuell avgift
som måtte være pålagt i henhold til kraftleiekonsesjon
skal i tilfelle komme til fradrag, og det skal videre tas
hensyn til eventuelle avgifter som hviler på det vann-
fall hvorfra kraften overføres ifølge regulerings-
eller ervervskonsesjon.

Loven, bortsett fra bestemmelsen om at de kan fast-
settes avgifter, ble ved lovendring av 25. juni 1954
gjort gjeldende også for Svalbard.

I forbindelse med revisjonen i 1959 av vassdrags-
reguleringsloven m.v. ble også loven av 1896vurdert.
Man fant dengang at loven fortsatt burde opprettholdes,
dog med en endring av avgiftssatsene.



Loven av 1896 gjelder bl.a. for alle kraftanlegg.
Således må enhver, enten han har ervervs- og
reguleringskonsesjon eller ikke, søke konsesjon etter
hdyspenningsloven. Selv om loven etter sin tittel
synes åta utelukkende sikte på å avverge faremomentene
ved elektriske anlegg, har dog dette slett ikke vært
meningen ifølge lovforarbeidene. Spesielt kommer dette
klart frem når man ser nå forarbeidene til den nevnte
endringslov av 26. juli.1916 angående vilkår. Fra
Odelstingsproposisjon nr. 72 for 1916 siteres:

"Ved de tillatelser som er meddelt etter loven av
1896 nar administrasjon søkt å tilgodese de almene
og samfunnsmessige hensyn av forskjellig art som her
kommer i betraktning. Foruten bestemelser vedkomende
anleggenes forsvarlige utførelse, vedkommende kollisjoner
med andre offentlige anlegg - telegraf, teleon, jernbaner,
offentlige veier og gater m.v. - har rnan således etter
forholdene i de enkelte tilfelle særlig for større eller
viktigere anlegg funnet dels å burde fastsette tids':Jegrens•·
ning for tillatelsen, dels & burde forlange kraft-
avgivelse til stat og kommune i tilknytning til de
gjeldende bestemmelser i lovgivningen o konsesjoner for
vassdr&g. Likeledes har det vist seg nskelig, hvor et
anlegg berører flere kommuner, å treffe serlige bestermelser
om de forskjellige komm1.1.i."'1ers innbyrdes orhold med
hensyn til kraftleveranser m.v.

Om der enn i dethele ikke har vist seg særlige vanskeJ.ig-
heter ved å treffe en hensiktsmessig ordning, er det
dog i enkelte tilfelle blitt fremholdt fra anskeres
side at den gjeldende lov€giving ikke sulle inneolde
tilstrekkelig hjemmel til % oppstille ilk&r av hem-
handlede art ved konsesjoner for elektriske anlegg.
Departementet ken ikke vre enis eri oz n? fastholde
administrasjonens berettigelse til å oppstille såd2ne
vilk&r (jrf Hiyesterettsdom. Rettstidende for 1915 side
)  Men =ne e » A st- A+3 7 o tid e r l5  - lo  ti?t sh ids'a es.a  a el A.e sh ilas-A.eh» la.alba e"" ale ..4 e

foreoygelse av enhver innvendin ang&snde dette sprs&2
foreløpig, inntil en fullstendig revisjon av denne lovgivning
kan finne sted, innsettes en uttrykkelig bestemmelse i
loven av 1896§ 2. gående ut på at der skal være adgang
til å fastsette sådanne vilkår for vedkommende til-
latelse, som antas stemmende med statens eller almenhetens
tarv."

Noen lovrevisjon som fullt ut dekker loven av 1896 er
senere ikke gjennomført.

Etter departementets mening er det fortsatt behov for
slike regulerende bestemmelser. Riktignok vil en lang
rekke anlegg komme inn under ervervsloven eller
vassdragsreguleringsloven, men disse lover kommer
bare til anvendelse på de direkte kraftproduserende
anlegg, mens nærværende lov også gjelder overførings-
linjer, transformatorer, fordelingsnett m.v. Enkelte
kraftanlegg faller for øvrig også utenfor ervervs- og



reguleringsloven, nemlig kraftanlegg i vessdrag som
tidligere er tilfredsstillende regulert og hvor fall-
rettighetene eies av noen som ikke har trengt konsesjon,
det vil i praksis først og fremst si kommuner.

Den gamle lovs karakter av sikkerhetslov er forlengst
bortfalt, idet man i dag har loven av 24. mai 1929 om
tilsyn med elektriske anlegg.

Departementet vil foreslå at man nå reviderer loven
med henblikk på å ,gi myndigheten bedre mulighet for
& ordne den fremtidige kraftutbygging og elektrisitets-
forsyning på en rasjonell og rimelig mdte. Dessuten
bir det st? uttrykkelig i loven at den sir hjemel til
å foreta en prioritetsvurdering av de forskjellige anlegg.
Denne prioritetsvurdering foretas som kjent i dag først
og fremst gjennom reguleringen av lånemarkedet, en
ordning som ikke helt ut er tilfredstillende.

Departementets forslag til endringer er såvidt om-
fattende at man vil foreslå en i formen helt ny love

For øvrig vises til kommentarene til de enkelte
paragrafer."

1.2 Bemvdigelse

Den statlige institusjon - Norges vassdrags- og
elektrisitetsvesen - ble opprettet i året 1920 ved at
Vassdragsvesenet fikk en helt ny administrasjonsordning.
Noen &r senere - den 27. juni 192# - fikk Hovedstyret
beryndigelse til & meddele konsesjonerp hdyspenninss-
anlegg i henhold til lov av 15. mai 1896 med senere tillegg
og e11dringer. Bemyndigelsen omfattetd::ig ikl<:e de tilfelle
hvor det var spørsmål om å pålegge konsesjonæren avgift
til statskassen eller hvor konsesjonsEpØrsmålet for2n-
lediget interessekonflikter mellom foskjellige distrilkter
(forsyningsomr&der) likesom Hovedstyrets avgjrelse nne
innankes for departementet. Denne benndigelse gjaldt
ti1 19. Jun1 1969. I tidsrommet 19. uni 1969 ti1 20.
Januar 1971 ble konsesjonen gitt med l'ridlertidig
bemyndigelse fra Industridepartementet og på de vilkår
som ble nyttet i forbindelse med prai-':tiseringen av
loven av 16.mai 1896.Det ble dog tatt med et forbehold
om at vilkårene senere kan bli endret. Med brev av
20. januar 1971 fra Industridepartementet ble Hovedstyret
delegert den myndighet som var tillat dette departerent.
Delegasjonen er følgende:

1. Avgjørelsesmyndighet i henhold tiJ. den alminnelige
konsesjonslov av 14. desember 1917 § 2 tredje ledd
post 12 (jfr. §  4, fjerde lett og 5 tredje lett
post 3) samt§ 23 annet ledd post 5 og
avgjrelsesmyndighet i henhold tiJ vassdragsregulerings-
loven av same dag $ 12 post 15.
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Hovedstyet forutsettes bl.a. & ha adganE til & samtykke
i at en overenskomst mellom konsesjonæren og visse kommuner
skal tre istedenfor formell tildeling av konsesjonskraft.
For vrig forutsettes det at orslag til eventuelle
alminnelise reler om kaftavivelsen i hnhold til ervervs-
lovens $ 2 post 12 siste ledd og§ 23 post 5 siste ledd samt
reguleringslovens§ 12 post 15 nest siste leddblir fore-
lagt departementet.

2. M,rndighet til å meddele kraftleiekonsesjon i he hold til den
alminnelige konsesjonslovs $ 25  for så vidt angår leie av
inntid 10 000 kW.

5. Avgjdrelsesmydighet i henhold til lov av 1. juli 1927om
registrering av kraftledninger $ 1 annet ledd og samme lovs
§ 3 a.

l#. Avgjrelsesmydighet i henhold til lov omoreigning av fast
eigedom 2 pkt. 19.

Når det gjelder saker av prinsipiell natur, eller saker
hvor betydelige samfunnsmessige interesser står mot
nverandre, skal hvoedstyret gi innstilling til departementet.

Hovedstyrets av&jsrelsr kan i henhold ti1 forvaltningsloven
inr..'.clages for departementet,.

Departementet henleder til slutt oppmerksomheten på Justis-
departementets bemerkninger i den tilråding som ligger til
grunn for kgl. res. 2. juni 1960 vedr. oreigningsloven,
hvor det bl.a. uttales at &r et departemnt eller et annet
org2n har fått delegert myndighet etter lcvens $ 2, trer det
uten videre istedenfor Kongen for så vidt angår avgjørelser
som nevnt i§§ 6, 8, 10 første ledd, 16, 17, 20, 25 første
ledd jr. Justisdepartementets rundskriv Z. juni 1950 side
9 - 10.

Man viser for øvrig til et annet brev av i dag angående
delegasjon av avgjørelsesmyndighet i henhold til lov av
19. juni 1969 om bygging og drift av elektriske anlegg, samt
til den oversendte avskrift av departementets tilråding
som ligger til grunn for kgl. res. av 15. januar 1971.

Dette brevet som departementet viser til har følgende innhold:

LOV OM BYGGING OG DRIFT AV ELEKTRISKE ti.NlEGG AV
19.6. 1969. DELEGASJON.

Hovedstyrets brev 3.12.69, Jnr. 3139 E-70.
Ved kgl. res. 15. januar 1971 er bestemt:

"T Industridepartemertet boemyndiges til inntil videre
& treffe avgjørelse i henhold til§ 1 i lov av
19. juni 1959 om bygging og drift av elektriske
anlegg og til å treffe bestemmelse vedrørende
bygging og drift  av  statens elektriske anlegg.

II og til å avgjøre saker i henhold til lov nr.l
av 14. desember 1917 § 23 angående konsesnon på
leie av inntil 10 O00O0kW elektrisk energi



- alt i samsvar med forslag inntatt i Industri-
departementets tilråding av l5. januar 1971."

Departementet delegerer inntil videre avgjørelsesmyndighet i
henhold til pkt. I i resolusjonen til hovedstyret, og viser
for så vidt til vedlagte avskrift av departementets tilråding
som 1igger til grunn for resolusjonen, hvorav også den nærmere
begrensning av bemyndigelsen vil fremgå.

Når det gjelder saker av prinsipiell natur, eller saker hvor
betydelige samfunnsmessige interesser står mot hverandre, skal
hovedstyret gi innstilling til departementet.

Hovedstyrets avgjørelser kan i henhold til forvaltningsloven
innklages for deparetmentet.

Angående de delegasjonsspørsmål som er omhandlet i pkt. II
i resolusjonen og i siste avsnitt i departementets tilråding,
viser man til et annet brev av i dag.

1.2 Bek'entirelser

Det har vært meget vanskelig for meg % finne meldinger
som er sendt ut vedrørende denne lov. Såvidt jeg har brakt
på det rene er den viktigste meldingen den som står i
Forskrifter for elektriske anlegg hvor det i§ 11 står
flgende:

§11 Konsesjon for høyspenningsanlegg 6g rnellomspenningsnlegg
med spanning over #l#O V.

a. Hzspenningsanlegg (se $ 10#) og mellomspenningsanlegg
med spenning over 440 V (se§ 105) må ikke iverksettes
uten konsesjon fra NVE.

Søknad om tillatelse med en beskrivelse av anlegget cg
en kartskisse over ledningsnettet innsendes gjennom
Elektrisitetstilsynet i det distrikt hvor den vesentlige
del av anlegget kommer til å ligge. Søknaden og kart-
skissen må innsendes i 5 eksemplarer når anlegget i sin
helhet blir liggende innenfor en kommune (hered).
Kommer anlegget til å ligge i flere kommuner, må det
ytterligere sendes inn et eksemplar for hver kommune.
Kartskissen skal vere i sa stor m?lestckk som fore-
kommende karter gi5r det uli, 0; leiningstr=seen
bør være inntegnet med rød farge. Dessuten skal inn-
sendes tegninger som viser den tekniske utførelse av
anlese a; srsniner i? eksemplarer

Avj$relser av NVE an innen en frist av 5 mineder
inn2nkes fer Industridepartementet.



8.

b. Høyspenningsanlegg, som f.eks. lysrøranlegg, røntgen-
anlegg, anlegg for oljefyring, spenningsprøveanlegg
fordelinEsledninger for strdmlevering til spesielle
formål o.l. kan dog iverksettes etter tillatelse fra
Elektrisitetstilsynet eller det stedlige tilsyn når
anleggene er tilknyttet lavspenningsnett. Disse anlegg
er dels underlagt sarforskrifter (se $$ 551-575)
eller særlige vilkår som oppstilles av NVE for de
spesielle tilfelle.

Komentar:

Bestemmelsen om konsesjon gjelder ikke elektriske
anlegg ombord i skip.

Det henvises til lov av 25. oktober 1959 om oreigning
av fast eigedom (ekspropriasjonsloven).

Komentarene er revidert. Før revisjonen hadde
komentaren følgende tekst: "Bestemmelsen cm konsesjon
efter lov av 16.mai 1896gjelder ikke elektriske
anlegg ombord i skip.

Det henvises til lov av 25. oktober 1959 om oreigning
av fast eigedom (ekspropriasjonsloven)"

Ved utgivelse av: Forskrifter for elektriske anlegg
samt Lov om tilsyn med elektriske anlegg' (september
1933) er det som tillegg til foreskriftene og loven
tatt inn en rekke veiledninger som bilag. Bl.a. flgende
3 bl.lag 1

"B1lag l
LOV AV 23. JULI 189 OM TVUNGEN AVSTELSE AV GRUN
M.V. TIL ANLEGG AV ELEKTRISKE KRAFTLEDNINGER MED
TILLEGG OG FORANDRING AV 26. JULI 1916.

61.
Kongen kan med virkninger som nedenfor nærmere er
angitt meddele tillatelse til anlegg av elektriske
kraftledninger, når interesser av almen betydning
derved kan antas å ville befordres. For tillatelsen
kan oppstilles sådanne vilkår, som antas stemmende
med statens og almenhetens tarv.

I den kongelige resolusjon, hvorhved arbeider overens-
stemmende med denne 1ov tillates iverksatt, fastsettesså vel den sikkerhet ,) som blir å stille for mulig
skadeserstatning i anledning av foretagendet, som
planen for arbeidets utførelse. Denne må senere ikke
fravikes uten særskilt kongelig tillatelse.
l)SikkerhetsstilJ.elsen omfatter erstatning for skade
som ikke var forutsett under ekspropriasjonsforretningen.
Sikkerhetsstillelsen omfatter således ikke skade for-
voldt ved ulykker under det elektriske anleggs drift.
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§ 2. Når sådan tillatelse som i§ 1 nevnt er meddelt,
plikter enhver mot erstatning, som ved skjønn bestemmes,
så vel å avstå den fornødne grunn som å finne sig i den
skade eller ulempe, som foretagendet måtte medføre for
eiendom eller eiendomsherligheter.

§ 3. Hvo, som attrår tillatelse til foranstaltniner, som
her omhandlet, har til vedkommende Rezjerinsdepartement)
å inngi en fullstendig og av de fornødne forklaringer,
tegninger og overslag ledsaget plan så vel som oppgave
over de fordeler, som ved foretagendet antas ville vindes,
og over beskaffenheten avståes eller lide innskrenling -
alt til bedømmelse så vel avden viktighet foretagendet selv
måtte ha, som av de opofrelser, som for andre dermed vil
vmre forbundet.
l) ndragendet innsendes nu gjennem elektrisitetstilsynet.
Se rovedstyrets veiledning for utarbeidelse av konsesjons-
andragender. Inntatt som bilag.

§ 4.Forsåvidt ekspropriasjonsskjønn i henhold til meddelt
kongelig tillatelse ikke er tilstevnt innen l år fra
resolusjonens avgivelse, kan foretagendet ikke iverksettes,
forir:nenny tillatel se er erhvervet. Likeledes bortfaller
adgangen til ekspropriasjon, når avståelsen ikke er forlangt
inner l %r efterat endeli  ski$nn  er avhold. Espropriasjon
kan d2. først iverksettes efter nytt skjønni henhold til
ny kongelig tillatelse.

$ 5. Ophevet ved lov av 14. august 1918.

§ 6. Nmrværende lov korr:mer ikke til anvendelse like overfor
de i lov om vassdragenes benyttelse m.v. av 1. juli 1887
§ 19 omhandlede kraftledningsanlegg, for hvilke bestemmelsene
i nevnte  paragraf fremdeles forblir gjeldende.

Bila 2,

LOV AV 16. MAI 1896 OM FORANSTALTNINGER TIL BETRYGGELSE
MOT FARE OG ULEMPER VED ELEKTRISKE ANLEGG M.V. MED
FORANDRINGER G TILLEGG AV 19. JULI 1912, 26. JULI 1916,
16 JULI 1920 OG 24. MAI 1929.

§ 1. Opphevet ved lov av 24. mai 1929.

§ 2. Elektriske anlegg med så hØi spenning, at derav antas
2 kunne opstå fare for menneskeliv eller den offentlige
sikkerhet,kan ikke iverksettes u 1en tiilatelse av Kongeneller den, han dertil bemyndiger) Forinnen sådan tillatelse
meddeles, skal kommestyrzts erklæring om andragendet
innhentes.

For tillatelsen kan opstilles sådanne vilkår som antas
stemmende med statens og almenhetens tarv.

Der kan i vilkårene fantsettes en årlig avgift til staten
av inntil kr. 2,00 pr elektrisk HK, av anleggets energi-
mengde.

Hviler der avgift på kraften i henhold til konsesjon om
leie av kraft, skal denne avgift kome til fredrak : den av-
gift som p#legges i henhold il denne lcv.
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Hviler der avgift p? det vanfall, hvorfra kraften overfdres
ifølge reguleringstillatelse eller ifølge tillatelse til å
erhverve vannfallet., bør dertil tas hensyn ved fastsettelse av
avgift efter denne lov.

Erlegges ikke avgiften til forfallstid_, svares derefter6%årlig
rente. Avgiften inndrives ved utpantning.
De nærmere bestemmelser om avgiftens beregning og erleggelse fast-
settes av vedkommende regjeringsdepartement2)

$ 5. Hvor hØi spenningen skal vere, forat $ 2 skal komme ti.l
anvendelse, fastsettes til enhver tid av Kongen eller den han
dertil bemyndiger 1)

§ 4. Ophevet ved lov av 24. ma1 1929.

1) Se forskriftenes§ 13.
2) trcADrtøn

s aea l 'suse s»ill·a t

VEILING FOR UTRBEIDELSE AV KONSESJONSANDR:GENDER x)

Utgitt av Hovedstyret for Norges Vassdrags- og Elektrisitetsvesen.

Ved utisse av >ndr3ender  om  till2telse ti!  2 utf3re
e+ at»» «rnl>· r ed di coenj ( 0d e=jons·dr=ende») h+, a. =a u± ;92l b 1I -4 <'g .- li +-vi> i il -5: -± >')

man, foruten iektta hvad forskriftenes§ 13 bestemmer, være opp-
merksom p& f9lende:

l. Andragendet som stiles til Hovedstyret for Vassdrags og
Elektrisitetsvesenet innsendes gjermem Elektrisitetsti2.syneti
god tj_å før anlegget aktes påbegynt.

2. Andraende og beskrivelse bØr - støttet til det medfølgende
kart-gi en kort og grei fremstilling av hvordan anlegget
aktes utrirt 1)

5. Andragendet bør så vidt mulig omfatte en samlet plan - enten
det gjelder nye anlegg eller utvidelser av eldre anlegg.

4. Gjelder andragendet også tillatelse til å foreta de for an-
legget nødvendige ekspropriasjoner,2) må dette uttrykkelig
fremgå av andragendet.

5. Hvor det gjelder utvidelse av ledningsnett, bir traseen for
det eldre nett inntegnes i den utstrekning som er nødvendig
for orienteringen. Traseen for det nye og for det eldre nett
inntegnes med forskjellig farve.

x) Se forskriftenes $ 13.
1) Av tekniske data som bør oppgis kan f.eks. neves: generator-

størrelse, transformatorstørrelse, +edningstverrsnitt,
spenningsforholdog lign.

Dessuten opgis innen hvilket herred (by) anlegget blir
liggende - Jr. 2 i lov av 16.mai 1896,inntatt som bileg.

2) Se lov av 23.  Juli  1894 som er inntatt som bilag!'
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1.4 T e konses 'oner

Følgende konsesjoner behandles i NVE.

l. Konsesjon for bygging og drift av elektriske anlegg
med høy spenning.

2. Områdekonsesjon for bygging av høyspenr'iingsanlegg.

5. Samlekonsesjoner

l}. Konsesjon på leie av elektrisk kraft

5. Erhvervskonsesjon

6. Reguleringskonsesjon
7 Bruksrettskonsesjoner
Av disse behandles de fire frstenevte i Elektrisitets-
direktoratet og de andre tre i Vassdragsdirektoratet. Behand-
lingsmå ten av de fire f Ørs ten evnte ska l oehndlesi det f Ølgende:

2.1 Deg innkommende sknad

Av det so er anført i punkt 1. 4 gis det mange forskjellige
typer konsesjoner. Vi skal i dette avsnitt vise hvorledes de
enkelte typene behandles.

2.1.1 Vanliz konses1on

Som det fremg&r av det foreg&ende skal den som s3ker konsesjon
av type l, sende inn en .:Jknadi 5 eksempl::rer når anleggeti
sin hlhet biir liggende innenfor en kommre. I $ 1l i For-
skrifter for elektriske anlegg av le februar 1964 er det gitt
en 2nvisning på hvorledes man skal beregne antall innsendte
eksemplarer, Konsesjonssnaden sendes gjennom Elektrisitets-
tiJ.syneti det distriktet hvor den vesentlie del av anlegget
kommer til å ligge. Etter at Elektrisitetstilsynet har vurdert
søknaden og behandlet den rent foreløpig, sendes søknaden over
til Elektrisitetsdirektoratet.

2.1.2 Områdekonses."on

Ved rundskrivelse av 8. februar 1937 fra Hovedstyret til
Elektrisitetstilsynet l.- 6,distrikt er de gitt anvisning
Ptåhvorledes områdekonsesjoner skal behandI!es bl.a. står det:
'Søknader om områdekonsesjoner blir å inns£nde i 5 eksem-
plarer gjennom Elektrisitetstilsynet, på vanlig måte.

Søknaden må inneholde opplysninger om hva slags anlegg og hvilket
område konsesjonen i tilfelle skal omfatte og være bilagt med
kant som tydelig viser områdets grenser, fnrsåvidt det ikke
gjelder hele herreder.

2.1.2  Samlekonses.'oner

I brev av 16. mars 1940 har departementet efter forslag fra
Hovedstyret bestemt at elektrisitetsverker skal ha adgang til
a bytte om sine gamle konsesjoner p2 hyspnte elektriske an-
leg med en ny konseson - samlekonsesion <«mn>d om ny n-es+ond 5 . - V • ....., .:.J ,.. • c- • • V  .. .,_; ,Q ? i

sen  es eksemplarer til Hovedstmt >5om leris'testiisv>t
·  g - ' will s 4s a te a L a ·- y3 I «
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S3naden m2 inneholde kart som viser hvilke anlegg sdknaden omfatter,
samt en fortegnelse over de konsesjoner som skal byttes om med den
nye. Dessuten må oppgis:

1. Hvilken spenning de forskjellige deler av nettet er bygget for
og drives med.

2. Antallet av transformatorer i hver enkelt hovedtransformator-
stasjon med angivelse av størrelsen og omsetningsforholdet for
hver enkelt transformator.

5. Generatorinstallasjonen - og eventuelt transformatorinstallasjonen
i den kraftstasjon konsesjonen skal omfatte.

Ved brev av 15.5.58 ra Elektrisitetsdirektoratet til Elektrisitets-
tilsnet 1.-5. distrikt er det trukket opp nye retningslinjer for
slike søknader. Det er der foreskrevet at søknaden sendes Elektri-
sitetstilsnet i 3 eksemplarer og den skal inneholde følgende:

1. Fullstendig fortegnelser over de generatorer, ledninger, kabler,
transformatorer, jordslutningsspoler etc. konsesjonen skal om-
fatte (se pkt.2) 4nleggene nummeres i fortegnelsene og det opp-
gis a'tuelle data som ytelse, spenning, tverrsnitt, plassering,
utstrekning m.m.

2. Kart i tilstrekkelig stor målestokk der de anlegg som er spesfi-
sert t fort-sgnelsene er inntegnet med rødt og nummerert i sam-
svar med fortegnelsene.

• Om mulig sendes som eget vedlegg fortegnelse over de hdyspernings-
anlegg som er utgått i tidligere gitte konsesjoner, med angivelse
av kcnsesjonsdato.

4. Dersom søknaden om ny områdekonsesjon ikke omfatter hele herreder,
sendes som vedlegg til søknaden k2rt hvor grer.sene for omr&det
inntegnet med rødt.

2.1.4 Kraftleiekonsesjoner (Notat av Fin Skagen #.1.72)

If5lge kap. IV om kraftleie i konsesjonsloven av 14.12.17 1an ingen
andre enn staten og norske kommuner og fylkeskommuner med full retts-
virkning erverve elektrisk kraft i større mengder enn 1000 k\•.' (maksi-
mal effekt) til eget bruk, heri medregnet den kraft vedkommende tid-
ligere måtte ha ervervet.

Kongen kan nedsette konsesjonsgrensen til 500 k. I medhold herav er
ved kgl. res. 20.8.71 grensen satt ned til 500 kW.

Konsesjon er dog ikke nødvendig ved rent tilfeldige og midlertidige
kraftleveranser. Hvorvidt leveranser er av en slik art avgjres av
departementet.

Ved kgl. res. 20.1.77  =r Foxedstret delegert ndiget til & avsire
saker angående konsesjon på leie av inntil 10. 000 k\!.

rorske statsborgere og utlendinger samt aksjeselskaper og andre sel-
skaper med begrenset ansvar, korporasjoner og stiftelser med sete
i Norge og et styre hvor flertallet, formannen innbefattet, er norske
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. statsborgere, kan, når ikke almen hensyn taler imot,få konsesjon
til A. erverve kraft utover den konsesjonsfri grense på nærmere
vilkår.

Ved meddelelse av konsesjon og fastsettelse av vilkår skal visse
grunnregler· iakttas ( lovens  §  23). Disse er i det vesentlige følgende;

1. Konsesjon gis til bestemt person, selskap, korporasjon eller
stiftelse for et bestemt tidsrom av inntil 60 år. Ifølge
praksis gis konsesjon gjerne for 10 år av gangen. Det kan
fastsettes vilkår om kapitalsammensetningen.

2. Det kan fastsettes at kraften ikke må anvendes til bestemte
arter av industri. Det kan også bestemmes at kraften helt
eller delvis skal anvendes til en enkelt eller enkeite
arter av industri. Den ervervede kraft kan ikke overdras
videre uten samtykke fra Industridepartementet.

3. Norsk arbeid, forsikring og materiell bør fortrinnvis nyttes.
De nermere regler om dette inntas i konsesjonen. Departementec
kan dispensere fra regelen om bruk av norske varer. Hva an-
går leveranser fra 3FTA-land, vil dispensasjonsadgangen bli
prktisert i samsvar med de forpliktelser som foreligger i
forhold til disse land under forutsetning av full gjensidjg-
net.,

4. Det kan fastsettes en årlig avgift til staten av inil kr.,-
pr. kW og til de fylkes-, herreds- og bykommuner som Hoved-
styret (ifølge bemyndigelse) bestemmer, av ikke over kr.6, ·-
pr k.I særllge tilfelle kan avgiften settes høyere. Ved
fastsettelsen bir tas hensyn til de konsesjons- eller regu-
leringsavifter og til den bestemmelse om vederlagsfri over-
gang til staten, som måtte påhvile det vannfall hvorfra
kraften leveres. For tiden nyttes som hovedregel kr. 1,50 pr
kW som avgiftssats og da bare til staten. I visse tilfelle
nyttes kr.2,- pr. kW ti1 staten ogleller kommuner. Fastsettel-
sen av avgiften kan av konsesjonsmyndighetene tas opp til ny
prøvelse etter 20 år.

5. Det kan i konsesjonen bestemmes at konsesjonæren skal være for-
pliktet til å avgi inntil 1 av den leide kraft til kommner
derunder også fylkeskommuner, idet fordelingen bestemmes av
Hovedstyret (ifdlge bemmndigelse). Kraften skal prinsipalt
leveres til vanlig pris i vedkommende forsynings- eller sam-
kjøringsområde. I henhold til konsesjoner gitt før lovendring-
en 1 1959 skal kraften leveres til selvkost+ 20. Kraften
uttas etter konsesjonsmyndighetenes bestemmelse i kraftsta-
sjonen eller fra fjernledningen eller fra ledningsnettet, hva
enten ledningene tilhtSrer konsesjon9Iren eller andre.  Økte
utgifter i denne forbindelse bæres av den som uttar-kraften.

6. Hvis konsesjonæren er en fremmed statsborger eller et selsk2.p
med begrenset ansvar som ikke hr helt orsk syre og grunn-
kapital, kan det b?tinges ret o staten til senest i det
35. &r & innlse de til raftens utnyttelse bestemt fabrikkt-
an]egg med grunn, boygninger, maskiner og innreininger av enhver
art samt arheiderboliger oz andre by@ringer som hrer til
anlegget. Med Stortingets samtykke kan fristen settes til det
40.år.
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7. Hvis kraftleiekontrakten innebærer· vesentlige endringer i
næringsvirksomheten i et industristed, kn saken etter en-
modning fra en av de berrte parter forlanges bragt inn for
Stortinget.

8. For øvrig får bestemmelsene om vannfall i lovens $ 2 post
5-7, 10-11, 16 0g 25 tilsvarende >nvendelse.
Post 5 gjeldev 4leg5g om forsamlirgslckale, om legehielp,
om jak'- og fiskeoppsyn under anle&gstiden, om sikrins av
øyeblikkelig erstatning til etterlatte etter den som omkommer
ved arbeidsulykke i anleggstiden.
Post 7 gjelder pålegg om husrom og tomter for arbeiderne og
funksjonærene. t.n tas konsesjonen å ville medføre en bymessig
bebyggelse e.l. kan konsesjoneren helt eller de)vis p2legges
å dekke utgiftene til reguleringsplan og i særlige tilfelle
til generalplan.
Post 8 gjelder pålegg om vedlikshold cg istandsettelse av
offentlie veier, broer og kaier.
Post 19 gjelder bestemelser av risregulerende art ved eks-
port og import. Det kan også bestemmes at avtaJ.er om vederlag
for økonomisk, tel-misk og merkantil assistanse skal være under-
gitt departementets godkjennelse.
Post 1! g'elder bestemmelse om at de produkter konsesjonren
fremstfller ved h.jelp av kraften skal foredles her i riket i
den utstreining departementet fastsetter.
Såfremt kraften blir anvendt til frembringelse av produkter
som er av betydning for landbruket, kan det i konsesjonen be-
stemmes at en viss del av produksjonen skBl avgis til det
norske landbruk til nedsatte priser. Likeledes ken bestemmes
at hvis kraften anvendes til frembringelse av produiter som
er av vesenlig betgdninEs for annen norsk næringsdrift eller
for innenlandsk forbruk, skal det være adg-s.ng for innenlandske
nringsdrivende og forbruker til # f kjpt en viss del av
produksjonen til en av departementet til enhver tid fas'sat
prj_s,beregnet på å dekke produksjonsomkcstningene med tillegg
av en rimelig fortjeneste.
Post 16 gjelder pålegg om at konsesjonæren plikter & under-
kaste seg den kontroll med overholdelsen av oppstilte vilkår
som konsesjonsmyndighetene finner nødvendig. Utgifter hermed
kan kreves dekket av konsesjonæren.
Post 25 Eir adgang til i konsesjonen å oppstille ytterligere
vilkår, herunder pålegg om opprettelse 2.v næringsfond ttl
den enkelte kommune, når dette i det enkelte tilfelle finnes
påkrevd av almene hensyn eller til ivaretagelse av private
interesser som blir skadelidende.

Søknad om konsesjon skal være bilagt beskrivelser, som kan forlanges
supplert med tegninger, karter og liknende.

Søknad fra et selskap skal vre bilagt av erklsring fra styret om
at de opplysninger som er gitt i forbindelse med søknaden om ledelsen
av selskapet og eiendomsretten til grunnkapitalen er uttømmende og
dekker det reelle forhold. Hvis erklæringen er uriktig kommer straffe-
lovens§ 166 til anvendelse.

Fr en konsesjonssnad avgj5res skal det som regel innhentes uttal-
else fra vedkommende fylkesmann og kommunestyre.
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For overtredelse av konsesjonsvilkårene skal det i konsesjonen
fastsettes en tvangsmulkt. For tiden gjelder som hovedregel en
løpende mulkt på kr. 2000,- pr. dag. Tvangsmulkten inndrives ved
utpantning.

Likeledes skal det i konsesjonen bestemmes at gjentatte eller
fortsatte overtredelser av de viktigste, nærmere angitte konsesjon-
vilkår medfører at konsesjonen kan trekkes tilbake.

Når konsesjon er gitt, skal kraftleveranddren på forlangende sende
inn fullstendige oppgaver over leveranser av kraft (så vel effekt
som energi) til konsesjong,ren. Det kan gis plegg til kraftleveran-
døren om å påse at det ikke blir levert mer kraft enn konsesjonen
gir rett til.

Hvis en konsesjonssknad avslås, eller søknad ikke innsendes, eller
en  tidsbegrenset konsesjon er utløpt, skal det fastsettes en frist
for erververen til ¢ srge for at rctsender bli omsjort. Fristen
må ikke settes kortere enn 3 måneder eller lenger enn 3 år. Er
fristen utl5pt skal avgivelsen og mottageisr v 'fen7 st>'s
avbrtes. Dog kan med eblikkelig virinins p2boysat avgivelsen os
mottagelsen av kraften avbrytes inntil konsesjon er gitt, hvis ikke
erververen snarest mulig og senest 5 mneder etter inngåelsen av
kraftleieavtalen sender melding til konsesjonsmyndighetene.Til-
svarende mslding skal også innsendes av kraftleverandren.

2.2 Uttalelser om s?5kn2.den (Gjelder områdekonsecjon og vanlig konsesjc1

samt samleko:2sesjon)
I de forskjellige lover som ligger til grunn for søknaden er det
foreskrevet hve!""l som skal uttale seg om saken. I lønet av den
tid Elektrjsitetsdirektcratet har behandlet snadene har det
dannet seg en praksis som nedenfor blir beskrevet.

· Ved innhening av uttalelser og ved referering av innkommende
uttalelser er følgende standard formular benyttet:



NORG ES
VASSDRAGS- OG 2LKTRISIT3TSVESZ

Elektrisitetsdirektoratec .
Gjenparter

. .. . .. .. .. . ... . .. . . . .. ... ..

Vår· ref'. Da to:

.. ... ... . .... . .. . .. .. .... . ....... . ... .. .... . .. ... . . .
•  e • it  • .. • • • I, 6  • • • • • • e 9  • • e • e   • e 6  • • • • • • I • • e e e • I I e  • •  e • e  • • • • • • • • • •  e e  • •  e I  e-  •

j',:ed brev av 19 ••••••  't f1a

Elektrisitctsli]synet .distrikt, her en mott2.tt

nevte s-3 med vedlegg.

tør en forespørre om De har noe å bemerke i anledning av søknaden.

Dokumentene bes returnert sammen med svaret.
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NORG ES
V:SSDR;GS- OG EI ETRISIESVEE

Elektrisitetsdirektoratet
Gj.part:

...............................

Deres e. Deres brev Ve..r ref. Dato ·veclegg

.................................................................. ,,

Qvennee s!nad har vert forelagt f5lende, som utteler:

• • • • l brev 2.v •..•. 19 ....

Foranstående meddeles til foreløpig underretning og iakttakelse,
idet bemerkes at søknaden ennå ikke er ferdigbel1andlet.

Etter fullmakt
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2.2.1 Teniske etater.

I henhold tiJbl.a. ET,s uttalelse har søknaden blitt
sendt til en eller flere av følgende etater utenfor NVE:

a) Fylkesvegsjefer
b) Teledirektoratet
c) Norges Statsbaner
d) Havnedirektøren
e) Luftfartsdirektoratet

Innhentede uttalelser innen NVE:

f) Vassdrasdirektoratet
(av hensyn til fløting i elver som krysses av det om-
søkte ledningsanlegg)

'gJ EE
(Vitigere 66 V ledningsanlegg og ledninger med
høyere spenning, samt transformatorer med ytelse
over ca. 2 MVA)

h) ES
(Etter nærmere avtale, fortrinnsvis avhengig av
hvilke områder ES til enhver tid har under behand-
ling hva angår sammenslutninger).
s

i) (I de tilfelle Statskraftverkene blir berørt)

2.2.2 Skog- og landbruksinteresser.

Konsesjonssknader for ledningsanleg har i den senere
tid olitt forelagt omhandlede interesser i likhet med
søknader om ekspropriasjonstillatelse.

a) So=direktoratet
har, uten spesielle bemerkninger, som reel over-
sendt hertil innhentet uttalelse fra fylkesskog-
sjefen, eventuelt fra herredsskogmesteren.

b) F leslandruksstvret's
uttalelse har blitt innhentet via fylkesmannen.

2.2.3 Naturvern- o friluftsinteresser.

a) F lets friluftsnerd.
I henhold til Industridepartementets brev hertil av
24. mai 1961har den enkelte konsesjonssak av antatt
betydning blitt forelagt fylkets friluftsnemnd som så
i samråd med den lokale nemnd har avgitt uttalelse på
vegne av friluftsinteressene.

Uttalelse har blitt innhentet via fylkesmannen.

b) VN
samsvar med not:t av 29. januar 1959 fra direktr
Gaukstad har innkomne sdinader som regel alltid litt
forelagt rTE's landskapsarkitekt til uttalelse når det
gjelder viktige overføringsledninger. Dessuten også i
andre saker, hvor det har blitt antatt at naturvern-
interesser ble berørt.
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2.2. Kommunale interesser.

I samsvar med loven av 16.mai 1896med senere tillegg
og endringer har søknaden blitt oversendt de berørte
kommunestyrer til uttalelse.

2.2.5 Fvlkesinteresser

Fylkesmannens uttalelse har som regel alltid blitt inn-
hentet.

Fylkesmannen har som regel forelagt søknaden for fylkets
elektrisitetskonsulent før uttalelse er avgitt hertil.
I noen tilfelle er Fylkesmannen ugild og kan ikke uttale
seg om saken.

Meldinger

Krat0rsnin7ens Sivilfcrsvrsnemmnd her etter avtale
blitt underrettet siriftlig om slnader som  har om-
fattet:

a) generatorer
b) transformatorer og jordslutningsspoler med ytelse

over 2 MVA
c) viktigere·66 kv ledninger, samt samtlige lednings-

anlegg med høyere nominellspenning.
d) sjøkabelanlegg.

I den senere tid har underretning blitt meddelt ved at
3jenpart av sknaden med vedlegg har blitt oversendt
nemnden.

2 0 Kommun2.l- og arbeidsdepartementet •• ...., o C. -

Administrasjonen fer friluftsliv- og naturvern har etter
avtale blitt tilsendt til underretni!'!g gjenpart av
meldingen til Kr2f'tforsyningens Sivilforsvarsnemnd når
det gjelder ledningsanlegg. (jfr. 2.3.1.c).

I den senere tid har gjenpart av søknaden med vedlegg
blitt oversendt departementet.

I de tilfeller hvor departementet har avgitt uttalelse
hertil, har departementet som regel på forhånd inn-
hentet uttalelse fra fylkets friluftsnemnd, Den norske
Turistforening, samt aktuelle naturvernforeninger.

2.5.3 Konsesjonssdkeren.

De innkomne uttalelser fra de telniske etater (unntatt ET,
ES og EE) har alltid blitt referert for søkeren til
foreløpig underretning og iakttakelse eventuelt til uttalelse.

Gjenpart av brevet har blitt sendt til ET.

I de tilfeller hvor det har vært antatt nødvendig, har
ogs andre innhentede uttalalser blitt referert for
skeren og da som regel med anmcdnin om 2 uttale seg.
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2.l# Vurdering av skn>den

De innhentede uttalelser har dannet grunnlaget for vurdering
av sknaden.

Ofte har det således vært nødvendig å innhente tilleggs-
uttalelser, samt i enkelte tilfeller å foreta befaringer
og/eller å delta i konferanser for å få saken avklaret.

Spørsmålet om løsningen av de problemer det er blitt dissens
om tas opp med partene.

I konsesjonssaker hvor det reiser seg forskriftsmessige spørsmål,
skal Konsesjonskontoret konferere med Tilsynskontoret. Hvis en
søknad gjelder et elektrisk anlegg som omfattes av særskilte be-
stemmelser i forskriftene, eventuelt krever avvikelser fra be-
stemmelser i forskriftene, skal behandlingen i så fall foregå i
samråd med eller parallelt med den tekniske behandlingen av
anlegget ved Tilsynskontoret. Som eksempelkan nevnes 2..nlegg med
direkte jordet nullpunkt.

Når samtlige uttalelser foreligger, cg når motstridende oppfat-
ninger er klarlagt, blir konsesjonsdokumentet, forsåvidt søkn2den
innvilges, utferdiget og sendt konsesjonren gjennom ylkesmannen
hvis onsesjonaren bor utefor Oslo. Har konsesionaren kontor i
Oslo blir konsesjonsdokumentet sendt direkte til denne og gjen-
parter sendt jennom fylkesmannen til komunestyret. Underretning
om gitte konsesjoner blir også sendt til tekniske etater.

5.1 Konsesionsdokumentet

Konsesjonsdokumentene er omtrent like når det gjelder konse-
sjon av type 1, 2 og 5. Det benyttes standard formularer, men
det settes opp enkelte spesielle vilkår. Konsesjonsdokumentet
har blitt utferdiget som konklusjon på ovennevnte vurdering.

Gjenpart av dokumentet er alltid blit sendt kommunestyret
via fylkesmannen. Underretning om gitte konsesjoner er også
blitt sendt de tekniske etater.

For konsesjonen oppstilles generelle vilkår og med eventuelle
særvilkår som er godkjent av departementet. De generelle vilkår
fremgår av de eksempler som er satt opp for konsesjonsdokumenter
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5.1.1Vanlis konses 'on

Den mest alminnelige konsesjon ser ut som vedlagte bilag l.
Det er i eksemplet tatt en tenkt konsesjon gitt l. Januar
1970,altså efter lov av 19. juni 1969.Før denne tid ville
flgende tekst ha vært benyttet: "I medhold av lov av l6. mai
1896med tillegg av 26. juli 1916 (jfr. kongelig resolusjon
av 27. Juni 1924) og under henvisning til søknad av •••••• 3ir
Hovedstyret •••••••• "

5.1.2 Omr2de'onses 'on

Et eksempel på en omrldekonsesjon er vist i bilag 2. Også dette
eksempel viser konsesjon git efter lov av 29. juni 1969. FSr
dette tidspunkt var følgende tekst benyttet: nrmedhold av lov
av 16. mai 1896med tillegg av 25. juli 1916 (jfr. kgl. res. av
27. juni 1924) skal hovedstyret •••••••• "

Hovedstyret åpnet med rundskriv av 8. februar 1937og 16. november
1938adgang for elektrisitetsverkene til på visse vilkår å få
områdel-:onsesjon dvs. rett tilå foreta utvidelser og forandri1:.ger
av best&ende odelingsanlegg med hdy spenning inntil 22 IV (for-
tøyet til 24 kV) innen et bestemt område. en dette var ikke ens-
etydende med at verket hadde enerett i vedkommende omrJde til
å utføre og drive elektriske anlegs E dermed monopol på kraft-
levering. I tilfelle tvist måtte det søkes om konsesjon i hver
enkelt tilfelle.

Sknader om mr&dekonsesjoner ble sendt gjennom Elektrisitets-
tilsynet på vanlig måte og ble forelagt vedkommende kommune-
styre og andre interesserte til uttalelse.

Høyspenningsanlegg som skulle bygges i henhold til en område-
konsesjon måtte meldes til ET og måtte ikke tas i bruk før ET's
tillatelse forelå. Med meldingen måtte følge oppgaver over even-
tuelle krysninger og nærføringer, ledsaget av innhentede til-
latelser fra de myndigheter eller eiere av ledninger m.v. som
anlegget ber9rte.

I henhold til det trykte meldingsskjema som har vært brukt (Bl.
3215), skulle innhentet tillatelse fra følgende myndigheter være
vedlagt meldingen til ET:
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a) Teledirektoratet
b) Vegvesenet
c) Norges Statsbaner
d) Havedirektren
e) Luftfartsdirektoratet

Dessuten skulle meldingen være vedlagt gjenpart av brev til
fylkesskogsjefen vedrørende varsel om anlegg som kom i skog
eller kunne komme i veien for skogsdriften.
Rundskriv av 8. rebr. 19370g 16.nov. 1938følger vedlagt som
henholdsvis bilag 3 og 4. Bl. 3213 er boilag5.

3.1.3 Samlekonses'on

Den 15.mars 1968ble det sendt en melding til Elektrisitets-
tilsynet 1.-6.distrikt (Jnr. 1162 -68) med følgende innhold:

"VEDR: KONSESJONER PA HYSPENNINGSANLEGG I HENHOLD
TTL LOV V 16. MAI 1896 MED SENERE TILLEGG OG FOR:NDRINGEn.

Antallet konsesjonssaker forelagt Elektrisitetsdirektonatet til
behandlirzhar i de senere 2r steget stert. Dette har 5rt til
Økende cmfang av direktoratets arkiv der samtlige dokumenter
vedrrcnde konsesjonssakene oppbevares. Saksbehandlingen blir
på denne måten unødig komplisert o& tidkrevende.

En antar at Elektrisitetstilsynets distrtktskontor har liknede
problemer.

En bør derfor ske & finne frem til en ordning som kan lette
saksbhdlingen i fremtiden og samtidig skaffe bedre oversikt
over de anleggene som er i drift. En kommer med lgende
forslng:

1. KONSESJONER PA HYSPENNINGSANLEGG.

Hver konsesjcner f&r etter sdnad ny konsesion for sine best&end=
høyspenningsanlegg til erstatning fer tidligere gitte 2nleggs-
konsesjoner. Anlegg som er bygget i henhold til områdekonsesjon
tas også i enkelte tilfeller med i denne søknaden. (se pkt. 2)

Sammen med søknaden om ny konsesjon sendes følgende vedlegg.

a) Fullstendige fortegnelser over de generatorer, ledninger,
kabler, trnsformatorer, jordslutningsspoler etc. konsesjonen
skal omfatte. (se pkt.2) Anleggene nummereres i for-
tegnelsene og det oppgis aktuelle data som ytelse, spenning,
tverrsnitt, plassering, utstrekning m.m.

b) Kart i tilstrekkelig stor målestokk der de anlegg som er
spesifisert i fortegnelsene er inntgnet med rødt og nummerert
i samsvar med fortegnelsene.

Om mulig sendes som eget vedlegg fortegnelse over de hdyspennings-
anlegg som er utgått i tidligere gitte konsesjoner, med an-
givelse av konsesjonsdato.
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2. OMRADEKONSESJONER.

Enkelte konsesjonærer har områdekonsesjon som har vært utvidet
og endret en rekke ganger. I slike tilfeller an det være a.l{tuel t
etter søknad å gi en ny områdekonsesjon til erstatning for tidligere
utstedte dokumenter. Konsesjonæren må i tilfelle i den slnaden
som er nevnt under pkt. 1 også søke om tillatelse til fortsatt
drive de anlegg som er bygget i henhold til områdekonsesjon.

En slik tillatelse vil vanligvis bli gitt uten at en vil kreve at
anleggene spesifiseres og tegnes inn på kart slik som anført
under pkt. 1.

Dersom Elektrisitetstilsynet finner det hensiktsmessig, bir det
imidlertid også for disse anleggene utarbeides fullstendige for-
tegnelser og kart. Dette kan gjøres separat eller i forbindelse
med den under pkt. l nevte søknad.

Dersom søknaden om ny områdekonsesjon il{ke omfatter hele herreder,
sendes som vedlegg til søknaden kart hvor grensene for området
er inntenet med rzdt.

3. INNSENDING AV  SKNAD

Søknadene :ned vedlegg innsendes gjennom Elektrisi tetstilsyr1et i
3 eksemplarer hvorav Elektrisitetstilsynet beholder ett.

#. GJENOMFZRING.

GjenomfØring av ordningen er i stor utstrekning avhengig av at
Elektris:i.t-.:tstilsynet gjør sin innflytelse gjeldende overfor de
konsesjonærer som er aktuelle ut fra den priorieringsliste
Ele1<trisi-;,:2tstilsynet og Elektrisitetsdirektor2.tetpå forhånd
er blitt eige om. (se pkt. 5)

5. PRIORITERING

For å gi konsesjonærene en rimelig tid til å utgrbeide nødvendige
materiale og for å hindre at saksmengden i Elektrisitetstilsynet
g Elektrisitetsdirektoratet konsentreres til et begrenset tidsrom,
vil ordningen måtte gjennomføres over en periode på flere år.

Elektrisitetsdirektoratet ber derfor hvert tilsynsdistrikt utarbeiåe
en fortegnelse over de konsesjonærene en antar det i første omgang
vil være hensiktsmessig å gjennomfre ordningen overfor.
Elektrisitetsdirektoratet vil eventuelt suplere denne fortegnelsen
og komme med endelig forslag til prioriteringsliste.

6. FREMTIDIGE KONSESJONSSKNADER.

Reglene for innsending og behandling av frmtidige konsesjonssøk-
nader vil med dette ikke bli endret. Da det vil ta noen tid før
de nye konsesjonene som er nevnt under pkt. l og 2 kan gis, antar
en at det i mellomtiden må gis konsesjon på vanlig måte, eventuelt
midlertidig driftstillatelse.



En anmoder Elektrisitetstilsynet om å komme med eventuelle
bemerkninger til ovenstående snarest g samtidig sende hertil
den under pkt. 5 nevnte fortegnelse."

Efter at de skriftlige komentorer til forslaget var kommet inn
ble følgende notat satt opp:

"NOT ;1.T

1. KONSESJONER P HYSPENNINGS :NLEGG

Det er stort sett enighet om at anlegg som er bysset i edhold
av enkeltkorsesjoner tr spesiisees cc egnes inn p kart som
antydet i forslaget. Det b5r vurderes o det vil vere hensikts-
me Sl ·g ·°" u+-r1----0 1·cte en v1•,...s "s-t-Y'ldrird\T ......... "''-.:·:;·,,...-:,--:·"i 1r::::---.-:r.s d. V·-  ,..., '- • .:::, ... V  ·- • - J.  '-' - - --· -- .• - . - . - - ... - -- - . ·- ·• -- . . .. •
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dnne grunnleget fore mest mulig enhetlig form på de nye kon-
sesjonsdokumentene. Det antas imidlertid at det br vinnes noe
mer erf2ring når det gjelder behcmdling av slike saker før en
eventuell "standard" utarbeides.

Hvor vidt eldre anlegg som er utført i. medhold av enkeltkonse-
sjoner. men so i dag unne bygges o€ drives 1 medhold av omr2de-
konsesjon skal tas med i spesifikesjoene, må sees i sammenherg
med det som er anført under pkt. 2.

N&r det g5elder sprsm&let om referanse til tidligere Egitte on-
sesjoner samt fortegnelse over anlegg som er utgått i tidligere
gitte konsesjoner, hr det vist seg at det ofte er svert vanske-
lig å slrn:'fe frem disse opplysningene. De forreste av konsesjo-
nrene  har fullstendiE oversikt over disse data, og den kontroll-
muligiet en slik referanse vil gi har neppe så ster verdi at det
kan rettferdiggjøre det betydelige merarbeidet, også for E-til-
synet cg E-direktora.tet, som slike referanser vil representere.
Dette DUnktct bØr derfor  kunne  sløyfes heJ. t i de  endelige ret-
ningslinjene for gjennomføring av nyordningen.

2. OMR DEKONSESJONER

Det viser seg at det i E-tilsynet er høyst forskjellig syn på ve:'
detaljerte spesifikasjoner som br kreves for anlegg som er bygget
i medhold av områdekonsesjon før ny konsesjon kan gis. Dette vil
kunne føre til forskjellig praksis og derav fdlgende uiik arbeids-
mengde for konsesjonærene.

I en del konkrete saker som he.r vært til behandling i EKK har
det vist seg at det for konsesjonærene har vært vanskelig
skjeldne mellom anlegg som er utført i medhold av konsesjon og
anlegg som er utført i medhold av områdekonsesjon. Det har der-
for vært mest praktisk basere den nye konsesjonen på detaljerte
opplysninger også om anlegg som er utført i medhold av område-
konsesjon.

For å få ens praksis og retningslinjer antar en derfor at det i
fremtiden som regel vil være mest hensiktsmessig å erst2tte
enkeltkonsesjoner og områdekonsesjoner samtidig. Ny konsesjon vil
da bli gitt for samtlige anlegg som er i drift pr. dato, sartidiE
som det gis ny områdekonsesjon for inntil 22 kV nominellspenning.
Tidspunktet br ligge s& nrt opp til s&lnadsdatoen som pratisk
mulig.



25.

Sammen med søknaden om ny og samlet konsesjon for bestående
anlegg må det da følge fullstendige fortegnelser over anlegg
som er i drift pr. dato, ogsa de anlegg som er utf&rt ± med-
hold av områdekonsesjon. Det anta.sat denne ordningen er den
som vil gi størst "gevinst" for E-tilsynet og E-direktoratet.

I en del unntakstilfeller kan det være aktuelt å sløyfe
spesifiserinen av anlegg som er utført i medhold av område-
konsesjon. Dette kan f.eks. være aktuelt for spesielt store
elektrisitetsverk. fmlcggende må likevel tegnes inn på kart
og det må oppgis en del hoveddata for nettet, si som total
utstrekning og antallet fordelingstransfor!'?latorermed an-
givelse av samlet ytelse. Dersom flere fordelingsspenninger
er i bruk, må ovennevnte hoveddata oppgis for hver enkelt
fordelingsspenning. Det antas at det i de tilfellene hvor
en slik spesifisering benyttes vil være mest hensiktsmessig
åta med smtlige anlegg for inntil 22 kV nominellspenning
selv om noen av anleggene i sin id skulle vare utf&rt i
medhold av enkeltkonsesjoner.

Ovennevnte fremgangsmåter vil selvsagt medføre en betydelig
arbeidsmende for konsesjonærene, men en antar at den over-
sikt en sli ordninz vil gi for alle parter er sa verdifull
at disse retningslinjene bØr følges. Det kan også nevnes at
det er ndyatis de same data Elektrisitetsforsmingens
forskningsinstitutt krever i forbindelse med sine nettana-
lyser. (jfr. EFI-nytt nr. 3, sept. 1968, side 8).

3.INNSENDING AV SKNAD

Det er en forutsetning at den nye konsesjonen i størst mulig
utstrening skal gis på de nå gjeldende konsesjonsvilkår. Dersom
sknad2n omfatter erstatning av eldre konsesjonsdokumenter
betyr dette bl.a. at saken m forelegges r.relegrafstyret og
vegvesenet hva angår vilkårenes pkt. 8. Det kan også være
aktuelt å legge saken frem for andre instanser bl.a. nr det
gjelder særvilkår som i dag antas å ha liten aktualitet.

Videre antar en at det i en rekke tilfeller vil være slik at
søknaden om ny og samlet konsesjon kommer opp i forbindelse
med saker som krever vanlig konsesjonssasbehandling.

Det forutsettes derfor at søknad om ny og samlet konsesjon på
vanlig måte sendes gjennom -tilsynet i 5 eksemplarer.

4 .OG 5. GJE1'lNGr'1F0RING OG PRIORITERnm

Gjennomføring av ordningen vil kreve et intimt samarbeid
mellom E-direktoratet g E-tilsmet, spesielt hva angår
kommunisering med konsesjonærene. Det antas at det som
regel vil være mest hensiktsmessig at sprsmlet om ny og
samlet konsesjon reises av E-tilsyet. -direktoratet kan
imidlertid også, dersom dette er ønskel.ig, utforme henvendelser
til konsesjonærene. Slike henvendelser bør i tilfelle sendes
gJennom E-tilsynet.

Det antas at ordningen bør gjennomføres ved elverksammenslut-
ninger, endring av grensene for områdek=sesjoner eller andre
strre endringer i konsesjonsmassen.
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For de konsesjonærene dette antas å være hensiktsmessig for
bir ordningen for øvrig gjennomføres så raskt som praktisk
mulig under hensyntaken til arbeidsmengden i E-tilsynet og
E-direktoratet.

6. FREMTIDIGE KONS2SJOPSSØKNADER

I og med at ny onzesjon vi! bli aitt f0 an?=;; s er  i
drift pr. data oppgitt i søknaden må det på vanlig måte stkes
om konsesjon for an7egg som utf5res etter denne dato. Konses
vi l5 zitt ettr vanliEe retninsslinjer.

I og med at den nye konsesjonen ogs? vil catte anlegg som er
utført i medhold av tidligere gitte område:-:onsesjoner vil disse
utgå samtidig med at ny områdekonsesjon blir gitt. En antar
at det vil være mest hensiktsmessig at det for anlegg som i tids-
rommet mellom søknads- og konsesjonsdatoen skal utfres i med-
hold av områdekonsesjon sendes en foreløpig melding til E-til-
synet med referanse til den gamle områdekcnsesjcnen. Det for-
utsettes at disse anleggene meldes på nytt i henhold til den
nye områdekonsesjonen. E-direktoratet vil ved å gi høy
prioritet til sknader  om  ny  cg  samlet konsesjon sake % giie
tidsrommet mellom sknads- og konsesjonsdat0 s? kort som
mulig. Dette forutsetter at kcnsesjcnærene på sin side sender
inn et fullstendig og nøyaktig materiale.

VEDR. YTT KONSESJOSDOKUMENT

Det; antas at net bare i noen få tilfelJ_ervil være praktisk
gi en fullstendig beskrivelse av hver enkelt anleggsdel i det
nye konsesjonsdokumentet. En enklere, men likevel forsvarlig
må.tesk-1.!lle være i tillegg til sel ve søknaden og eventuelle
brev med rettinger og korrigeringer å påberope i selve konsesjons-
dokumentet de dokumentene som er nødvendige for gi en full-
stendig spesifikasjon.

Med utgangspunkt i en konkret sak som er til behadling i EKK
er det utarbeidet 2 forslag til tekst i konsesjonsdokumentet.
(Se vedlegs).

Til forslaget kan knyttes følgende komment2.rer:

I alternativ I er gitt en delvis beskrivelse av nettet. Det
antas at dette alternativet bør benyttes i størst mulig ut-
strekning. I en del tilfeller vil det imia:lertid være mest
praktisk å benytte alternativ II.

I det valgte eksempel har A/S Ofoten Jernmalmgruber skiftet
navn til A/S Evenes Kraftforsyning uten at eierforholdet er
endret. ft.t "denne tillaelse erstatter samtlige konsesjoner
som tidligere er gitt til A/S Ooten Jernmlmgruber" oetyr at
det reelt sett ikke er opprettet noe nytt konsesjonsforhold.
Det antas at en liknende formulering vil v-re nødvendig i alle
de nye konsesjonsdokumentene. På denne måten skulle en f.eks.
unngå at det blir nødvendig med en fullste.r:dig o:-:iregistrering
av ledninger som tidligere er registrert i kraftledningsregisteret.
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Det vil ikke all tid vere praktisk mulig å sammenhefte alle
påberopte dokumenter, f.eks. gjelder dette svært store kart.
I slike tilfeller må hvert enkelt dokument kunne gis nødvendig
påtegning. Spørsmålet reiser seg også om det i enkelte tilfeller
helt kan sløyfes å sende de påberopte dokumentene til konse-
sjonæren sammen med konsesjonsdokumentet. Det vil i hvert fall
være betenkelig å unnlate dette i tilfeller der det er foretatt
korrigeringer av dokumentene i forhold til den opprinnelige
søknaden •. Det må for øvrig påsees at alle korrigeringer kommer
med i de påberopte dokumentene og at påtegning om dette blir
gjort.

VEDR. ARKIVFORHOLD VED EK

Når en konsesjonær er meddelt ny og samlet konsesjon for bestå-
ende anlegg bør dokumenter vedrørende tidligere konsesjonssøk-
nader kunne arkiveres i et bortsettings2rkiv.

For EKK's vedkommende vil dette ety at de fleste dokumentene i
arkivmappene kan settes bort. Det bør vurderes om dokumenter
vedrørende kraftleie, kraftavståelse og andre spesielle saker
br tas ut av mappene og arkiveres i en egen mappe i det daglig
tilgjengelige arkiv. Nar det gjelder tidligere espopriasions-
tillatelser antas det at disse an plasseres i bortsettingsar-
kivet, da det svrt sjelden blir sprsml om disse dokumentene.

For EKT's vedkommende utgjør også konsesjonssekene en vesentlig
del av arkivvolumet. En stor del av dokumentene er dubletter som
gs? fins 2rkivert i EKK's 2riv. Alle dboletter b5r kunne
makuleres.

Nr det gjelder saker fre tiden 5r hovedstyret fikk bemyndigelse
til & meddele konsesjoner fins det vesentligste av saksdokumen-
tene arkivert i EKT's arkiv, men for en viss periode med dublet-
ter i EKK's arkiv. Også når det gjelder disse sakene bør du-

. bletter kunne mauleres.

En opprydding i arkivene og bortsetting av dokumenter kan
f.eks. gjennomføres ved at saksbehandlerne ved EKK i forbindelse
med behandlingen av sønader om ny og samlet konsesjon foretar en
gjennomgåelse av dokumentene vedrørende konsesjonssaker i EKK's
og EKT's arkiv. Dubletter rr:2.kuleres. Gjenværende dokumenter
vedrrende konsesjonssaker samles og settes i bortsettingsarkiv
for EK. Gjenværende dokumenter for øvrig i ET's arkiv samles av
en av EKT,s saksbehandlere og arkiveres i det daglige arkiv.

Når det er oppnådd en del erfaring med slike saker br det
overveies å gjennomføre ordningen også for andre konsesjonærer
enn de som får ny og samlet konsesjon.

NOTAT TJ:NG

VEDRØRENDESPESIFISERING AV HS PENNINGSANLEGG
I SØKNADER OM NY OG SAMLET KONSESJON

l. Kart

Samtlige anlegg som skal omfattes av den nye konsesjonen å tegnes
inn på kart i tilstrekkelig stor målestokk, slik at ledninger og
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kablers traseer samt kraftstasjoner og transformatorstasjoners be-
liggenhet i det vesentlige går frem av kartet. Dersom det fins
egnede offisielle kart tilgjengelig, er det en fordel om slike
benyttes. Det kan ofte være v2.nskel igå få med på hovedkartet over
hele forsyningsområdet, alle detaljer i tettbygde strøk. I slike
tilfeller må det på hovedkartet henvises til de detaljkart som for
øvrig følger med søknaden.

P kartene bir det i st&rst muli£ utstreining bare benyttes
symboler, henvisningsnummer og eventuelt navn på kraftstasjoner og
større transformatorstasjoner. Spesifisering for øvrig bØr
foretas i egne vedlegg.

2. xrersas 'oner t)

Kraftstasjoner angis på kartet med et symbol (f.eks. som vist over)
og med navn. Som regel vil det være mest hensiktsDessig å betrakte
kraftstasjonen med samtlige installasjoner (generatorer, transforma-
t 4-  ) • t "+'" •. ,, 4- • ,,, •orer ee. som en enne • pesi,1sering :oreas 1 vea±egg 1

samsvar med dette. Spesifikasjonen bØr korr.pletteres med ct
prinsippskjema.

Hoveddata som må oppgis er:

l. For generatorer: Ytelse og spenning.
2. For i:.Pan.sfo:-matorer: Ytelse0g omsetningsforhold  (i  kV).

. Z]3 Trans » at»t 3. angis pa kartet med et symoo2 (r.eks.
som vist over) og med et nummer, eventuelt også med nav dersom
plassen tillater det. Dersom transformatorstasjonen omatter flere
transformtorer med forskjellige omsetningsforhold samt eventuell
stasjonstransform>tor vil det som regel vre mest hensiktsmessig
å betrakte stasjonen med samtlige installasjoner som en enhet
og foreta 2pesifisering i samsvar med dette. Til dette benyttes
fortrinnsvis spesielle skjema for transformatorstasjoner. Eventuell
reservetransformator tas også med i spesifikasjonen som bør
kompletteres med et prinsippskjema.

Hoveddata som må oppgis er:

l. Ytelse og omsetningsforhold (i kV) for hver enkelt transformator.

4. FORDELINGSTRANSFORMATORER

Fordelingstransformatorer angis på k·:1rtet med et symbo (f.eks.
som vist over) og med et nummer. Øvrige data gis fortrinnsvis
på spesielt skjema for fordelingstransformatorer.

hoveddata som oppgis er:

1. Plassering/.\Javn, ytelse og omsetningsforhold (ikV) for hver
enkelt transformator.

2. Samlet transformatorytelse for hver fordelingsspenning.
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• Luftledniner.

Luftledninger angis på kartet med heltrukket strek. Dersom det
benyttes flere forskjellige overførings, og fordelingsspenninger
vil det vare en fordel  om  det benyttes forskjelii; fare for 'ver
snai;. Linjene bir Eis en hensiktsmessig numerering (eller nav)
på kartet og for øvrig spesifiseres i fortegnelser eller ved et
linies'sz.

Hovedd>ts son m& oppsis er:

l. Sperning, utstreknig og tverrsnitt for hver-enkelt linje. Så
vidt mulig bør spesifikasjonen omfatte så vel hovedledningen
som hver enkelt avgrening.

2. Total linjelengde for hver fordelingsspenning.

6. Kabler

Kabler angis stiplet på kartet og spesifiserespå samme måte som
luftledninger.

Z. Diverse.

De enkelte anlegg vil ofte også omfatte andre konsesjonspliktige
komponenter enn de som er nevnt over. Spesielt gjeJder dette industri-
anlegg. Speaifisering rnå·foretes i samsvar med det som er angitt i
tidligere konsesjonsdokumenter.

IKonsesonskon'ore vil arbeide videre med  der.. z-en og eventuelt
komplettere beskrivelsen med et eksempel. En vil vudere om de
endelige etningslinjene  br manafoldigsi3ressN rcnzes'cnere
kan ha nytte :v 'em i f'orbindelse med utarbeidelsen av konses'ors-
søknaden.

FORSLAG TIL TEKST I KONSESJONSDOKUMENT

, Alternativ l.

I medhold av lov av 16.mai 1896med senere tillegg og endringer
(jfr. kongelig resolusjon av 27. juni 1924)og under henvisning
til søknad av - - - -- - gir Hovedstyret for Norges vassdrags-
og elektrisitetsvesen herved

N.N. ELEKTRISITETSVERK

tillatelse til å drive i--------- kommune, ----------- fylke:

1. En 4 MV A genera tor for  5  kV, en l4 MVti. tran sf orma tor for
5/22 kV og en 50 VA transformator for 5/0, 230 kV i-------
kraftstasjon.

2.a)Et tilsammen ca. 48,3km langt ledningsnett for nominell-
spenning 22 kV.

b)Et tilsammen ca. 25,2 km langt ledningsnett for nominell-
spenning 6,6 kV.
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3. a) Et tilsammen ca. 2,2 km langt kabelnett for nominellspenning 22 kV
i forbindelse med det under pkt. 2.a nevte ledningsnett.

b) Et tilsammen ca. 1,3 km langt kabelnett for nominellspenning 6,6 kV
i forbindelse med det under pkt. 2 b nevte ledningsnett.

•
5. a)

I"'
O.

1 stk. sekundærtransformator for 22/6,6 V og ytelse 1000 VA

38 stk. fordelingstransformatorer for 22/0, 230 V cg samlet
ytelse 32?.0 kVA.

b)  25  stk. fordelingstr2.nsformatorer for6,6/0,230kV og samlet
ytelse 1450 kVA.

c) 1. stk. fordelirigstransformator for 22/0,380 kV og ytelse 7 VA.

Ndvendig hyspennings apparatanlegg for de under pkt. 1-5 nevnte
anlegg.

Ovennevnte anlegg er inntegnet på kart og spesifisert i fortegnelser
merket: "Bilag til kons. søknad av N.N Elektrisitetsverk.

Et eksemplar av hvert av de fcran paberopte dokumentene legges ved,
sammenheftet og med NVE's stempel.

Samtlige konsesjoner på høyspenningsanlegg som tidligere er meddelt
N.N. Elektrisitetsverk er herved bortfalt

For tillatelsen gjelder følgende vilkår så langt de passer:

Alternativ 2

tillatelse til å drive 1 kommune, fylke, de høyspennings-
anlegg som er inntenet paz55 og spes5f55€75 fortegnelser merket:
HBilag til kons. sø1.{nad av N. N.Elektrisitetsverk"

For øvrig som altera tiv 1. "

3.1.4Konsesjonsvikårene
Vilkårene som stilles for en konsesjon går frem av de eksempler som er
satt opp i bilag l. og 2. Efter loven kan det stilles opp slike vilkår
som antas stemmende med statens Og almenhetenes tarv. Videre kan det i
vilkårene bestemmes en årlig avgift til staten av inntil kr. 3,- pr. kW
av anleggets påregnelige yteevne, henholdsvis overfringseve.

tie standardvilkårene som er oppført i konsesjonsdokumentet er satt opp i
samsvar med Departementet. Når det gjelder avgift til staten, er denne
mulighet lite benyttet. Bare noen få konsesjoner har blitt avgiftsbelagt.

Vedrørende tidsbegreneninger er følgende blitt fulgt.

Med tidsberrensnin.
a) lKsesjoner pa kormunale anlegg utenfor vedkommende kommunegrense.

b) Konsesjoner pa fylkesiommunale anlegs utenfor det fylkcsoc l e
nlegs 0rsyninasomr?de.

c) Konsesjoner på interkommunale anlegg utenfor grensene til de i sammen-
slutningen deltagende kommuner.

d) Konsesjoner på anlegg tilhørende kraftlag.

og dessutennpå private anlegg beliggende utenfor konsesjonærens
e1endomsomraae.
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Uten tidsbezrensning.

a) konsesjoner på statens anlegg

b) konsesjoner på kommunale, fylkeskommunale og interkommunale
anlegg innenfor henholdsvis ommunens grenser, det fylkes-
kommunale 2.nleggs forsyningsområde, eventuelt innenfo grensene
til de i sammenslutningen deltagende kommuner,

c) konsesjoner på anlegg tilhørende private, når anlegget er
beliggende på egen grunn, innen eget fabrikkområde eller
innen bygninger.

d) konsesjoner på primæranlegg med annen kraft enn vannkraft.

l#.  Iversettelsestilletelse

Det kan vises til en mangeårig fast praksis når det gjelder
ordningen med iverksettelsestillatelse, dvs. tillatelse til å
sette igang arbeid på hyspenningsanlegg før det er utferdiget
formelt konsesjonsdokument.

Ved meddelelse av iverksettelsestillatelseblir det tatt rykkelig
forbehcå om at ikke noe foregripes med hensyn til avgitrelsen av
den foreligende konsesjonssknad. Dette bety m.a.o. at arbeidet
i prinsippet utføres på søkerens egen risiko, men en må regne med
at det skQl svæt meget til for å nekte konsesjon når anlegget
først står der med hjemmel i en iverksettelsestillatelse og an-
legget for øvrig er forskriftsmessig -utført. Det vil også fremgå
at en  forutsetning for iverksettelsestillatelse er at det er inn-
kommet søknad om konsesjon på vedkommende anlegg.

Etter· loven av 1896 skulJe komm1.1nest;1rets uttalelse j_nn}:;.entes før
tillatelse (konsesjon) ble gitt. Hverken denne bestemmelse eller
loven for øvrig ble sett & vere hinder for meddelelse av
iverksettelsestillatelser.

I brev av 16.april 1932 til Elektrisitetstilsynet1.-6.distrikt,
skriver Hovedstyret om en dom i en straffesek so antagelig har
interesse. Brevet har følgende innhold:

Vedr. iverksettelseav elektriske anle££

I tilslutning til sirkulære av 9. mars 1931 vedr. midlertidig
driftstillatelse for elektriske anlegg meddeles at det ved en
nylig avsagt hiesterettsdom i en straffesak ang. forseelse
mot straffelovens $ 552, l.ste ledd, jfr. lov om foranstaltninger
til betryggelse mot fare og ulemper ved elektriske nlegg m.v.
av 10. mai 1896 §§ 2 og 3 lov nr. 4 av 2l}.mai 1929 samt K5l.res.
av 13. febru2 1897 og av Arbeidsdepartementet utfordigede
forskrifter§ 13, 102, 103, 104 de må sies å være rettsgyldig
fastslaat at konsesjon skal foreligge før at elektrisk anlegg på-
begynnes. Da dommen blev frifir.nende fremgår dette ikke direkte av
konklusjonen, men av dommens promisser sees at. samtlige voterende
var enize i ndvendigheten av onsesjon fir anlegg paabegynnes og
at det ikke er tilstrekkelig at onsesjonen foreligsger 7 anleet
blir sat under spemirE.
Ovenst=aenCe meddles hr. ilsynsmenen til underretning og iaktta;else.
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Hvis det har hastet med å iverksette anlegg før konsesjon er
gitt, har vedkommende anlegg kunnet sende inn søknad herom
til Hovedstyret via ET.

Hovedstyret har som regel ikke hatt noe imot at arbeidene ble
pabegynt, avhengig av anlegets art, s&fremt anlegget har vert
beliggende på søkerens egen grunn eller grunneiernes tillatelse
har foreligget og ikke noe hermed har vært foregrepet med hensyn
til avgjørelsen av den foreliggende konsesjonssøknad.

Hvor anlegget, som omhandlet i forskriftenes§ 13 har krysset eller
ligget nær ved f.eks. offentlig vei, jernbane eller andre
elektriske ledninger har tillatelse hertil måtte foreligge fra
rette vedkommende før arbeidet med vedkommende anleggsdel kunne
påbegynnes .

. Midlertidig driftstillatelse

Ved brev av 24. februa.r1957ble Elektrisitetstilsynet av
Elektrisitetsdirektoratet bemyndiget til a krne meddele  mid
lertidig driftstillatelse for høyspenningsanlegg eller deler
av anleg det var s&kt konsesjon for.

Forutsetningen herfor var:

a) at bestermelse 1 $ 13 i Forskrifter for elektriske an!egg
om "Melding av kryssinger og nærfØringer'r var  overholdt,

) at det elektriske anlegg var bygget på søkerens egen grunn
eller at eventuelle grunneieres tillatelse forelå. I tvils-
tilfelle måtte søknaden skriftlig forelegges Konsesjons- og
tilsynsavdelin£en til avgj&relse,

c) at lektrisitetstilsynet gjorde skeren oppmerkson p% at
ikke nce herved var forezrepet med hensyn til aVEjrelsen
av den foreliggende konsesjonssknad.

At det til tider har vært problemer med å få elverkene til å
søke konsesjon i tide viser flende rundsrivelse til Elektrisitets-
tilsynet i.-6.distrikt av 9. mars 1931.

" Vedr. midlertidiP driftstillatelse for elektriske anlegg.

I henhold til lov av 16. mai 1896 kan sterkstrømsanlegg med hi
spenning ikke iverksettes uten tillatelse av Kongen eller den han
dertil bemyndiger. Ved kgl. res. av 27. juni 1924 er hovedstyret
bemyndiget til å meddele tillatelse til iverksettelse av elektriske
anlegg rred hØi spenning. Ved lov av 26. Juli 1916 er der åpnet en
viss adgang til opstille konsesJonsvilkr for elektriske anlegg i
videre omfang enn forutsatt i loven av 1895.

Elektriske anlegg med  hi  spenning kan således ikke iverksettes før
tillatelse herom foreligger, og lovene hjemler ikke adgang til å gi
midlertidig driftstillatelse i de tilfelle hvor vedkomm2nde anlegg
måtte være påbegynt og utført rør tillatelse fer iverksettelsen av
samme foreligger. Der har dog fra adskillig tid tilbake undtagelsesvis
vært gitt midlertidig driftstillatelse i tilfelle hvor de foreliggende
omstendigheter har gitt tilfredsstillende begrunnelse herfor.
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Da andragende om midlertidig driftstillatelse fr2 å være en und-
tagelse efterhånden gikl{ over til å bli aimindelig pr2ksis, ut-
ferdiget hovedstyret i juni 1922 en veiledning for utarbeidelse
av konsesjonsandragender hvori der som første pur1kt blev gjort opp-
merksom på at konsesjonsandragender må innsendes i god tid røran-
legget aktes påbegynt. Veiledningen blev inntatt i et tillegg til
forskriftene som blev utgitt s2mme år.

I den senere tid er antallet av andragender om midlertidig drift
for ikke konsederte anlegg igjen steget så betraktelig at situasjonen
er blitt den samme som dengang fornnevnte veiledning blev utgitt.

Hovedstyret mener der må skje en forandring heri og anmoder herr
Tilsynsmannen om,hos elektrisitetsverkene i Deres distrikt å inn-
skjerpe at kcnsesjonsandr2gender vedrørende utførelse av elektriske
anlegg må innsendes gennem Elektrisitetstilsynet i god tid før
anlegget aktes plbegynt.

Andragender om tillatelse til midlertidig drift ved forsinket inn-
sendelse av konsesjonsandragender an ikke lenger påregnes inn-
vilget uten i tilfelle hvor særlige omstendigheter taler herfor.

M::m skal 2::r:1odc he!"r Tilsynsm2nnen om å påse at det herefter blir
forholdt overensstemmende med ovenstående direktiv, samt at elek-
trisitetsverkene i Deres distrikt blir gjort bekjent med inn-
holdet av naarværende skrivelse .11

6. Ekspronriasioner i forbindelse med onsesionss'leader

Det er umulig behandle denne oppgave uten å komme inn på den
behsdlingsåte som benyttes ved ekspropriasjoner. Jeg vil derfor
i det følgende gi en kort orientering om dette.

I lov av 2. oktober 1959er fastsatt bestemmelser om oreigning
av fast eicndom.

Etter $ 2 nr. 19(og nr. 20) an det eksproprieres nødvendig grunn
og rettigheter for elektriske kraftledninger. I medhold av§ 5 er rett
til å gjøre vedtak om eller gi samtykke til eiendomsinngrep
etter 9 2 nr. 19(og nr. 20)delegert til Industridepartementet.

I§ 11 er det bestemt at når en ekspropriasjonssak forelegges for
det administrative organ som har fått fullmait etter 9 5, skal
det såvidt mulig angis hvem eiendosinngrepet er rettet mot, hva
det går ut på, og hvilket formål inngrepet skal tjene. Videre
skal det berørte område beskrives ved hjelp av kart eller skisse,
og dets beliggenhet, utstrekning, art og nåværende bruk 3å vidt
mulig oppgis. Det er NVE som vanlivis innhenter disse opplysninger.

I § 12 er det bestemt at før det administrative organ som har
fått fullmakt etter§ 5, treffer avgjørelse i saken, skal det
sørges for at den blir best mulig opplyst. Saken skal i alminnelig-
het av NVE forelegges til uttalelse for fylkeslandbruksstyet,
fylkesskogrådet, jordstyret, skogrådet, helserådetJ smferdsels-
ne mnd fr; 1 u.Pt,..ncm-r,rl.-,, e 11 0 r !'lnd.,....e sak 1,,. ..,,....,G:J  -- 0 cr-ner 'n.,.. dnn

• iil. ++.4 o star. + « + . og 4' le ·5.4 '- e- -
ve?kommer interesser som nrer under slke crgane. Nar saken vea-
kommer kommunale interesser, foreleges den for kommunestyret.

Det organ som skal avgidre saken, kan palegge partene  ? pr3ve om
minnel1z ordning kan oppnas, men skal ogsa l den som inngrepet vil
vcsre rcttet not, anledninstil ? uttale sea. Dersom det srlie
ti1e1le er uforho7dsmecsig vans'l5 n? r:::' z. • al, ska!
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det være nok at dokumentene av  skeren,  eller av NVE med
departementets tillatelse, lesses ut tii ettersyn pl et h3vii:;
se : distdktot med opp0rdrin< ti! alle vedkomende om &
komme med sine  anfrsler  imnen en bestemt frist som ikke m3 settes
kortere enn 6 uker.

Utleggingen skal kunngjøres i Norsk Lysningsblad og minst
2 blad som er alminnelig lest på stedet. Fristen regnes fra
kunngjøringen i lysningsbladet.

I $ 25 er det bestemt at når skjønn er begjært og det er av
stor betydning for søkeren å kunne gjennomføre eiendomsinngrepet
snart, kan det administrative organ som h2r :f'ått fullm2kt etter
§ 5 til å treffe avgjørelse om slikt eiendomsinngrep bestemme
at gjennomføringen kan skje før skjønn er holdt. I særlige til-
felle kan slik bestemmelse også treffes selv om skjønn ikke er
begjært, dersom det ville føre til vesentlig forsinkelse å stille
dette krav. Det organ  so  er nevnt foran skal i så fall sette
frist, som ikke må overstige 5 mneder, i:nnen hvilken skjØn
må vrnrebegjæ:--t.

Når gjenstanden for inngrepet må antas å ville bli så forandret
som følge av arbeider eksproprianten vil sette igang far skjønn
er holdt: at riktig fastsettelse av erstatningen vesentlig
vanskeliggjøres skal det organ som er nevnt i første ledd stiile
som vilkar or aden£en til % gjennomf#re  innrepet &r skinn
er holdt, at det pa forh&nd foretas slike trengbesirivelser,
målinger og ar.åre granskninger som finnes nødvsndig.

Partene skal få anledning til å uttale seg før det treffes
besemmelser etter frste og anret ledd.

Nr det er truffet beste:nmelse etter første lsc:.d, :1.nnesttr
staten or at erstatninen blir betalt. Sakseren - do; ike
staten - skel stille slik sikkerhet for erst2tningsbetalingen
som departementet fastsetter.

Er inngrep i henhold til bestemmelse etter første ledd eller
på grunnlag av samtykke fra vedkommende rettighetshzver
gjennomført før erstatningen er fastsatt, plikter eksproprianten
i mangel av annen avta.leå stå ved inngrepet og betale den
erstatning som blir fastsatt.

Søknad om ekspropriesjonstillatelse stiles til Industrideparte-
mentet, men blir som regel sendt til hovedstyret gjennom
Elektrisitetstilsynet idet søknaden kombineres med søknad om
konsesjon i de tilfelle anlegget ikke kan bygges og drives i
medhold av områdekonsesjon. Kan anlegget bygges og drives i
medhold av områdekonesjon sendes søknaden om ekspropriasjons-
tillatelse direkte til Industridepartementet eller hovedstyret.

En søknad om ekspropriasjons tilla tel se for kraftledning slal
i alminnelighet inneholde nødvendige tekniske opplysninger om
anlegget såsom spenning og tverrsnitt samt utstrening og
byggemåte.Videre må det med søknaden vedlegges kart hvor
traseen for ledningen er inntegnet, f.es. med rødt.



Kopier eller gjenparter av de utsendte brev til grunneierne
samt dissens eventuelle svar må likeledes innsendes ti1 VE.

For øvrig viser en til brev av 24. november 1950 fra Industri-
departementet til hovedstyret. Brevet lyder slik:

"Vest-Agder elekrisitetsverk har bedt om opplysninger om frem-
gangsm&ten ved espropriasjcn etter den nye lov serlig om sam-
tykke til å kreve ekspropriasjon nå må søkes i alle tilfelle hvor
minnelig ordning· ik:e oppnås og om praktiseringen av lovens § 12
annet ledd.

Etter & ha forelagt saken for Justisdepartementet skal Industri
departementet bemerke:

Loven av 25. juli 189} om tvungen Astaaelse a Grund m.v. til
Anlæg af elektriske kraftledninger er opphevet ved oreigningslovens
§ 36 nr. 8. Ekspropriasjon etter oreigningsloven kan bare skje i
henhold til bestemmelse av Kongen eller den han har eitt fullmakt
jfr. §§ 2  g 5. For så vidt gjelder anlegg av elektriske kraftled-
ninger, viser man til nr. 19 i§ 2. Ved kgl. res. av 2. juni 1960 er
Industridepartementet gitt rett til å treffe vedtak om eller gi sam-
tykke til eiendomsinngrep etter dette nummer.

N&r bl.a. en komrune saker om samtyke til ekspropriasjon, skal
kommunen forestå den forberedende behandling av saken et ter 10-  en
§ 12 første og annet ledd, jfr. avsnitt VII nr. 1 og 2. i den kgl.
resolusjon av 2. juni 1960. Departerentet antar videre at når et
kommunalt eller fJleskommunalt elektrisitetsverk s$ker om samtykke
til ekspropr:Lasjofl, bØr verket forestå den forberedende behandling
av saken etter lovens§ 12 første og annet ledd. Uttalelser som
skal innhentes etter§ 12, må da gis til verket og verket må la
dem  f;Hge  sc:ken nar sølmaden sendes inn. Deperte;nentst finner det.
praktisk at samme fremgangsmåte nyttes av elektrisitetsverker som
eies av aksjesel skap, andelslag eller annen sam:1ienslutning hvor
en eller flere kommuner eller fylkeskommuner deltar og som ute
lukkende eller hovedsakelig har til formål å besørge alminnelig
kraftforsyning i distriktet.

Når en som vil bli rammet av det påtenkte inngrep, skal varsles og
gis anledning til uttalelse og spørres om han eventuelt er villig
til avståelse i minnelighet, jfr. § 12 annet ledd, må han gjøres
nøye kjent med på hvilken måte inngrepet vil berøre hans eiendom
eller rettighet. Det bør fØlge med kart eller skisse, eventuelt arbeids-
tegning der dette er nødvendig til forklaring, som viser ledningens
trase over vedkommende eiendon med bl.a. maseunter ogs ledningens
beliggenhet i forhold til bebyggelse. Om mulig bir dette påvises for
ham ved befaring i terrenget dersom han nsker det.

Adgangen etter  §  12 annet ledd annet og f;Hgende punktum til å legge
ut dokumentene til gjennomsyn kan bare nyttes dersom det er urimeli;
stor vanselihe forbunde med 2 f varslet hver enkelt direkte. Det
vil i alinnelighe tilkomme Industridepartementet som skal treffe
bestemmelse om hvorvidt eiendomsinnrepet skal finne sted, å avgjøre
om forholdene i det onkrete tilfelle ligger slik an at den her

nevnte fremgangsmte kan f0lges, jfr. Ekspropriasjonslovutvalgets inn-
stillings. 109 annen spalte.



Industridepartementet kan i tilfelle p&by at alle kjente grunneiere og
rettighetshavere skal gisdirekte meddelelse, slik at utleggingen
bare tjener som supplement av hensyn til mulige andre som søkeren
ikke har kunnet skaffe seg kjennskap til eller ikke har kunnet opp-
spore adressen til.

Ved anlegg av kraftledning som strekker seg gjennom flere kommuner,
antar man at utlegging av dokumentene i tilfelle bør skje på minst
ett sted i hver kommune. På alle utleggingsstederbr det legges ut
bl.a. kart som viser hele ledningstraseen, og på det enkelte ut-
leggingssted dessuten kart eller skisse i stirrem&lestokk, som mer
detaljert viser traseen over de eiendommer som sogner til vedkommende
utleggingssted, bl.a. hvorledes kraftledningen vil gå i forhold til
bebyggelse, og hvor ledningsmastene vil bli plassert. I oppslag på
utleggingsstedene og i kunngjøringen i avisene om utlegginen br
stå at interesserte kan henvende seg til vedkommende elektrisitetsverk
hvis de trenger opplysninger i tillegg til det som femg&r av de
utlagte dokumenter, eller ønsker nærmere forklaring.

SØknadersom kommer til Industridepartementet vil av departementet
bli forelagt Hovedstyret for vassdrags- og elektrisitetsvesenet til
uttalelse. SØlmr.der kan også sendes til hovedstyret som med sin
uttalelse oversender saken til departementet.

Avtrykk av dette brevet er sendt Norske Elektrisitetsverkers
Forenins med anmodnin om & underrette medlemmene. Avtrykk er ogs
sendt bl.a. samtlige fylkesmenn til orientering. Videre er avtrykk
sendt Vest-Agder Elektrisitetsverk som besvarelse av verkets fore-
sprsel."

Opplysninger som er gitt ovenfor er hentet fra NVE's arkiv og fra de
av Erling Sandene utgitte kommentarer til oreigningsloven.
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Hovedstyret
3ilag l.

Jnr. 0 0 0 E- 7 0
TJN :NG

Oslo,

N.N. Kraftverk A/S

I  nedhold av lov av 19.  juni  1969 oc b2r.1yndir_::else 2,i tt av

Industridepartenentet  20.  januar  1971  (jfr. konelig resolusjon av

l5. januar 197), samt under henvi3ning til sknad av  20.  juni  1963

og rev av 13. oktoer l959 gr iovedstynet for Nonges vassdnags-· og

elektnisitetsvesen  herved

N.N. KRAFTVERK

tillatelse til 1 N.i. kommune 1 fylk e sette opp drive:

l. en st. 100 <I, 10 kV, kortslutningsmotor med n%dvendig utstyr,

2. en  stk. 22/0,22 kV, 1200 kVA transformator med ndvendi apparat-

anlegg,

3. en  stk. ca. 50  m lang, 22 kV, 3 x 25 rni12 jordkabel.

Tillatelsen gjelder inntil  :=-or eks. 1. januar 1990.

For tillatelsen gjelder fjl2ende vilk1r  sd lanct de passer,

men med  forbehold on  at vilk1rene senere kan bli endret:



1. Overdragelse av konsesjonen.

Konsesjonen kar. ikke overdras uten samtykke av hovedstyret.

2. Frister for påbegynnelse og fullførelse av anlegget.

Anlegget skal være påbegynt innen 1 -- år fra dato og

fullført og satt i drift innen ytterligere frist på , -t•.- år.

I fristene regnes ikke med tid som det har vært umulig å utnytte

på grunn av arbeidsstans eller andre årsaker (vis major).

Blir anlegget ikke påbegynt eller fullført og satt 1

drift innen fristen, kan vedkommende departement ilegge konse-

sjonren en dagbot til statskassen pd oppt1l 50 - femt1 kroner

dagen. Går det mer enn 1 år over fristen, faller konsesjonen bort.

3. Trase.

4. Norske tjenestemenn og arbeidere.

Til bygEingen o d 1ften av anlegget skl det bare brukes

tjenestemenn og arbeidere m har norsk innfødsrett eller stats-

borgerrett. Vedkommende mynd het kan dog dispensere fra denne

regel når det trengs spesiell gkunnskap eller øvelse eller når

andre hensyn gjor det nodvendg ller serlg onskelg for konse-

sjonæren. Såfremt ikke offentlige ensyn taler mot det, kan dis-

pensasjon ogsa gis når det gjelderfemmede tjenestemenn og

arbeidere som har hatt fast bopel her riket 1 det siste år.

Søknad om dispensasjon må i hvert enkelt tilfelle sendes om ved-
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kommende politime ter. Ansettelse må ikke i noe tilfelle fore-

tas før søknadene avgjort.

Bruker konse joneren fremmede tjenestemenn eller arbei-

dere uten å ha fått 1llatelse til det, kan vedkommende departe-

ment ilegge ham en da bot til statskassen på opptil 50 - femti -

kroner dagen for hver erson.

5. Norsk arbeid og mater ell.

Til byggingen o dr ften av anleget skal norsk vare

brukes såfremt den er likes god som den uter.landske, kan skaffes

tidsnok (en forutsetter da a den blir tinget : tide) og prisen

på den ikke 1 igger mer enn 10 present over prisen på den uten-

landske vare inklus1ve toll. rutsetningen er do at toll og

prisforskjell tlsamme 1kke sk l cverstge 25 prcsent av prisen

på den utenlardske vare (eksklus ve toll). Nr det gJelder valg

mellom innenlandske tilbud, skal et tilbud velges som represen-

terer mest norsk arbeid og den sterste nnenlandske produksjon

av råvarer cog halvfabrikata, selv cm dette tilbud er dyrere, når
i

de t bare k ke l 1 i:- g e r c ,_,.e r c!en pr i sgr nse s om gJe 1 de r 1 f o rho l d

t1l utenandsk vare.

Hovedstyret kan dispensere fra regelen om bruk av norske

varer nr srlige hensyn gjør det påkrevd. Søknad om dispensa-

sj0n m på forhånd endes til hovedstyret med de opplysninger

som er nødvendige.

Ved overtredels av bestepmelsene m bruk av norske varer

kan hovedstyret for hver gang ilegge konses oneren en bot til

statskassen på inntil 15 - femten - prosent a den verdi som varen

har.

Hovedstyret går ut fra at konsesjonære på alle måter

seker å lette innkjøp av innenlandsk materiell, f. eks. vedl
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dele opp ordrene år det er høve til det og ved lempninger med

omsyn til levering tid og andre vilkår.

Når det gjeld r innkjop for over 5000 kr. av en vare som

også blir laget her i andet, må anbudsinnbydelse sendes ut der-

som det skal innhentes t1 bud fra utlandet. I anbudsvilk&rene skal

det kreves at det i tilbud om norske varer må opplyses om det er

brukt utenlandske råvarer eler halvfabrikata til fremstillingen

av varene og eventuelt i hvor tort monn dette er gjort. Alle til-

bud skal åpnes samtidig og det settes opp protokoll over

forretningen. Blir det tinget for over 5000 kr. av en vare som er

laget i utlandet, skal det straks s ndes melding til Hovedstyret

om det med alle de opplysninger some må ha for lure avgjøre

om konsesjonsvilkårene er fulgt. Når Hovedstyret finner grunn

til det, kan det kreve opplyst på forhån om konsesjonæren  akter

2 kjope varer fra utlandet.

6. Trygd.

Trygd skal fortrinsvis tas i norske selskaper, hvis disse

byr likes gode vilk&r som utenlandske.

7. Samarbeid.

Konsesjonæren plikter åla anlegget samarbeide med andre

elektriske anlegg når det finnes hensiktsmessig av omsyn til den

alminnelige kraftforsyning. Dersom partene ikke selv blir

enige om å samarbeide, treffer et skjønn som Kongen oppnevner

bestemmelse om dette. Skjønnet fastsetter også de nærmere tek-

niske og økonomiske vilkår for samarbeidet.

Såfremt de alminnelige konsesjonsvilkår for elektriske

anlegg ved eventuell ny lov i emnet endres til fordel for konse-
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sjoneren forsvidt denne bestemmelse angår, vil disse fordeler

bli gjort gjeldende for denne konsesjon.

8. Flytting og omlegging av kraftledning m. v.

Konsesjonæren plikter å foreta flytting eller omlegging

av ledning eller åta enhver annen sikringsrådgjerd som måtte

bli nødvendig på grunn av anlegg, utviding eller forandring av

offentlig vei, gate eller plass eller offentlig eller privat

jernbane eller sporvei til alment bruk.

Konsesjonæren har ikke krav på ulempe-erstatning for

dette, men kan kreve å få utgiftene godtgjort hos ved.kommende

offentlige eller private anlegg. Dersom de to anlegg blir bygd

samtidig, skal utgiftene bæres av den som sist har ervervet de

nødvendige grunnrettigheter for anlegget sitt.

Tvist om de rådgjerder som skal tas, avgjøres av Hoved-

styret.

9. Krysning med ledningene til Telegrafverket og Statsbanene.

Telegrafverket og Statsbanene har rett til åla telegraf-

og telefonledningene sine krysse anlegget uten å betale ulempe-

erstatning for det.

10. Krysning med vassdrag.

Kraftledning som krysser vassdrag på steder hvor det

foregår fløtning eller ferdsel må legges opp slik at den kommer

minst 6 meter over hoyeste flomvannstand.

Dersom det skal settes opp ledningsstolper i vassdraget

(lavere enn flomvannstanden), m@ sporsm&let om plaseringen av

stolpene legges fram for dem som er interesserte i flotningen og

ferdselen p stedet.



Finner Hovedstyret siden at ledningen er til skade eller

ulempe for noen almen interesse i vassdraget eller er til hinder

for en rasjonell utnytting av vasskraften, kan det kreve at led-

ningen skal forandres eller legges om. Forandringen eller om-

leggingen må utføres slik som Hovedstyret påbyr.

11. Merking og omlegging eller fjerning av sjøkabler og luftspenn.

Når Havnedirektøren og/eller Luftfartsdirektoratet finner

det nødvendig, skal sjøkabler og luftspenn merkes i samsvar med

normer fastsatt av de nevnte direktorater.

De minstehøyder for luftspenn over farvann som er fastsatt

i henhold til havnelovens§ 18 må nøye overholdes.

Finner Hovedstyret siden at ledning som krysser farvann,

innsjø eller dalsenkning er til skade eller ulempe for almene inter-

esser, kan det kreve at ledningen skal tas bort eller legges om.

12. Tekniske forskrifter.

Anlegget må bygges, drives og holdes vedlike i samsvar med

de forskrifter som gjelder for elektriske anlegg til enhver tid.

13. Ettersyn og godkjenning.

Anlegget m ikke tas i bruk for Elektrisitetstilsynet har

gitt tillatelse til det.

14. Kontroll.

Konsesjonæren skal rette seg etter de bestemmelser som

Hovedstyret til enhver tid treffer av omsyn til kontrollen med at

konsesjonsvilkårene blir holdt.

Dessuten plikter han å erstatte staten utgiftene til kon-

trollen etter nærmere bestemmelse av hovedstyret.
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15. Nedlegging av anlegget.

Når konsesjonen løper ut, kan hovedstyret plegge konse-

sjonæren åta bort anlegget eller en del av det innen en viss

frist. Det samme gjelder dersom konsesjonen faller bort eller

anlegget blir nedlagt for konsesjonstiden løper ut eller Elek-

trisitetstilsynet finner at anlegget ikke blir holdt godt nok ved-

like når det er ute av drift en tid. Blir pålegget ikke etter-

kommet, kan Hovedstyret la anlegget eller vedkommende del av det

bortta for eierens regning.

16. Naturfredning.

Det påhviler konsesjonæreni den utstrekning hvori dette

kan skje uten særlige vanskeligheter og utgifter, unng ødeleg-

gelser av plante- og dyrearter, geologiske og mineralogiske dan-

nelser samt i det hele naturforekomster og steder som kan antas

å ha vitenskapelig eller historisk betydning.

Såfremt sådan ødeleggelse som følge av arbeidenes fremme i

henhold til foranstående ikke kan unngås, skal Landsforeningen

for naturfredning i Norge i betimelig tid på forhånd underrettes

om saken.

Konsesjonæren plikter ved planleggingen og utførelsen av

anleggene, i den utstrekning det er mulig uten uforholdsmessige

omkostninger, å dra omsorg for at de ferdige anlegg virker minst

mulig skjemmende i terrenget.

Om nåværende bestemmelser gis vedkommende ingeniører eller

arbeidsledere fornoden meddelelse.

itter  ullrat

Gunnar Vatten

8
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Vt833.433- 03 LEKTRISISVEESEN
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Jnr. 000 E-70
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Oslo,

N.N. om. Elverk

0 : 1 R A D :: K O :-r S E S J O IJ

I medhold av lov av 19. juni 1959 OE beyndi£cl3e citt av

Industri_clepa.rteLentct 20. januar 1971 (jfr. oncelig r'2.3olu-;jon av

15, jc1:1ue.r l'.::!71), skal noved3tyret for :Jorz;es vassdrags- c:c. ele:(t-

risitetsvesen herved bestene:

Det tillates

inntil videne { foreta utvidelser oc forandriner av sitt l2dincs-

anle2E for inntil 22.000 V noinells?enninE med fordelingstrcnsfcr-

r..atorer i :·r.:J. ko::,:une i .i. fylke innenfor de grenser so er vist

ned rdt på det innsendte kart 2erket: "3ilag til konsesjonssnad

av 20. juni 1959, :L:;. kon;IJ • .C:lver-k", samt J. drive de anler;g so:-:i.

blir b/[d 2ed hjer.Lr:-:31 i denne tilL1t-3L;e (jfr. J .:-I. ko:1...-:1. El verks

s;:5knad av 20. j:rni 1959 cs ilov2d::;tyr2t::; rund3kri,;elscr av 8. februar

19 3 7 o J 16 • n o verb>er 293 3 ) •

For tillatelsen zjelder ilende,vilk&r s? lant de passer,

nen r:-1ed forbehold or7! 2..t ·1ilkLrcn 3enere kun jli endret:



l, Overdragelse av konsesjonen.

Konsesj anen kan ikke overdras uten samtykke av hovedstyret.

2. Meldinger.

Anlegg som aktes utført med hjemmel i områdekonsesjonen

skal meldes til Elektrisitetstilsynet i god tid før anlegget

'påbegynnes. Meldingen skal sendes i 2 eksemplarer på særskilt

·skjema som er å få hos Elektrisitetstilsynet.

Når anlegget er fullført, må det sendes melding til Elek-
//

'trisitetstilsynet om det på vanlig måte (jfr. § l-6 i Forskrifter
s 3

for elektriske anlegg av 29. desember l99).

5. Tras6.

Sammen med hvert eksemplar av meldingene skal det sendes

kart som tydelig viser tras€en for ledningene og plaseringen av

transformatorene.

4.  Norske tjenestemenn og arbeidere.

Til byggingen driften av anlegget skal det bare brukes,

tjenestemenn og arbeide som har norsk innfødsrett eller stats-

borgerrett. Vedkommende my dighet kan dog dispensere fra denne

regel når det trengs spesiel fagkunnskap eller øvelse eller når

andre hensyn gjør det nødvendig eller særlig ønskelig for konse-

sjonæren. Såfremt ikke offentlige ensyn taler mot det, kan dis-

pensasjon også gis når det gjelder emmede tjenestemenn og

arbeidere som har hatt fast bopel her· riket i det siste år.

Søknad om dispensasjon må i hvert enkelt tilfelle sendes om ved-
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kommende politimester. Ansettelse må ikke i noe tilfelle fore-

tas før søknaden er avgjort.

Bruker konsesjonæren fremmede tjenestemenn eller arbei-

dere uten å ha fått tillatelse til det, kan vedkommende departe-

ment ilegge ham en dagbot til statskassen på opptil 50 - femti  -

kroner dagen for hver person.

1

5. Norsk arbeid og materiell.

Til byggingen og driften av anlegget skal norsk vare

brukes s&fremt den er likes& god som den utenlandske, kan skaffes

tidsnok (en forutsetter da at den blir tinget i tide) og prisen

på den ikke ligger mer enn 10 prosent over prisen på den uten-

landske vare inklusive toll. Forutsetningen er dog at toll og

prisforskjell tilsammen ikke skal overstige 25 prosent av prisen
,.

på den utenlandske vare (eksklusive toll). Når det gjelder valg

mellom innenlandske tilbud, skal det tilbud velges som represen-

terer mest norsk arbeid og den største innenlandske produksjon

av råvarer og halvfabrikata, selv om dette tilbud er dyrere, når

det bare ikke ligger over den prisgrense som gjelder i forhold

til utenlandsk vare.

Hovedstyret kan dispensere fra regelen om bruk av norske

varer når særlige hensyn gjør det påkrevd. Søknad om dispensa-

sjon må på forhånd sendes til hovedstyret med de opplysninger

som er nodvendige.x)

Ved overtredelse av bestemmelsene om bruk av norske varer

kan hovedstyret for hver gang ilegge konsesjonæren en bot til

statskassen på inntil 15 - femten - prosent av den verdi som varen

har.

Hovedstyret går ut fra at konsesjonæren på alle måter

soker & lette innkjop av innenlandsk materiell, f. eks. ved &
x) iiva an;ir leveranser fra =land, vil dispensasjonsa}rangen

bl:  pwaktisert  :  saavar med de forplitelser soa foralisrer i forio,
ti1 disse land under forutsetning av full ajensidiehet,
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dele opp ordrene når det er høve til det og ved lempninger med

omsyn til leveringstid og andre vilkår.

Når det gjelder innkjøp for over 5000 kr. av en vare som

også blir laget her i landet, må anbudsinnbydelse sendes ut der-

som det skal innhentes tilbud fra utlandet. I anbudsvilkårene skal

det kreves at det i tilbud om norske varer må opplyses om det er

brukt utenlandske råvarer eller halvfabrikata til fremstillingen

av varene og eventuelt i hvor stort monn dette er gjort. Alle til-

bud skal åpnes samtidig og det må settes opp protokoll over

forretningen. Blir det tinget for over 5000 kr. av en vare som er

laget i utlandet, skal det straks sendes melding til Hovedstyret

om det med alle de opplysninger som en må ha for å kunne avgjøre

om konsesjonsvilkårene er fulgt. Når Hovedstyret finner grunn

til det, kan det kreve opplyst på forhånd om konsesjonæren akter

& kjope varer fra utlandet.

6. Trygd.

Trygd skal fortrinsvis tas i norske selskaper, hvis disse

byr likes gode vilk&r som utenlandske.

7. Samarbeid.

Konsesjonæren plikter åla anlegget samarbeide med andre

elektriske anlegg når det finnes hensiktsmessig av omsyn til den

alminnelige kraftforsyning. Dersom partene ikke selv blir

enige om å samarbeide, treffer et skjønn som Kongen oppnevner

bestemmelse om dette. Skjønnet fastsetter også de nærmere tek-

niske og økonomiske vilkår for samarbeidet.

Såfremt de alminnelige konsesjonsvilkår for elektriske

anlegg ved eventuell ny lov i emnet endres til fordel for konse-
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sjoneren forsvidt denne bestemmelse angår, vil disse fordeler

bli gjort gjeldende for denne konsesjon.

8. Flytting og omlegging av kraftledning m. v.

Konsesjonæren plikter foreta flytting eller omlegging

av ledning eller åta enhver annen sikringsrådgjerd som måtte

bli nødvendig på grunn av anlegg, utviding eller forandring av

offentlig vei, gate eller plass eller offentlig eller privat

jernbane eller sporvei til alment bruk.

Konsesjonæren har ikke krav på ulempe-erstatning for

dette, men kan kreve å få utgiftene godtgjort hos vedkommende

offentlige eller private anlegg. Dersom de to anlegg blir bygd

samtidig, skal utgiftene bæres av den som sist har ervervet de

nødvendige grunnrettigheter for anlegget sitt.

Tvist om de rådgjerder som skal tas, avgjøres av Hoved-

styret.

9. Krysning med ledningene til Telegrafverket og Statsbanene.

Telegrafverket og Statsbanene har rett til åla telegraf-

og telefonledningene sine krysse anlegget uten å betale ulempe-

erstatning for det.

l0. Krysning med vassdrag.

Kraftledning som krysser vassdrag på steder hvor det

foregår fløtning eller ferdsel må legges opp slik at den kommer

minst 6 meter over hoyeste flomvannstand.

Dersom det skal settes opp ledningsstolperi vassdraget

(lavere enn flomvannstanden),m sporsm&let om plaseringen av

stolpene legges fram for dem som er interesserte i flotningen og

ferdselen på stedet.
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Finner Hovedstyret siden at ledningen er til skade .eller

ulempe for noen almen interesse i vassdraget eller er til hinder

for en rasjonell utnytting av vasskraften, kan det kreve at led-

ningen skal forandres eller legges om. Forandringen eller om-

leggingen må utføres slik som Hovedstyret påbyr.

11. Merking og omlegging eller fjerning av sjøkabler og luftspenn.

Når Havnedirektøren og/eller Luftfartsdirektoratet finner

det nødvendig, skal sjøkabler og luftspenn merkes i samsvar med

normer fastsatt av de nevnte direktorater.

De minstehøyder for luftspenn over farvann som er fastsatt

i henhold til havnelovens§ 18 må nøye overholdes.

Finner Hovedstyret siden at ledning som krysser farvann,

innsjø eller dalsenkning er til skade eller ulempe for almene inter-

esser, kan det kreve at ledningen skal tas bort eller legges om.

12. Tekniske forskrifter.

Anlegget må bygges, drives og holdes vedlike i samsvar med

de forskrifter som gjelder for elektriske anlegg til enhver tid.

13. Ettersyn og godkjenning.

Anlegget må ikke tas i bruk før Elektrisitetstilsynet har

gitt tillatelse til det.

14. Kontroll.

Konsesjonæren skal rette seg etter de bestemmelser som

Hovedstyret til enhver tid treffer av omsyn til kontrollen med at

konsesjonsvilkårene blir holdt.

Dessuten plikter han å erstatte staten utgiftene til kon-

trollen etter nærmere bestemmelse av hovedstyret.
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15. Nedlegging av anlegget.

Når konsesjonen løper ut, kan hovedstyret pålegge konse-

sjonæren åta bort anlegget eller en del av det innen en viss

frist. Det samme gjelder dersom konsesjonen faller bort eller

anlegget blir nedlagt for konsesjonstiden loper ut eller Elek-

trisitetstilsynet finner at anlegget ikke blir holdt godt nok ved-

like n&r det er ute av drift en tid. Blir p@legget ikke etter-

kommet, kan Hovedstyret la anlegget eller vedkommende del av det

bortta for eierens regning.

16. Naturfredning.

Det påhviler konsesjonæren i den utstrekning hvori dette

kan skje uten særlige vanskeligheter og utgifter, å unngå ødeleg-

gelser av plante- og dyrearter, geologiske og mineralogiske dan-

nelser samt i det hele naturforekomster og steder som kan antas

å ha vitenskapelig eller historisk betydning.

Såfremt sådan ødeleggelse som følge av arbeidenes fremme i

henhold til foranstående ikke kan unngås, skal Landsforeningen

for naturfredning i Norge i betimelig tid på forhånd underrettes

om saken.

Konsesjonæren plikter ved planleggingen og utførelsen av

anleggene, i den utstrekning det er mulig uten uforholdsmessige

omkostninger, dra omsorg for at de ferdige anlegg virker minst

mulig skjemmende i terrenget.

Om nåværende bestemmelser gis vedkommende ingeniører eller

arbeidsledere fornoden meddelelse.

Etter fullmakt

Gunnar Vatten

8
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Bilag 5

NORGES
V/\SSDRAGS- OG ELEI<THISITETSVESEN

HOVCDSTYHET

Til Elektrisitetstilsynet 1.-6. distrikt.

Vedr. konsesjoner på hoisvmtc elektriske anle0g i h0nhold G lov av 16. mal 1896
med senere tilk:gg og forandringer.

For å sp.1rc administrasjonen for endel mindre nodn:ndi?. 2:-:).•d 0g clehrisitctsn·rkenc
for ulemp•.:ne ved å r!1J.tte søke komesjon for un·idclscr o; forandr:;__;cr aY haispente C'lcktriske
anlegg i hnn enkelt tilfelle Jnr HoYrdstyrcr besluttet å gi elrktri<> ..-1-q·crkcnc utsr.-:::.1-:r :-Jg;rng
ti] $ f3 omr3dekousesjon, d. v.s. almindclig tillat else il foreta utvi'els<r og forandringer av
høi:;pcnte elektriske anlzgg innen et bestemt omr?de

IJet er forutctningcn at områdekonsesjo:1c på :i..nsok11ing·skaJ ku;mc gis til:
1. Kom:sale elektrisitetsverker, a&r det gjelder utvidelser og foran<ringer ine ·edko»nende

komm:mcs r,rrn.,·cr.
2.  Iterkcmm:a z!e, f!kcskomwunale, sognckommunale og byggek·:»en!e clcktrii: tsverker

samt adelslzz og andre sclskaper som helt cller dclvis tforer et i·ormua!t elektrisitctverks
/m1ksjo;zcr, t:.:;- det gjelder utwidelser og for.-:ndri>zgcr innen 'v·cd':·.1;,w:rndf elcl::ris;tcts'i.:crhs
forsyningso:r£de.

3. Industrielle bcdrif!cr, n.fr det ?)elder ut·-:.·idclscrog forandringer innc.-1 bl dri/tcns cgrt o.,;-; ,)de.
Men omr&dekonsesjonene skal ik:l:c om fatte:

a. Elrhtrisli t.mlcgg med hoiae dri/tsspcm:hig e,:n 22 000  \'.

b. Ueidelser cller jorandringer av kraftstasjcnr, ho·ed'edninger og iv?d!transform:z!orstasjoaer.
c. Eleht-ri5l:c a,;!,_,gg -;om har til hcn.,i!.:t å !mytte '",:crk:et til andre elct.-,!·_,i:cts-;.:cd?cr.
d. Ut-vidclscr c!lcr joranrlring .. r som 7.;jf hmme med/ere l?cnlwrrm1seJ,-.rl:-o!dtil mulre r,.:crh:r.
e. Eld·trishc anlegg som komn:cr inn zm.dcr /orskrijtcncs § 14 fon!ts.ztt ,1! der i!-.:.1-:e op::.f.cs c,-:ing-

bet mrd 'i:edk:ommende ct .. : eller clektrisitets·:.:crh om bctingelso:e for ,!c i parag;·.-rffcn nevnte
tillatelser.

I de tilfelle som er neYnt under a-e må der således for hver gang sokes om konsesjon
Gfr.forskriftenes § 13).

Soknader om områdekonsesjoner blir å innsende i 5 eksernphrer gJennm Elcktrisitets-
tilsrnct, p1 vanli:; måte.

skn:1Jcn må innehold oplysning om h\·ad sl?..E;sanlegg og hvilket område konsc·sjoncn
i tilfelle skal omfatte og Yære bilagt med kart sem tydelig viser oniridcts grenser, for;;hidt det ikke
gjelder hele 'herreder.

Søknadene vil bli forelagt vedkommende herredsstyre og andrc- interesserte til utallse, og
kan ikke p3.rcgncs inn vilgct hvis der frcmLommcr innverdinger av vesendig art.

Områdckomesjoncne vil bli gjort gjdd ende irnnil Yidcre o: p1 betingelse av t di>r
hven år iri.!1scndcs opgver og pbner til Hovedstyret O\'Cr de m·,ide:!s.::r 0g forandringer som er
kommet· til utforehc i det forlopnc r og oer de tlt\·idelscr og forandrin;cr som :1ktrs u:fort i det
cft,-rfolgcndc· år i den utst!"ekning verket har oversikt herover. For onig vil o:-nrttdckc,nsesjoncn
i almindclighct hli gitt_ pl de nnligc vilkår for konsesjoner på ekktriskc anlegg med tiifoidsc av
sådanne s;-nbctingclscr som mtttte finnes ncd\'C'ndigc i de enkel(' ti!fcHc.



Det bcmcrk(·s -t rn on:rdrko::sl· jt.·,:1 sd Y'.l;;t iU.c ·.-il frit;, Ycdkomn:rndc e!ck tr;,i tct-

vcd-- for nogen plikt som  p1tn·i!c  det i h':-:h)ld  t:I fo:·skrifunc: for c!l.'Lr;c;1 c ::.nlcgs clL.'r gj.:\i,:;·,Jc>
lever.

Hvis der i hcnliol<l tii en on1rdct0mcs_iun onkcs br::tct lcci.·,int:L·rsom krr;cr oiL.·ntlib
vei, gate, jernbanz, kaaal, farb2rt vassdrag, havn, frann, ofenlige e?er .:ndre clektriske ledin-
gcr, t:1u;b;mc cl!l'.,- i,,ipcst:-en dkr fore: s:\d,1n!1c sl nxr ,lt der ,cd l·.__-.1-;:,_di;;:•le;w L:·hi•1ic11 dlcr
d•.:::rnes h._.·,·cnJe dckr eller p'.°Lan'.1en mlle k:i.n r.p:-t} fore eller ulenpe for frrd,-..•icn elle;: forsi.yr--
n:k2 i l'c.:-t.:,:1l1c ::11,L·::g'- drift, :n; konscs;on.1.:rc!1 '- y;-inli:;m:it..: sorc Et!r nr•Jv·nciig t:lbu·i<·c lier-
til {jfr. forsl:rift:'l"!':S ) 14). Op!1,12s der ikLe c,1i1b.:·t om L·in;.::l..nc f1..1rkrpnincn clb· r,:.:riiJri:,-
gcn, bn ;rnlrt;;rr ikke h:,-g;cs nit·d h_i:m!11cli on1rclcl:om.sjon:::;. Dr n,1 ch sc:::,dc:;sx;·ski!t n1•:.n,ll
for anlegget (jfr. p\t. C: for:in).

Ho:sp'1i:c ·rlcktri:dc :::i.l-: 50m 2.ktcs hy;get i henh:-::ldtil CJ:. o:m?Jc\0nscsj)r! rn. 2!1-
rndd .:' il Fie t:·i:.:i.cstilsyncr h,r z::-Jc-g;d p::.bc-y:111es 06 m i\ke t2.s. i bn1k for Eie: ... uilcts:il-
S)'EClS t1ll::1-.:-_•1sc forelig;cr. Med ;1_;1i11cldelsrnm1 folge opgavl'r OYCr cventdlc krysni;1fr cg 1u·r-
forincr, !c.::L\-,Ct a\' crkLi.:ringr:r som måtte \"ære in!,he:ntet fr.:. de myn.__!if:;hC?tt:r rikr eiere :J\" 1,.:-d-
ninger m. v. som anlegget berarer.

:;\fan tør be hr. Tilsy11:!111nnca gJcrc elekrisitctsYcrkcne i Dere::; dim·ikt bekjent rrcd l-Lt
foran a ;1fone.

Olaf Rogstad.

T. S o r t c b c  r g.
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Hovedstyret

Bilag 4.

Oslo den Hi. 11m·cnd:cr i93S.

Til Elcl.-lrisitctslihy11ct 1--0 cli.·tri.kt.

Ved::. omn°Hkkon:0sjo11er i henhold til lov nv 16. mai lSUG mC'd semrc tillegg og e1!d:1!t1f{er.

(Jfr. Ho,·cchtyrcls nmdsb·. iw S':-3,.)

Som bekjent har post 2 i betingelsene for de omrc°1dckonsesjonc-r som er mcddelL fol-

gende ordlyd:

,] god til for arbeide! med et alegg som aktes utfort i h:»hold til denne om1ride-
kon:;c::-jon blir Ji-:\k .. ·.\ ut :-:htl der sendes mnelielse om arbeidet til Ekktrisitctstilsynd. l' ..ir
ankt;;d er fcnli til bc:;il-:iigc!c underrettes E!c.·kirif--ilctstil:-:ynet hewm.

Ved hvert kalenderrs utgang sendes giennem Elektisitctstilzynet til Hovedstyret cn
opgave i 3 ckerr;sharer over samtlige de nlegg som cr kommet til utf else i !et forlopne ar og
over de u! idelser o5 forandringer so;n ai'es foretatt i det kcmmed? ar.

]·):,;:;;r• 'llll''l'1: 1.·•1--·•··o-; u·'ri,i·l\'('f <iiS Jl .. l b,--.t·c1·1•le d·;c··111r-J('J. sn: I \")01t ,·=1·c· a· f-', ,·eel 1
J'1('ll·-  J ...... 1... I. .. .a.i  . .1-\.•\..  ·''"-' ("'li l  .::_ ..<, - ,'"' · _( ,._,.._ j ... •'-J  • .. i. t1 l'-'  , O:t

n:alebe Ii} Elc-ttri.c;itc-tstilsn1ci.
J·!Yi:.:jn2:r·;1 ul \·itlei;< c!ler fornndring er utfort i det fodopn år clk·r akt:.:-·.s forC'tali. i

del b-,mn:t.•,1dc {.r sencl·s en !:ort meddelel:--c hcro;n i 3 eksc-rnplnrcr iil Elel:iri-sitctstil.sy1;d.';

Bestemmelsen i 2. passus tok sikte p% %skflc iHovcdstyret oversikt over hvi!kc aaleg
som er bJia. ulforl i h. t. omrc".del.;:onsc;.::;joi1en i det for!opnc itr samt -!. danw . ..:gtrnrn!.."'?fn:· eu

z\rli- rnpporl em h-i!i-c anlc/3 snm aktes utfort i det kommr:ndc Ar.

Imidiertid her det ,·ist .si;i at bare ct f.\tn.11in- ck:ktri:;-;itd.sn·rke-nc hu on·rsit O\\.'r

hilke nyanlegg de komer til  :\ utfore i tiden fre;no·-;er.

På den .nnnen sitle srnes bcstemmc1cn ,\ ha bevirket at mange elektrisitetsverker ikke

har sckt omradekonsesjon, idet n·rker som sjellen foretar ttlYiddscr nv .sine rm!cg; forclreUa:r

å so-:c konse:.;ion ln·er g:rng f1l'mfor li nere forpliktet til z.\ sende irlig rapport.

HO\·cdstyret har derfor bestemt at den citcrtc post koscsjonsbetingelsene fra 1.

januar 1U39 sknl lyde sMedcs:

I god tid fnr arbeidet me-d et anlegg som nktcs ulfnrt i henl1(llc.l ti1 denne Grn!.·,\cle-
konsesjon blir pibegynt skal der scndes nm·ldelse om arbidet ti! le!!riiteistilsynet. Disse
anmcldelsc-r kal emle:-; i 3 eLscmplarcr pt!. LC'stemlc skjemaer som ,·il nere å f{i Yed lien
,·cncldsc til Ek·klri:-:ilcltilsnlC'l.

Når anleget er fc1.di til hsikligelse underrettes Elcklrisitetsii!s_ynet herom.':

Den endrede ordlyd !,al fra  1. januar 1U39 ogs{1 gjc1<lr: for de omn'tc.!ekonsesjoncr som

alJcrc,lc er med<leL for dette tidspunkt.

Som det vil secs bortfa!ler da plikten til å sende inn rlige opgaver til Ho•:cdstyrct

o,·er utforte og forestiende nyanlcgg. Til gjcnjcl..l knl nllc anmchlcLcr til Elektrisitetstilsynet

over anlegg som aktes utfnrl i henhold til omritddw11sesjoncne sendes i 3 ckscmpLuer på <le

dertil be.stemte skjemaer, sitledes at Elcktrisifetsan1elingen og TiLynsanldiugcn ved I-lm·cd-
stncl kan f hvert sill av disse.. -

De elektrisitetsverker om allerede har fc'dt omrtlclernnsej()ncr må dog sende inn de

foreskrevne opgaver tii I ion:cl,;;,t.n:cl o,·cr de ul\·idelser o.l: fr,n1.1Htringer som er utfort i 193s

i henhold til omn°illcknnscjoill'ilC.





VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN

Sendes inn i I eksemplar.

Melding
om utførelse av elektriske sterkstrømsanlegg med høy spenning.

Meldingen ml sendes til Elektrisitetstilsynet i god tid før anlegget p&begynnes.

Jfr. Hovedstyrets rundskrivelser av 8. februar 1937 og l6. november 1938.

Fra .

Til Elektrisitetstilsynet distrikt.

I henhold til områdekonsesjon av meldes at der ved vårt fordelingsanlegg med

høy spenning i kommune aktes utført følgende utvidelser og forandringer:

I.Luftledninger: Se kart (skisse) 3. side.

Stolpe- Drifts- Ledere Jord!. I Maste- Isol.type
Nr. Fra Til rekke sp. Mate- I Antall og

mm? og mate- og
km kV riale tverrsnitt matr. riale faseavst.

Spesialspenn :

2. Jord- og sjøkabler: Se kart (skisse) 3. side.

Nr. I Fra Til
Lengde Driftssp. Utført Le dere

m kV for kV Mate- [ Antal og
ri ale tverrenitt

Merknader
Dybde,  beekyt-

telse m. v.

3. Fordelingstransformatorer:

Nr. ILinje Inr. Sted St5rr. i
kVA

Driftssp.
prim./sek. I 

Anbr. i I k IK. k· K. A tes satt
IOS ' i drift

Master: M.
Merknader

Bl. 3213. 20 000. 1.69. Reclamo-Standard ( Fortsettes 4. side.)



Krysninger av andre elektriske luftledninger og jordkabler, offentlig veg, gate, jernbane. kanal, farbart vassdrag,

havn, farvann, taubane eller løypestreng, dalsenkninger og innsjøer.

Krysn.1

1 

Linje I
nr. nr.

Nærføringer:

=tj,nr. nr.

Sted

Sted

Krysning av

Nærføring
med

I
Spenn-1 mm:.? I
lengde mate-

m nale

Maste-
typer

Krysningsmå te

I 

Horisontal
avst. fra naar.
meste ledn.

Oppgave over sikkerhets-
foranstaltninger

Tillatelse til å utføre krysningene og nærføringene er mottatt fra:

Tele graf styret, se vedlagte brev av

Vegvesenet, se vedlagte brev av ..

Norges Statsbaner, se vedlagte brev av ..

Havnedirektøren, se vedlagte brev av ..

Luftfartsdirektoratet, se vedlagte brev av ..

............................................................................................................... telefonselskap, se vedlagte brev av  ....

............................................ elektrisitetsverk, se vedlagte brev av

Anlegg i skog.

Varsel om anlegg som kommer i skog eller kan komme i veien for skogsdriften er gitt fylkesskogsjefen i god tid,
se gjenpart av brevet som ligger ved.

Merknader:





4. Utvidelser og forandringer som omfatter  f.  eks. motorer, omformere, likerettere, elektriske dampkjeler
m. v. som drives med høy spenning.

Følgende tegninger og beregninger legges ved: .

De her nevnte anlegg m. v. vil ikke bli tatt i bruk før Elektrisitetstilsynets tillatelse foreligger .

................................................................................................................ den .

Underskrift .

Merknader: Fylles ut av Elektrisitetstilsynet.
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STAND!i.RDVILKÅR FOR KRJ\FTLEIEKOXSE3JOKER.

Overdrarelse av enerri

Den kjøpte energi kan ikke overdras videre uten samtykke av Industri-
departementet eller for noen del avis til utlandet uten samtyke ev
Konen.

Edndlcr selskapet mot denne bestemmelse, skal det for hver gang Evare
en konvensjonalbot på opptil kr.l,- en krone- pr. kW pr. dgn etter
nærmere bestemmelse av departementet.

l#.  S$sm?l etter loven om rettshzve mellom Frannar av 16. juni 1961

Bruker selskapet enerien til bedrift son ved ry, giftige zassarter
eller på 2nnen måte virker skadelig på omgivelsene, skal Industri-
departemsntet, s2remt det finner grvnn til ripe inn av almene
hensyn, annerkjennes som rett saksøker når det gjelder overredeJser
av loven cm rettsh;:5ve mellom grannar.

.Norskarbeid o materiell

For så vidt angår anskaffelse av det til kraftens utnyttelse nødven-
dige elektriske materiell, maskiner m.v. skal norsk vare fortrinns-
vis brukes såfremt den er like så god som den utenlandske, kan
skaffes tidsnok ( en forutsetter da at den blir tinet i tide) og
prisen på den ikke ligger mer enn 10 prosent over prisen på den uten-
landske vare inkl us ive toll. Forutsetningen er deg at to3_1og pris-
forskjell tilsammen ikke skal overstige 25 prosent av prisen på den
utenlandske vare (eksklusive toll). Nr det gjelder valg mellom irnen-
landske tilbud, skal det tilbud velges som representerer mest norsk
arbeid og den største innenlandske produksjon av råvarer og halvabri-
kata, selv om dette tilbud er dyrere, når det bare ikke ligger over
den prisgrense som gjelder i forhold til utenlandske vare

Industidepartementet kan dispensere fra regelen om bruk av norske varer.
Søknaden om dispensasjon må på forhånd sendes til departementet med de
opplysninger som er nødvendige. Hva ar.:går leveranser rra EFTA-land, vil
dispensasjonsadgangen bli praktisert i samsvar med de forpliktelser som
foreligger i forhold til disse land under forutsetning av ful gjensidig-
het.

Ved overtredelse av bestemmelsene om bruk av norske varer kan Industri-
departementet for hver gang ilegge konsesjonaren en bot til statskassen
på inntil 15 - femten_prosent av den verdi som varen har.

Departementet går ut fra at konsesjon::eren på alle måter s1ker2. lette
innkjøp av innenlandsk materiell f.eks. ved å dele opp ordrene år det
er høve til det og ved lempninger med omsyn til leverlngstid og andre
vilkår.



2.

Når det gjelder innkjøp for over 5.000 kroner av en vare som
også blir laget her i landet, må anbudsinnbydelse sendes ut der-
som det skal innhentes tilbud fra utlandet. I anbudsvilkårene skal
det kreves at det i tilbud om norske varer opplyses om det er
brukt utenlandske råvarer eller halvfabrikata til fremstillingen
av varene og eventuelt i hvor stor monn dette er gjort. Alle tilbud
skal åpnes samtidig og det må settes opp protokoll over forretningen.
Blir det tinget for over 5000 kroner av en vare som er laget i
utenlandet, skal det straks sendes melding til Industridepartementet
om det med alle de opplysninger som en må ha for kunne avgjøre
om konsesjonsvilkårene er fulgt. Når departementet finner grunn til
det, kan det kreve opplyst på forhånd om konsesjonæren akter å
kjpe varer fra utlandet.

6 Trvo-d
• u ?

Trygd skal fortrinnsvis tas i norske selskaper, hvis disse byr
like så gode vilkår som utenlandske. Vedkommende departement kan
dispensere fra denne bestemmelse når særlige hensyn forelisger.

7. AvgrtE

Av den priakraft som gjennomsnittlig nyttes, erlegges til staten
en lrlig avgift av kr. 1,50 pr. kW, beregnet etter formelen:
kWh
6row.
Avgiften fofaller til betalings ved hvert rs  utans.  Erle@es de>»
ik}{e tiJ. :;:'"'0rfaJ }..s'-.:.-:.1.,svares derretter 61 årlig rente. Aviften blir
å etterbetaJ2 fra og med året.

De narere oesemmelser om avgiftens bereznin5
:et 'es av ve dcende  depe rtement.

8. 1Kr=tavselse.

Selskapet plikter å avstå inntil 10 av den leide kraft til de
kommuner som Kongen bestemmer, derunder også fylkeskommuner.

Kraften leveres til samme pris og på samme vilkår som etter leie-
kontrakten gjelder for selskapet og kan forlanges tatt ut etter
bestemmelse av departementet enten i kraftstasjonen eller fra fjern-
ledningen eller- fra ledningsnettet, hva enten dette tilhører sel-
skapet eller eieren av vassfallet.

Hvis departementet finner at denne pris er vesentlig høyere enn om
den var beregnet overensstemmende med reglene i ervervsloven av
14. desember 1917 § 2, post 12, tredje ledd, første, annet og tredje
punktum, skal prisen beregnes etter disse regler. Uenighet om prisen
avgjøres av vedkommende departement.

Volder uttaket av kraften Økede utgifter, bsres disse av den som
tar ut kraften. Avbrytelse eller innskrenkning av leveringen som
ikke skyldes vis major, streik eller lockout må ikke skje uten
samtykke av departementet.

Selskapet har rett til å forlange et varsel av 1 år for hver gang
kraft tas ut •

•



3.

Konsesjonskraft kan oppsies med 2 års varsel. Kraft som er oppsagt
kan ikke senere forlanges avgitt .

. Kontroll

Selslapet plikter & rette seg etter de bestemmelser som Industri-
departementet matte treffe til kontroll med at konsesjonsvilkarene
blir holdt.

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av selskapet
etter nærmere bestemmelser av Industridepartemnentet.

10. Overtredelse av konsesonsvilk&rene

For overtredelse-av vilkårene fastsettes en løpende mulkt på
kr. 2.000 - kroner totusen - pr. dag.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av de vilkår som er fastsatt
i postene 2 og 9 eller overskridelse av den maksimale effekt kon-
sesjonen lyder på kan medføre at konsesjonen bortfaller, 3r. S 26,
2. ledd i lov nr. 16 av 14. deserber 19l7.





Bilag 2.1

VAS SLR GSDIRk±Ki uA TE'1

OF /'I'W/RO 11. .1969

RETTIEDNING FOR KOSES JO:SBEHADTNOGEN M.V.

Rammen for· l;:onsesjonssak!::behandli!"lgen er gitt i nLov om erhvervelse av vand-
fall, bergverk cg anden far,·: eierdcm - l:::onsessionsloven" - og "Lov O!'Tl vass-
dragsregulerin62r" beg:se av 14.dc::?.i:'!b2:- 1917 med senere endringer. Den første
kalles kort ervervsloven og cjelclE.r c-ve::.·v a.v fallrettigheter. Den andre loven
kalles reguler:i.:-1.gsloven cg gel.Z::.er l;:or...sesjon pu. regulering av vassdrag i
industrielt øyen:-:;·d - de: i t'.l t cver·1ci2-:i2 gre.d for kraftproduksjon. Hvilke
fallerverv som det l;:re\res kor.esj::m for er orrhandlet i ervervslovens § 1, jfr.
også § 5 som gjelder lrnm:esjon på 2rverv av bruksrett til fallrettigheter ) :
leie av et fall som tilhører en r.ors!;: -rnrr.wune. Vilkår som skal eller kan
knyttes til en ervervskonsesjon er orandlet i nevnte lovs§ 2. Det vises
også til lovendringen av 10.£;.pril 1959 hvorved blant annet b&de ervervs- o
regulerinsloven ble vnder:; tdeli endringer.

Erve:---vssaker er nl relativt s'ldre og i det etterfr;lgcn:3.e skal !:-t.il_c:: c;,;.,
retningsJ.injer for behandling av reguleringskonsesjonssaker.

I. Reauleringskonsesjnssaker

Hvilke reguleringer sor er konsesjonspliktige inneholdes i reguleringslovens
§ 2, jfr. § 3. I tilknytning til § 3 berr:erkcs at enhver utvidel:;e av en l:c:1
sedert regulering anses kons2sjon::pliktig. 2n kor:sesjons:::::.ad bør innsenf-3s
va!'lligvis i 6 til 10 ekserr.plarer rr:·2d alle bilag. D2n l:an ::e:-:ies -r:!:c:".1-:-::.ri-
departementet eller HovedstjTct direY.te.

Når  søknaden er korr.i:1et inn, skal det på::23 at de opplysninger son $ 5 for-
. langer, flger med. Damtegningey, skal vise darens hoveddimensjoner og regu-
leringsorganer, fiomløpsdir.:ensjon, speielle anorcning.2r [:Or.1 f.eks. pl,<:;3 for
fisketrapp, tmmergjennomslippingsnordninger m. v. Alle koteh;=iyd.r skal være
p$f&rt s& so for dam'rone, lo0rl$p, HV, IRV, bunnstok i tapeldp o s$ vidt
mulig bør ane;i3 fast:n::rke (F .r-1.) Dn t.;5.:-;.:.:;r::,rzte:-r3-:.l::1j-ttcr eg til. S·t,;rstc
påregnelige flomstigning slal vre angitt.

Det ville antagelig vre res korrek & zni opening og sen'ning i for'old
til normal vintervasstan. Imidlerid er >tcider i de alt overveiende
tilfelle angitt ved sor.-mer·.r.'.'l..st2.rd, er: ?";:-:.nb:::.::--valgt å bli stc.nde ved c.enne
som utgangspunkt. I ct tillle av bar> sonning anf&res ingen ERV i man&v-
reringsreglementet, rcn son'ningen ansis m i forhold til sorerva=st>rd
dog uten angivelse av regulerinc::.::_je;de. H2nsi1;:ten er at reglerentet ikke skal
gi  sØkeren hjer:i.r.:,31 for å hole.? :c::·.:·.::-r·:a::-·:tan.den OPT>=ved tc2."';;;kelby;Ginz i cscn.
Det må i tilfelle V[".;!'8 ;- .. ::iicl t ar.cri tt i sø::nade!1 dcrs'Jrn re:;ulerinssm ønskes
utvidet på den måten. Fun 1.::-:on?i"er et r>egv.lert ·,a tn t:.tel .. :::mde om in..'1taks-
magasin angis dette i regl8:·:2ntct. Eks3:::pel:

Vatn
Sor;.::i2rvas s- Øvre. Ned:---e Oppcle;-.m. Senn. Reg.høyde
stand kote }:ote kote i r i m l m

A 1245,3 12\7,0 12}0,0 1,7 5,3 1,0
B 1C21,6 1015,0 6,6
c· (inntak) 932,6 935,0 921,0 2,4 1,6 4,o
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Overfiringer tas inn i manøvreringsreglementet med angivelse av km2 nedbør-
felt som føres over og helst også den kotehøgden overføringen skjer fra. Man
bør sØke å angi overføringene detaljert og oversiktlig.

De vanlige tre poster om 1) vedkommenåe som skal forestå m1nØvreringen,
2) renhold av flomlp m.v. g 3) eventuelle skadelige virkninger av omfang
for almene interesser redigeres nå i to poster slik:

"a) Det skal på.ses at flomløpene ikke hindres av is eller lignende, og at
dammene til enhver tid er i god stand. Det føres protokoll over dammenes
manøvrering og avleste vasstander samt observeres  og  noteres, om det forlanges,
nedbørmengder, temperaturer, sndybder m.v. Av protokollen sendes ved hver
m&neds utgang avskrift til Hovedstyret for Norges vassdrags- og elektrisites-
vesen. Hovedstyret kan bestemme hvor damvokterne skal bo, og at de skal ha
telefon i sine boliger.

b) Viser det seg at slippingen etter dette reglement medfører skadelige virk-
ninger av omfang for almene interesser, kan Konzen uten erstatning til konse-
sjonaren, men reed plikt for denne til å erstatte .1lige skadev:trkninger for
tredjemann, fastsette de endringer i reglemenet som fines ndvendig.

Til ¥- forestå manøvreringen antas en norsk statsborger som godtas a.v vec.l:om-
mende departement. Forandriner i dette reglement kan bare foretas av Kcngen
etteo at de interesserte har hatt anledning til 5 uttale ses."
Søknad om endring av m:1nøvrerj_ngsreglerr.ent behandl-es som en vanlig reguler·ir.gs-
sak.

Av de krav som § 5 stiller til en søknad skal som særlig viktige punter
far'eves:

Omkostningsoverslag, kraftinnvinning (angivelse av kWh-prod. i et middels og
i et bestermende &r og for s& vidt srre saker ars&r s& som stortingssaker,
br analysen være basert på minimum 10 års statistikk) skader på jord og annen
fast eiendom. !"lian ønsker skadeoppgavene gitt på basis av kart i målestoi..k
1:5000 ti1 1:10000 eller større. Forsumpningsarealet regnes mellom HRV og
HRV + 1 m og spesifiseres for seg. Ved senkningssøknader ønskes dybdekart
med dybdekoter til 5 m under I.RV. Målestokken kan variere fra 1:10000 eller
større med disse ekvidistanser: 1:2000, ekvidist. 2 m, 1:5000, ekvidist. 2
eller 5 m og 1: 10000 ekvidist. 5 m. Det skal has for ¢yet kravene til eks-
propriasjon i henhold til vassdragslovens bestemelser, jfr. etterf5lgende
avsnitt III, pkt.l, 2, 3 og5. Ved stor2 reguleringshøyder og serlig ved
senkninger forlanges geoteknisk rapport so bilag. Fyllingsberegninger skal
ligge ved alle søknader. Det forlanges oppstillet i diagramform oppfyllinzs-
koten vanligvis pr. 15.juni, 1. juli og l.august. Fullstendig forslag til
manøvreringsreglement skal ligge ved.

Det skal uten unntagelse vedligge oversiktskart - helst  i A 4 format - som
viser vassdraget med reguleringer og utbygginger egnet for orientering for
Hovedstyrets medlemmer og for trykking i eventuell stortingsproposisjon.
Disse bilag forlanges innsendt i l5 eksemplarer, hvorav en original (tusj-
tegning). Alle navn som går igjen i saken skal være angitt p oversikts-
kartet.

Ved eventuelle mangler innhentes tilleggsopplysninger.

Når søknaden anses fyldestgjrerde, sendes den til distriktet til uttalclse
via fylkesmannen i samsvar rr:ed reguleringslovens 4. Det sendes like mange
cksemp)arer av sknaden som det er berorte koruner + 2 (fylkeslandbru's-
styret og elektris.i tetskonsulenten) og like mange avtrykk av v&rt brev.
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Ko.:-nunest;yrene behøver n:an dog ikke å angi, i tvilstilfelle kan nyttes formen
"man ber om uttalelse fra vedkommende kormuner" i brevet til fylkesmanen.
Blir flere fylker berrt, ekspederes sa'ken naturligvis til de enkelte fylkes-
menn.

I oversendelsesbrevet il fylkesrrs.nnen ber man således om uttalelse fra kommune-
styrene, mulige andre interesserte under henvisning t,j_l reguleringslovens § 4
og fra fylkesmannen selv. Det bes videre om at kor:-.ri,unesty-rene innhenter ut-·
talelse fra lokale organer for innlandsfisket og for jord- og skogbruk.

Eventuelle fellesfltningsforeninger f&r søknaden forelagt herfra.

Ved lovendringen i 1959 ble det tatt inn i§ 6 besterr.rr.else om at en kort
melding om den kunngj$ring zom ry!es inn i Norsk lysingsblad skal rjkkes inn
i en eller flere aviser som er 2.ln:i.n:1e2.is lest i det område som berres av
reguleringen, og om at in-:.er2sserte ::-:0:-:1 rmskcr å uttale seg om konses jonssknadn
må fremsette sine anf;:rsler ::lriftlig så snart som mulig.

Det er ikke i loven ides neen bestenmelse om at s&laden s'al legges ut til
gjennomsyn og orienterin fr ineessete. I kunngj&ringen br det derfor
sies fra om at ineresserte red 5 vende seg til ord&reren i en av de ber»rte
kommune kan f.@ se snadsdokvontere. For komunestyren: setes normalt
ingen ticisfr::!.st. I unntakstiiflle hvor det er åpenbart at saken treneres,
kan det bli nødvendig å sette i':cis·: cs::& for korrr::,..:.r:estyre::e for å avgi ut•-
talelse.

Søknaden kunngjøres 2 ganger i Norsk lysingsblad og en gang i lokalpressen,
Jfr. $ 6. x)

Gjenpart av kunngjøringen sendes følgende:

l. Veg@iektdren, Schwensensgt.5/5, Oslo l.

2. KontaktutvaJ.get ved Universitetet i Oslo, Naturvitenskapelige interesser
ved vassdragsreguleringer, Postboks 1047,Blindern, Oslo 3.

5. Kontaktutvalget for de kulturhistoriske vitenskaper, c/o sekretær Irmelin
Martens, Huk aveny 55, Byddy, slo 2.

4. Norges Na turvernforbund, Akersgt.65, Oslo  1.

5. Kommunaldepartementet, Adrrinistr2sjonen for friluftsliv og naturvern,
Oslo Dep.

Man ønsker uttalelser som belyser søknadens virkninger i positiv og negativ
retning.

Videre skal saken forelegges Landbruksdepartementet til uttalelse for så vidt
angår fiske og eventuolt reindrift. Hydrologisk avdeling (VH) tilstilles et
eksemplar av sknaden red anrodnins om % foreta beregning av vassf&rings$k-
ningen i henhold til re&-1lein;slovens § 3 og 11. Saksbehandleren former brevet
til VH slik at det er unødvendig for VH å gå gje::mom hele sknaden. Det er
særlig viktig å oppgi hvilke rnagc.sinstørrelser beregninen skal 2:å ut fra,

x) Man gjør her oppmerksom på at lovforslaget vedrirende $ 6 har endingsbcstem-•
mel ser om utlegging av konsesjonssØknader, således bl. a. ogs.:1. på NVE' s kontor
og om kunngjringen.
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hvilke nedbØrfelter og tappeobjektet. Nærmere regler om kningsberegning
i  henhold til§ 11 vil bli utarbeidet etter at beregnj_ngsmåten er introdusert
for h9ere myndiheter i en pr&vesak (Stortingssak). Soeren underrettes om
utsendelsen av saken ved å bli tilstillet gjenpart av Hovedstyrets brev til
fylkesmannen.

Søknaden sendes Avdelingen for Vasskraftundersøkelser (VU) til uttalelse.

I saker der kraftbehovet kommer sterkt inn i bildet sendes saken til Elektri-
sitetsdirektoratet (E) til uttalelse.

Vassdragsdirektren har utarbeidet tre rundskriv nr.11, 12 og 18 som vedrører
konsesjonssa..sbehandlingen. Nr .11 sendes de interesserte kormuner via fylkes-
mannen og til søkeren direkte. Søkeren sendes samtidig et eksernpiar av rund.-
skriv nr.12. Ved utfyllingen av dette rundskriv - konfereres rr.ed Hydrologisk
avdeling om nødvendig. Saksbehandleren tar en kopi av dette rundskriv som
arkiveres i saksmappen. Rundskriv nr .18 sendes søkeren, vegsjefen i ve:lkom-
mende fylke og ordføreren. Hvorvidt dette siste rundskrivet skal sendes ut
vurderes i hvert enkelt tilfelle.

De innkomne uttalelser skal forelegges søkeren til uttalelse.

N@r saken er erdig utredet, ts den op til behandling i Hovedstyremte og
innstillingen skrives i hovedsaken etter fdlgende disposisjon:

1. Si tat av søknaden eller deler av den og utdrag av bilag. Man søker å
unngå ta.teller. I stedet gjøres utdrag av hovedimnholdet slik at resu!-
tatet som tabellene uttrykke:r, kommer fram. Bare hoveddata i omlrnstnings-
overslag tas med og det same gjelder for sø'kere..1s forslag til manv-
rerinzsreglement.

Eventuelle senere endringer av søknaden siteres like etterpå.

2. Si tat av distriktsuttalelser. Man begyner med kommunestyreuttalelsene,
men tar eventuelle underbilag med under vedkommende komunestyres ut-
talelse.

G ·entagelser skal ur..ngås. Man må arbeide med en kri tisk innstilling slik
at bare det som har betydning for saken blir sitert. Imidlertid må man
ha for yet onsket fra departeentet om at sitatene skal vre s& fullsten-
dige at det i det alt vesentlige blir undvendig & sl& tilbake i original-
dokumentene.

3. Fylkets elektrisitetskontors uttalelse.

4. Fylkesmannens uttalelse.

5. Fltningsforeningers uttalelse.

6. Naturvernuttalelser.

7. Diverse privatfolks uttalelse.

8. Landbruksdepartementets uttalelse.

9. Eventuelle sakkyndige attalelser.

l0.  Skerens bemerkninger.
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11. Hovedstyrets bemerkninger.

Alle uttalelser fra en komrnUL'1e, fløtningsforer..inger, søkeren m. v. skal komme
samlet.

Hovedstyrets bemerkninger bør disponeres i hovedsaken slik:

a. Innledningsvis gis en presentasjon av vassdraget (historikk) i større
eller mindre  grad  alt etter hvor omfattende søknaden er, med hoveddata
for tilhøve slik  de  er, f.eks.:

1. Tidligere tillatte reguleringsgrenser.

2. Magasinstørrelse både i Mm3 og i prosent av det årlige disponible
tilsig, (magasinprosent, angis for hvert vatn som er aktuelt).

3. Tillatte overføringer med angivelse av arealet på det overførte felt
i km2 og tilsvarende &rsavlp i Nm).

l. Regulert vassføring, både i m5/s o som prosent av middelvassfØring
(reguleringsprosent).

Ved sm% kurante saker br selve saken presenteres s% direte som mulig.

Saksbehandleren har ansvaret for gjennomgåing av sakens tidliger·c doku-
menter, st.prp. m.v. slik at vedtatte forutsetniner m.v. blir tatt hen-
syn til.

b. Sø1rn:1dens hoveddata:

l. Nye reguleringsgrenser og den Økning i reguleringshøyde det søk,:;s om
(i mopp eller ned).

2. Økning i magasinstørrelse i Mmmed angivelse av den nye magasin-
prosenten. (For hvert vatn som er aktuelt.)

5. Overf&ringer (Mm5 og kn2).

4. Qreg m3/s med angivelse av reguleringsprosenten.

c. Kraftokning i nat.hk. og vurdering av prosjektets økrmoml (årsenergi i
kWh og uthyggingskostnad i re/kWh &rsenergi).

d. Vurdering av skader og ulemper ut fra det foreliggende materiale.

Hvor "Gabrielsen-komiteen" har uttalt seg skal dens uttalelse komme fram,
5fr. ogs& St.meld.n.26 (198-69).

e. Konklusjoner. Hvis konklusjonene resulterer i andre reguleringsgrenser
enn de sknaden inneholder (evenuelt andre feltstørrelser), må forslaget
presiseres  med data  som nevnt  under  b.

Dersom konklusjonen avviker fra ,:Gabrielsen-komiteen"s innstilling skal
begrunnelsen være utførlig, jfr. Hovedstyrets innstilling av Il.november
l965 1 "fredningssaken".

f. Kommentar med forslag til vilkår.
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• !oentar l er@re krav som ikke imStekonmes.

h. Kommentar med forslag til. manvreringsreglement ( jfr. side 2).

Saksbehandlerne utarbeider et kort sammendrag i notats form til Hovedstyrets
medlemmner av hovedpunktene i saken:

A. Hva søknaden omfatter, 1::raftproduksjonen i GWh, magasinkostnader og totale
anleggskostnad i ¢r3/k'::h årgangsenergi.

B. De vesentligste momenter i distrilctsuttalelsene (med henvisning til side-
tall i den vefereende del) .

C. V's vurdering, dvs. hvilke momenter (skader, kostnader m.v.) som V legger
vekt på.

Dersom V har al terna ti ve forslag, framheves hvilket som er det prinsipale.

Fors2ag til prot>koll,

Noen de :_)nis.icner.

Regulcrigskostnader: Kostnader til damanlegs, senkningstunneler, overfrirgs-
tunneler, pi.Å.peanlegg, eventuelt omkostninger til pumpeenergi.

Utbyzgingskostnader: Kostnader forbundet med anlegget fra og med inntaket til
utløpet av U-tunnel eller avløpskana.l. Hvor inntaket ligger direkte i et
magasin, belastes omkostninger til senkningen utbyggingen. Ved statsregu-
leringe: f:kal det hete scknad om fastsettelse av reguleringsbeste;r.rr.els8r.
Hovestvet betrakter saken som godkjenning, dei ris' godkjenning eller ikke
god«Jcn.2ng av planene.

Regulerinsprosen: Regulert vassføring i prosent av gjen."1omsni ttlig årlig
vassføring.

Magasinprosent: Magasin i prosent av gjennomsnittlig årlig till¢p (angisfor
hvert magasin sknaden omfatter). Det brukes konsekvent ordet nedbørfelt.

Saksbehandlerne plikter når stortingsproposisjon foreligger i en sak orien-
tere seg om mulige avvik fra HovE:c.:=:tyrets innstilling og sette dette opp i et
stensilert notat fra Vassdrags2.vdelinge:r... l-:otatene har fortløpende nr. og
innsettes i mappe arl:ivnr. 56.3. Det sarrn::e skal gjøres når stortingskomiteens
innstilling foreligger.

Når departementets kommunikesjonsbrev med de trykte tillateiser foreligger,
skal saksbehar.dlerne orientere seg on vilkårene og hvor det foreligger et vil-
kår med innhold som avvirer vesentlig fa det vanlige, skal det lages et notat
inneholdende vilkårets ordlyd samt rcdegjrelse for de spesielle forhold som

begrunner vilkåret. Disse notatene innsettes i mappen:
Nye konsesjonsvilkår, arkivnr. 560.2.

ooOoo

II. Saker vedr. leie av statens fallrettigheter

Tidligere praisis:

Saker vedrørend tortl8i av stRtens fallrettigheter har i den siste tid i sin
helhet vært behandlet av AJ.
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I eie tilfelle hvor leieren normalt ville være avhengig av konsesjon etter
ervervsloven, er det i forbindelse med utleien satt vilkår tilsvarende hva
det ville blitt gjort ved er. ordir..ær bruksrettskonsesjon, men uten at saken
har vert forelagt distriktet.

Vilkrene er gjerne satt opp samlet som vedlegg til selve leiekontrakten,
jfr.· bortleie av statens fallrettigheter i Høyanger, Tysso og Bjlvo m.v.

I forbindelse med bortleie av fallrettigheter vil det som regel også fore-
ligge en reguleringssøknad. Denne sknad har vært-behandlet på vanlig måte
i VV. Hegulerin6skonsesjo:18r: er da gitt for det tidsrom leieforholdet med
staten står ved lag.

V og A har som regel forelagt regulerinssaken henholdsvis leiesaken for
Hovedstyret i samme mØtG. Den etterfølgende behandU_ng i departement og
Stortinget har ogs2 g&tt p-rallelt.

Framtidig ordninz

Når en reguleringssknad kommer inn og det samtidig er søkt om leie av
statens :C2.llr•ttigheter, utveksles disse søknader mellom AJ og VV.

N&r regu?eringssknaden sends distri'tet neves det i brevet til fylies-
rr.annen F..t det også er søkt cm leie av statens fallrettigheter. Om det anses
nidvendia, vedlegges leiessknaden.

Det blir VV' s oppgave å sette opp et notat til AJ med forslag om hvilke vil-
kår - med ønster i vilkår for bruksrettskonsesjoner - som bør tas inn i
leiekontrakten. Det kan være praktisk å utforme bl.a. en post hvor visse
poster 5 .. regu.le:"'ingsko!lses._ionen foreslås g,jort gjeld.ende, jfr. notat datert
13.2.19t8 vedr. NordkyT1 Kraftlag A/G Regulering av Storevatn m.v. i Ifjord-
elva.

Denne onin:i.ng forutsettes også å gjelde for bortleie av fallrettigheter til-
hrende Direktoratet for Statens skoger.

AJ vil som tidligere ta seg av den rent forretningsmessige side av bortleie-
saken, herunder selve leiekontrakten.

Det vil formentlig være rr.est prc.ktisk at V og A fremmer sine saker for
Hovedstyret i samme møte.



Bilags2.2

Oslo, 10. februar 1970

R UN D S K R I V

fra

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen

til

vassdragsregulanter og elektrisitetsforetek.

Vedrrende nye lovbestemelser om konsesjonm.v.

I
Ved lov av 19. juni 1969 or revisjon av den alminnelige konsesjonslov av
lh. desemb:,r 1917 m.v. er det gjennomf¢rt omfattende endringer i den
alminnelize konsesjonslov og vassdragsreguieringsloven ev ll. deserber 1917,
sæntid.igso l.ov or.1 fora.nsta.l tninger til betryzgelse mot fareOg uleper ved
elektriskeanlegg m.v. av 16. mai 1696 er avl¢st av en ny lov o bygging og
drift av elektriske anlegg. Loven av 19. juni 1969 er inntatt i Norsk lov··
tiendes l. avdelingnr. 19/1969 s. 7l2 og i 2. avdeling s. 518.
Den tr&dte i kraft straks.

II

Vedkommene den alminnelize konsesionslov ervervsloven)
vil en specieltsire oppmerksompa:

a) $ 1 hvor det er innf5rt konsesjonsplikt for kommuners og fylkeskormunes
erverv av vassfall over en viss st¢rrelse,

) $ 5, hvor konsesjonsplikten er utvidet slik at den nå også gjelder leie
av fallrettigheter som tilh¢rer staten,

c)  § 27 som åpner adgang til etter sknad fra vedkommende erververå endre
vedtatte konsesjonsvilkår, hva enten de er fastsatt i henhold til de nye
eller i henhold til de eldre bestemmelser,

a) $ 30,  som innf¢rer meldeplikt for avtaler om konsesjonspliktige erverv og
frist for innsending av konsesjonss¢knad m.v.,

e) $ 3l som omhandler virkningene av endringer i korporasjoners, stiftelsers
og selskapers forhold m.o.t. setet, styret eller grunnkapitalen,

r) $ 36 der den konsesjonsfri grense for aksjeerverver senket fra 35 til 20
hundredeler,

g) den nye $ 37  e som gj¢r konsesjonspliktig erverv av aksje avhengig av god-·
kjennelse for selskapets styre,
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h) denne§  39  a son tar sikte på å hindre omgåelse av konsesjonsplikten og

5) $ 1 so b) .. a. åpner a1e.:ang til alleYede f¢rhj emfailet er inntrådt å
inngå avtale om bortleie av hjemfalne vassfall og anlegg.

For. &vrig vil Hovedstyret peke p Industrikoit€ens presisering (Innst.
XI 1968-69) av at erverv av et vassfall ikkem.ågi grunnlag for å sette igang
forberedende arbeider i marken uteno det som er nddvendig for undersøkelsen,
og for forberedelsen av sknaden.

III

Vedkonm:ende vassdra sregulerin,..sloven gj¢r en spesielt. oppmerkso!n på

a) den nve§ 4 a som pålegger enhver som går igang med å planlegge et regu-
leringsforetak, visse plikter, derunder straks å sende melding om planene
til NVE,

b) den nye $ 20 a som åpner adgang til å gi tilsagn om ny reguleringskonsesjon
når det gjenstår mindre enn 25 &r av konsesjonstiden, og

c) den $ 2 o adgang til etter s¢k.nad0 g endret konse-nye som apner en VlSS a .I.Cl.

sjonsvilkr, hva enten konsesjonener meddelt l. henhold til de nye eller
de tLUigere lovbesterelser.

IV

Videre vit en henlede oppmerksomheten p@

a) de vedtatte overgengsbestemmelsers$ 3 hvoretter statens innl/sningsrett
i henhold til eksisterende konsesjoner under visse vilkår bortfaller og

) de samme beste:!'.!T,elsers§ 4 hvoretter departementet kan samtykke i at
tidligere stillet sikkerhet blir avl¢st av sikkerhet som stilles etter
de nye lovregler.

V

Vedkommende denne lov om bv c1n o drift av elektriske anlegg vil det bli
gitt orientering i serskilt rundskriv.

VI

S knader om re lerin skonsesioner.

I reguleringslovens$ 5  om innholdet av konsesjonssknader er det bare gjort
en mindre tilf¢yelse (nytt litra hi f¢rste ledd) foranlediget av den nye
$ l a.

En vil imidlertid benytte anledningen til å be om at konsesjonss¢kerne iakttar
flgende ved innsending av s¢knader:

Sknaden med vedlegg b¢r foreliggei 10 eksemplarer. Det br uten unntakelse
ligge ved oversiktskart - helst i Al+ fcrr.:at - scm viser vassd!-a.get med regu-
leringer og utbygginger egnet for orientering for Hovedstyrets medle!'.l:.5er og
for trykking i eventuell stortingsproposisjon. Dette oversiktskart må inn-
sendes i l5 eksemplarer, hvorav l original.
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Alle navn som vil gå igjn i saken må være angit på kartet.

Oppgaver over nedderet grunn rr,.v. ¢nskes så
av kart i målestok..k: 1:5 000 eller 1: 10 000.
mellom HRV Og HRV + 1 m og angis for seg.

vidt mulig gitt på grunnlag
Forsumpningsarealet regnes

Ved senkningss¢knader b,Ør det så vidt mulig ute unntakelse ligge ved dybde-
kart med koter til ca.. 5 m under LRV. Dette er nskelig for bl.a. de fiskeri-
sakkyndige. Målestokken kan variere fra l:10 000 eller større med disse
ekvidistanse: 1:2 000 ekvidis. 1 m, 1:5 OOC, ekvidist. 2 eller 5 m og
1:10 000 ekvidist. 5 r.

Ved store reguleringshyder og særlig ved senkn-i::ger c¢r det foreligge en
generell geoteknisk rapport son bilag.

Fyllingsberegninger og forutsetningene for disse b¢r nærmest uten unntak ligge
ved alle sknader. De kan gis so kontinuerlige fyllingskurver or hele &r-
rekken. Ved andre frastillinsm&ter bSr det ve mulig # avlese kotehydene
ved tidspunktene:
15. jur..i, 1. juli og l. august.

ge Hjelm-Hansen





Bilag 3.1

Oslo, 20.  juni  1972.

Forarbeidene til lov av 19. iuni 196l om

B in o. drift av elektriske  anle€g:

N O T A T

for

EK's arbeidsgruppe for utarbeidelse  av
forslag til  behandlingsmåte  av konsesjoner.
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1.1  Lov av l6. mai 1896 om foranstaltninger til betryggelse
mot fare oa ulenner ved elektniske anlea.

If5lge loven av 16. mai 1896 ble det krevd tillatelse av Kongen
for å iverksette elektriske anleg3 "::iedså h¢y spenning at derav
antas kunne oppstå fare for enneskeliv eller den offentlige
sikkerhet." iivor hy spenningen skulle vzsre for at loven skulle
kone til anvendelse ble til enhver tid fastsatt av Kongen, eller
den han benyndiget.

Ved kgl. res. av 27. juni 1924 ble Hovedstyret for Norges vass-
dra.gs- og elektrisitetsvesen be:nyndiget til avgjde de saker>
loven ga hje3el for og således til å  eddele konsesjon på elekt-
riske h$yspenningsanlegg. Benyndigelsen sjaldt dog  ikke  saker  "so
foranlediger interessekonflikter ell0 forskjellie distrikter
(forsyningso:-nr2.der )". Je anlegg so::i. ko_--:1 inn under loven varhy--
spenningsanlegg med spenning over 440 V vekselstr1. ibvedstyrets
avgj-;5r>elser kunne innankes for Industrideartementet.

Loven ble f¢rste gang revidet 26. juli 1916 og etter denne lov-
endring kunne det ifjl1e loven oppstilles slike vilkAr so antas
sterende ed statens og almenhetens krav. Videre kunne det i
vilk&rene bestennes en &rlig avgift til staten av kr.  3,-  pr.  k
av anleggets påregnelige yteevne, henholdsvis overfØringsevne.
Avgiften ble forhyet fra kr.  2,- r. eletrisk  hk til  kr.  3,-
pr.  kW  ved lovendring av  10.  apnil  1959. Eventuell avgift so
måtts være pålagt i henhold til kraftleiekonsesjon skulle i til-
fell kone til fradrag, og det skulle videre tas hensyn til
eve7cuelle avgifter so if¢lge regulerings- eller ervervskonsesjon
hviler på det vannfall hvorfra kraften ble overfrt.

Ved lovendring av  25.  juni  1954  ble loven, bortsett fra beste,;1.r:1else
on at det kan fastsettes avgifter, gjort gjeldende også for SvalbarJ

I forbindelse :ned revisjon av vassdnagsreguleningsloven n.v. i
1959 ble også loven av 1896 vurdert. Det ble funnet at loven fort-
satt burde opprettholdes, dog :ned den nevnte endring av avgifts-
sat sen.

l.2 Intens 'onene i loven.

Loven av 1895 1jaldt bl.a. for alle kraftverker. Således :nåtte
enhver, enten han hadde ervervs- eller reguleringskonsesjon eller
ikke, ske konsesjon etter hØyspenninrsloven. Selv o loven etter
sin tittel syntes a ta utelukende  sikte pg a avverge fare0entene
ved elektriske anlegg, har dette dog ifjlge lovforarbeidene slett
ikke vart neningen, Sesielt koner det lart fren i forarbeidene
til den nevnte endringslov av 26. juli 1916 angående vilkår. Fra
Ot.prp. nr. 72 for 1916 siteres:
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Senere i dette kapitlet uttales fØlgende:

"I 1945 ble det nedsatt en nend (Elektrifiseringsnenda) til
å  fre.:1kom;:-ie ::i.ed retningslinjer :n.v. for landets videre elektri-
fisering. Elektrifiserin 0 sne.-:rndas innstilling Lle last fra:n
for Stortinget ved St. melding nr.  7 (1947).  Den fremhevet at
den al:ninnelige kraftforsyning var, og burde være, f;Srist og
frest en komnunal op»gave, og konkluderte ed at det ved san-
menslutning av mindre verk burde dannes stfrre enheter innen

istribusjonssektoren. Den ente videre at det innen de enkelte
samkjringson&der burde dannes samenslutninger av de st$rre
verkene for åta seg av den videre kraftutbyggin2 til alninnelig
forsyning. 0 njdvendiz burde dette gjennores ved lov.
Disse strre enheter skulle etter lektrifiseningsnendas fon-
slag få enerett til å bygge ut ny kraft og få adgang til J eks-
propriere vassfall, eiendo::rner o; retti 0 heter, sa:-1t bestående
sa:nkj;5rin 0 slinjer og nindre kraftverk, for så vidt dette var
nødvendig for at de skulle kunne gjennofjre sin ogave ? en
rasjonell te. Staten burde etter Elektrifiseringsne::111da.s
enin; f3rst og frest bidra med sttte til forsyningen av str'::-]
1¢se distrikter. Den kraftkrevende industri skulle etter ne;·:-::1dasi
innstilling fortsatt srge for sin egen forsyning  med  elekti-
sitet.

Bortsett fra en endring i vassdragsloven i 1950, hvoretter o-
:nunene fikk utvidet adganz til å ekspropriere vassfall .V., er
det ikke  vedtatt lovregler ed sikte på omorganisening av elektr
sitetsforsyningen i sasvar ed Elektrifiseringsnemndas inn-
st ill ing. "

I kapitlet IV i Hovedstyrets uttalelse om lovbesteelsene uttales
f¢lgende:

"A, iisieldende lovbesteelser.

F'dr en går ove til de nye lovbestennelser son hovedstyet anser·
n¢dvendig skal en gi kort oversikt over de nagjeldende besten-
melser.

a. aftverksvgain,

Lov av 14. deseber 1917 nr. 16 (ervervsloven), 1. kapitel,
inneholder bestennelser on konsesjonsplikt for ervervaveien-
donsrett eller bruksrett til vannfall. Konsesjonsplikten er
med noen unntak begrenset til å gjelde vassfall so kan gi over
1000 nat. Hk og inntrer når eiendosrett eller bruksrett er-
verves av andre enn staten eller norske kom .. il.uner. Erverv
gjennom arv, ekteskap og odelsløsning er dog konsesjonsfri.
Y-..onsesjonslovkoiteen har i sin innstilling av 1. nove:nber 1950
foreslått konsesjonsreglene endret slik at konsesjonsplikt skal
gjelde ogsi for kouner - derunder fylkeskouner - n&r de
erverver fall son kan gi over  10.000  nat. Hk og so ligger uten-
for den ervervende kounes grenser.

Gjenno reglene on konsesjonslikt vil s?ledes konsesjonsyndig-
hetene ha en vid adang til kontroll :.1ed privat tnyttelse, her-
under utbygging av vannfall over den konsesjonsfnie st5relse.
Men den som lovlis kan sitte ed et vannfall uten konsesjon,
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til å gripe inn i kraftanleggenes drift. enimot kan den - som det
går fre::n av foranstående - gripe inn i henhold til vilk&r so: den
setter for de konsesjoner os tillatelser so eieren eller brukeren
måtte være avhengig av - for sct vidt han er interessert i konsesjo-
nen eller tillatelsen på slike vilkår.

En forutsetning for at slike vilkår kan inntas er selvsaat at staten
forutser uligheten av at det skal bli behov for å gripeinn.

e. Kraftomsetnins.

Private er avhengige av konsesjon når de inngår avtale  om  leie av
elektnisk energi fremrakt ved vasskraft i stre mengder enn
l000 k. Konsesjonslovkomiteen har foreslått at konsesjonsplikten
uttrykkelig skal innskrenkes til å jelde leie av kraft til eget
bruk, men utvides til også. å gjelde varmekraft. Lpetiden for
kraftleiekonsesjoner er som regel atskillig kortere enn for er-
vervskonses jonene.

Tilsvarende konsesjonsplikt gjelder ikke når en komune leier kraft.

Når det sjelder krafteksport og kraftiffiport, er både kounr og
private -- vwng  iz  av s23rskilt tilla tel se av Kongen.

f. ndrincer prunn av nye forhold.

Etter at de n¢dvendige konsesjoner D.v. er gitt, kan nye endrede
for?old gj5re det nskelig ned inngrien fra statens side i an-
lec;ets drift, i kraftprisene eller i fordelingen av kraftproduk-
sjonen o; elektrisitetsforsyningens organisasjon, eller for å få
gjenno:fr nye reguleringer, utvidelser eller ombygginger av kraft-
verket c :edningsnettet n.v. En skal senere koe inn på mulig-
hetene for & sikre staten rett til å f'.)reta en slik  ny  inngripen vet
hjelp av konsesjonsvilkårene. Eer skal en bare nevne at de nå-
gjeldende lover gir kommunene en viss adgang til ekspropriasjon av
anlegg og rettigheter for disse formål.

B. NYE LOVBEST IELSER

a. Kraftverksbva7ins.

Som det gJr fram av foranstende frastilling av de nå8jeldende
bestemnelser, sammenholdt ined opplysningene 0::1 eierforholdet til
fallrettighetene, vil kraftutbygging kunne gjennofres i ganske
stort ofang - frst og frest av kouune - uten at staten nan
mulighet for å gripe inn. Jette vil ikke bli endret selv om kon-
sesjonslovkoiteens forslas o konsesjons?likt for komuner ved
erverv av vassfall vedtas. ?or A kunne trekke all kraftutbysging
inn under statens kontroll å det innfjres konsesjonsplikt pd selve 1

utbyggingen.
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I for:nen avviker oraningen med u t b y g s i n g s k o n s e s j o .,
ikke mye fra den ngjeldende ordning, og den steer overens :ed den
ordning som gjelder for utfrelse av vassdra3sregulerin;sanle3s,
fjernlednin:;er og transfor:-natorstasjoner ::1.v.0;-:1 forl1oldene tilsie:'
det kan det innføres enerett for det offentlige til all ny kraft-
utbysging ved at private ikke gis konsesjon. ril illustrasjon kan
nevnes at besteelsen om konsesionsJlikt nå innfjrsel OR ufjrsel
av elektrisitet allerede er nyttt til a gi state encreit på inn-
f5rsel og utf5rsel i st5rre ofang. lil sa:menlining kan ogs@
nevnes at i Sverige er besteelsene o konsesjons?likt for led-
ninger utnyttet til uttrykkelig å gi staten onopol på byggingen av
nye stamlinj er.

Hovedstyret vil altså anbefale at det innf  res konsesjonsplikt
knyttet til utbyggingen. n antar inidlertid at det ikke er
praktisk behov for å. trekke utbygging av vassfall under 1000 rat •..• ,
inn under konsesjonsplikten. in viser til avsnitt J nedenfor, de
bestemmelse on utbyggingskonsesjon er foreslJtt innarbeidd i er-
vervslovens§ 8 1-2.

Etter konsesonslovkomiteens forsla blir enhver komunal utbygging
innenfor herredsgnensene, og ellers alle ko:rrnnalc utb12,singer pi:
inntil l O. 0 0 0 nat. EK utenfor herredsgnensen, konsesjonsfri. iloved-
styret ar i sin uttalelse 08 konsesjonalovkoiteens innstillin
sluttet se til forslaet. ?å grunnlag av de erfaringer en har
gjort i l5pet av den aller siste tid, first o rest under arbeidet,
med å legge forholdene til rette for reising av kraftkrevende
industri, er hovedstyret n? koet til at konunene ikke b5r vere
fritatt for konsesjonsplikt når det gjelder fall under 10.000 nat.
HK, heller. Egen utiygging av fall ? denne st$rrelse kan for aze
kouner Dety et fordelaktig alternativ til deltakelse i en strne
felles l:.tb/[ging, selv o sistnevnte ordnin.:s er fordelaktigere når
den see::?. på jakgrunn av et videre interesseo:nrå.de- Etter hoved-
styrets 2eninB bjr heller ikke de komnuner der vassfallet ligger,

t o f  •_.. c d •  l' . • 0 d V • • .,,s a nzt nar et gje aer utpygsangst; sun.t, utysgangssacer osv.
Disse konunene vil regel:nessig være interessert  .i.  at kra ft stas ja-
nen nlasseres nå komunens oråde, og at kraften går til industri-
reislng der. bet vil ofte være slik at vassdrage best kan ut-
nyttes ved å fjres over til et annet dalfØre o by8ges ut der, enten
separat eller samen med andre vassdrag eller at den industribe-
drift so skal ha kraften br legges i et annet herred. En kan
heller ikke se bort fra uliheten for at det vil ost tilfelle
da det synes rimelig at en k;:i--:1une får anledning tiia bygge ut
kraftkilder i en annen ko3une, eller får tilfjrt seg kraft derfra
til alminnelig forsyning innen sitt eet distrikt. Framfor en slik
disponering av vassfallet og kraften kan det hende at vassfalls-
kommunen foretrekker at vedkommende kraftmengde holdes i reserve
for eventuelle fratidige behov for kraft tii alminnelig forsynins
eller industri innen egne grenser. Hovedstyret vil derfor foreslå
at kommunene skal være konsesjonsliktig for vannfall over 1000
nat. HK uansett om vassfallet ligger i eller utenfor komnunen.

En har ogs? vert inne pa spdrs&let om  %  innfre konsesjonslikt
for'staten. Da det inidlertid mavare en forutsetning at staten
underkaster seg den same benanal2n3sate oz de vilkar som ae so
er avhengig av konsesjon, har en ikke pl dette punkt funnet til-
strekkelig grunn til å foreslå noen endring i den nåvrcnde ordnin,
som har gjeldt så lenge konsesjonsordningen har eksis·cert.
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innfjres - og staten derved får utvidet adgang til 3 gnioe inn -
ettersom skjerpelsen av kontrollen må få uttrykk fjrst og frest
i de vilkår som oppstilles. For jvrig vil innf¢rinsen av utbyg-
gingskonsesjon njdvendiggj¢re bare nindre, neaksjonelle forand-
ringer i lovens regler o vilkår for ervervskonsesjon.

Imidlertid er det ett punkt der spSrslet o konsesjonsvilk?r
nå antas å burde konme i en annc.nstilling. · Jet gjelder vilkåret o
h j e m f a 1 1 s r e t t e n •

I samnband med sp5rsmlet om innf$ring av ervervskonsesjon for kon-
muner uttalte konsesjonslovkoiteen m.a.:

"Etter komiteens mening er det intet behov for å kunne fastset-:e
vederlagsfri overgang til staten av komuneeide vannfall. Hertil
kommer at nyordningen !:led konsesjonsplikt inneberer et s2.vidt
radikalt brudd på det gjeldende frie syste at man også av den
grunn b5r utvise varsomhet med utforing av konsesjonsbetingel-
ser. "

og

"Heller ikke er man stemt for at staten skal ha. den subsidiære
hjer:1.fallsrett so:n i dag gjelder for kouneselskaer derso sel-
skapet ikke godtar de reviderte vilkår nJr 50 Jr er gått

Som det fremgår av forslaget til ny§ 4 i loven, vil koiteen
i stelet fores1 å. a t 1ovens bestennel seP i § § 31 oz 32 8 is t i1-
svarende anvendelse. Jette betyr at vedkonende komaune so
ikke godtar de reviderte vilkår, 01 altså frasier seg konsesjonen,
skal gis en frist innen hvilken det  :nå.  ordnes :'":led salg av an-
legget m.v. Oversittes fristen, vil staten kunne la det hele
selge ved tvangsauksjon. Den nye eier nå deretter, dersom dette
ikke er staten, sdke konsesjon på ervervelsen."

I hovedstyrets uttalelse vedkomende innstillingen, datert 21.
november 1951, (dens side 34) le det ikke gjort noen innvending
herimot og hovedstyret fant  ?  burde understre}<:e at konsesjon til
kommuner normalt br gis på ubegrenset tid.

liovedstyret finner etter j ha overveiet sprsn&let på ny i for-
bindelse med de lovendringsforslag og andre virkeidler son nå
dr¢ftes, å burde endre sin innstilling ?å dette punkt.

Gjennon erverv av eiendosrett til vasskraftverk ved hjemfall, vil
staten få Økte nulizheter til å fremme saillordnin og rasjonalise-
ring innenfor elektrisitetsforsyningen. For det frste vil staten
når den blir eier av et kraftverk få den beste anledning til å
gjennomf5re ndvendige saordningstiltak nensiktsessig te.
Dernest vil de lave roduksjohsbmkostninger ved de hjemfalne verk,
gi et godt 3konon.isk grunnlag for medvirknine til risutjevning.
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felt vil det antakeli trens;cs nye resler for å unnGc:'i uhensikts-
messig oppdeling av saksehandlingen.

I oreigninslovens § 2, punkt 19, er :1itt hje:n:'"1el for ekspro-
priasjon til raftledning. For sd vidt gjelder hyspentledninger
vil denne besteelse antakelig helt miste sin betydning.

VII. Sluttbeerkninaer.

Ved departeentets brev av  12.  septeber  1962,  jnr.  23/5/62 lJV.
D'.-1/AH, er hovedstyret blitt bedt o:1 uttaielse vedkon.,-:1ende s:;:drs-
mlet om adgan;en til & glegge konsesjonrer ? bidra til nrings-
fond for distrikter son ber5res av kraftutbysging. ette s5rs-
mål vil en kone tilbake til i en annen eks?edisjon. Samtidig
vil en ta O?P sp-:'.,rs'.:tålet 0::1 lovendringer pc\ en del punkter, der
erfaring synes h a vist at den nåværende ordning er mindre til-
fpedsstillende.

Nrverende sak er behandlet 1 hovedstyrem5te, sist den 13. 2. 64."

J.. 5 Ber.r•unnel ::::.; .for iverksettelse av nv lov.

Begrunnelsene for ? etablere en helt ny lov om bygging oz drift av
el e kn" is ks a nl ess er zit t i J t . prp • nr • 6 9 ( 1 9 5 5 - c37 ) : "Revis j on 3. ,,

den a l ;.1inne 1 ige ko n s e s j o n s 1o v a v 1 4 • d e s e rtb er 1 91 7 •  v  . 11 
, ;'1ed 3

trykte vedlegg. Innstillingen til Stortinget er gitt i Innst. J.XI
(1968-69): "Instilling fra industrik:niteen o:-n lov om revisjon av
den alminnelige konsesjonslov av 14. desembe1· 191 7 mv."

Fra t.pr. nr. 69 (1965-67), side 14" 1. spalte siteres fra Industri..-
departeretets uttalelse:

"Der.imot kan departementet ikke slutte seg til hovedstyrets for-
slag ••••••••• om innf5re konsesjonsplikt for selve ad;an;en
til å bygge og drive kraftverk (ffied autoatisk eks?ropriasjons-
rett) en overfljdig og også  på  andre mlter lite heldig ordninz
som bare vil namme komuner. roruten den meget vidtrekkende
kontroll man har i vassdagsneguleringsloven (if5lge 5 8 skal
det således tas hensyn til de rent safunnskonomiske virkninger
av prosjektet), har man i dag også en helt generell kontroll-
hjemmel i lov o: hysenningsanlegg av  16,  mai  1896,  s03 bl.a.
gjelder for alle kraftanle3g, også de komnunale. Sistnevnte
lov er for vrig foreslått revidert slik at dens karakter av
generell reguleringslov for bygging og drift av elektriske h¢y-
spenningsanlegz av enhver art, skal ko-x:ie bedre fre:n i lovteks-
ten enn tilfelle er i  dag.  Herom vises til departe  entets S?e-
sielle beerkninger til denne lov."

Vedrdrende behovet for regulerende bestemmelser i forbindelse  ed
bygging og drift av elektriske anlegg siteres departementets ut-
talelse pa side 94, 2. spalte og fjlgende:
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"Etter depantementets zening er det fortsatt behov for slike
regulerende besteelser. Riktignok vil en lang rekke anlegg
komme inn under ervervsloven eller vassdragsreguleringsloven,
men disse lover kommer bare til anvendelse nå de direkte kraft-
produserende anlegg, mens nærværende lov ogsa gjelder over-
f5ringslinjer, transformatorer, fordelingsnett m.v. nkelte
kraftanlegg faller for jvrig også utenfor ervervs- og regulerins-
loven, nelig kraftanlegg i vassdras so tidligere er ·tilfreds-
stillende regulert og hvor fallrettighetene eies av noen so ikke
har trengt konsesjon, det vil i praksis f5rst og fremst si ko-
muner.

Den gamle lovs karakter av sikkerhetslov er fonlengst bortfalt,
idet nan i dag har loven av 24. mai 1929 om tilsyn med elektrise

,·anlegg.

Deoarteentet vil foreslå at nan nå reviderer loven med henblikk
p$ a gi myndighetene bedre mulighet for  g  ordne den freidige
kraftutbygging og elektrisitetsforsyning på en rasjonell og
rinelis måte. essuten br det stå uttrykkelig i loven at den
gir hjemnel til å foreta en ?rioritetsvurderins av de forskjel-
lise anlegg. )enne prioritetsvurdering foretas s0:-:1 kjent i da;
f5rst o5 frest gjennon rezuleningen av l@nemerkedet, en ordnin
som ikke helt ut er tilfredsstillende.

Departeentets forslag til endrinser er s& vidt ofattende a
nan vil foresl& en i formen helt ny lov.

For 5vrig vises til komentarene til de enkelte paragrafer."

Fra depatementets koenterer til de enkelte paragrafer siteres:

11§ • Konsesjonsplikt.

Denne bestenelse er reelt overenssteende med gjeldende lov.
Jten tillatelse av Kongen skal således in3en andre enn staten
kunne bygge eller drive anlegg for produksjon, overffring  03  for-
deling av elektrisk knaft ed hy spennins, eller for-eta om-
bygging eller utvidelse av eldre anlegg av denne art.

So f¢r er det meningen at det er Kongen son til en hver tid
skal kunne fastsette hvor hy spenningen skal være for at loven
skal kome til anvendelse.

§. 2. S3knader.

Departementet foreslår at man her tar inn en bestemmelse or hva
en sknad skal inneholde, og on at det som regel fr snaden
avgjøres skal innhentes uttalelse fra vedko:ende fylkesmann
og kmm:mnestyre. For::iulerin;en er overensste1:1:nende med 24
f¢rste og siste ledd i ervervsloven:

S 3. Grunnregler for vilkår .v.

I § 3 er tatt med grunnregler for :neddelelse av tilla tel se og
fastsettelse av vilkr, ct syste tilsvarende det an har i den
alinnelige konsesjonslov.







Bilag 8.i
NORGES

VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN
Hovedstyret

0 M R A DE K O N S E S J O N

I medhold av lov av 19. juni 1969 og bemyndigelse gitt av Departe-
mentet for Industri og H5ndverk den 20. januar 1971 (jfr. kongelig
resolusjon av l5, januar 1971)

gir

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen under henvisning til sdknad
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tillatelse til å foreta utvidelser og forandringer av sitt lednings-
anlegg for i.nntil V nominellspenning med fordelingstrans-
formato>er  samt  drive de anlegg som blir bygget med hjemmel i denne
tillatelse, og som er bygget i h,h.t. tidligere gitt omr&dekonsesjon.

Det henvises for Øvrig til VE's rundskrivelser av ••••••••••••••••
..................................... som vedlegges.

For tillatelsen gjelder de vedlagte standardvilkår av 1972
så langt de passer. Det henvises for øvrig til gjeldende lover.
Spesielt henvises til:

Lov om anlegg for telegraf, telefon og liknende meddelelsesmidler
av 9. juni 1903 nr. 10.
Lov om tilsyn med elektriske anlegg av 24. mai 1929 nr .. 4.
Lov om havnevesen av 24. juni 1933 nr. 8.
Lov om fornminne av 29. juni 1952 nr. 3.
Lov om luftfart av l6. desember 1960 nr. l.
Veglov av 21. juni 1963 nr. 23.
Bygningslov av 18. juni 1965 nr. 7.
Lov  om  naturvern av 19. juni 1970 nr. 63.
Lov om forsvarsrnessig sikring av kraftforsyningen av 25. juni 1948
nr. 8.





Bilag 8.2
NORGES

VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN
Hovedstyret

K O N S E S J O N

I medhold av lov· av 19. juni 1969 og bemyndigelse gitt av Departe-
mentet for Industri og Håndverk den 20. januar 1971 (jfr. kongelig
resolusjon av 15. januar 1971) gir Norges vassdrags- og elektrisi-
tetsvesen under henvisning til s¢knad av ••••••••••••••••••••• o,..,

.. , "·····················
• • • • • • • ·» • • • ·s Jj[tillatelse til

...................................................

For tillatelsen gjelder de vedlagte standardvilkår av ••.••••• 1972
så langt de passer. Det henvises for vrig til gjeldende lover.
Spesielt henvises til:

Lov om anlegg for telegraf, telefon og lignende meddelelsesmid-
ler av 39. juni 1903 nr. 10.
Lov om tilsyn med elektriske anlegg av 24, mai 1929 nr. +.
Lov  om  havnevesen av 24. juni 1933 nr. 8.
Lov om fornminne av 29. juni 1952 nr. 3.
Lov om luftfart av l6. desember 1960 nr. 1.
Veglov av 21. juni 1963 nr. 23.
Bygningslov av 18. juni 1965 nr. 7 ••
Lov om naturvern av 19. juni 1970 nr. 63.
Lov om forsvarsmessig sikring av kraftforsyningen av 25. juni
1948 nr. 8.

Denne tillatelse er dessuten gitt på f¢lgende spesielle vilkår:

l. Frist for ibeo nnelse- os fullfdrelse av anle .get.
,, --

Byggingen av anlegget tillates igangsatt tidligst den •9••••·•·•••
og skal være påbegynt senest•••·•·• dr fra denne dato. Anlegget
må være fullf¢rt og satt i drift innen ytterligere frist på•••••· 0ar.

I fristene regnes det ikke med den tid ået har vært umulig a utnytte
på grunn av arbeidsstans eller andre årsaker (vis major).



2.

Blir anlegget ikke påbegynt innen fristens utlp, kan det skes omn
fristforlengelse. Oversittes fristen kan vedkommende departement
ilegge konsesjonæren en bot til statskassen på opptil 1000 - tusen
kr. pr. dag.

2 • Anle ets belie enhet,

3  • Konses 'onens varighet,

4  • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •



Bilag 8.3

NORGES
VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN

Hovedstyret

STANDARDVILKARAV .·..··. 1972.

1, Samarbeide med andre elverk.

Konsesjonæren plikter åla anlegget samarbeide med andre elektriske
anlegg. Dersom partene ikke blir enige om de reeler og vilkår som
er nddvendige for samarbeidet, treffes avgj¢relsen av Hovedstyret.

2. Forsikrina,
.r.:e.G, rte.e

onsikring teges i nonske selskaper, Hovedstyret kan dispensere
fra denne b ss  terrune lse.

3. s'dkabler oz luftspenn,
. . -

Nr Havnedirektdren ogleller Luftfartsdirektoratet finner det nd-
vendig skal sjøkabler og luftspenn merkes i samsvar med normer fast-
satt av de nevnte direktorater.

Finner Hovedstyret siden at ledning som krysser farvann, innsjø eller
fallsenkning er til skade eller ulempe for almene interesser, kan
det kreve at ledningen skal tas bort eller legges om.

4. Landskaosmessige forhold.

Konsesjonæren plikter ved planleggingen og utf¢relsen av anleggene
i den utstrekning det kan skje uten urimelige ulemper og utgifter
srge for at hoved- så vel som hjelpeanlegg får en best mulig land-
skapsarkitektonisk utforming.

Konsesjonæren plikter videre å foreta en forsvarlig opprydding av
anleggsområdet. Oppryddingen m vene ferdig senest 2 år ett2r at
vedkommende anlegg er satt i drift.

Overholdelsen av bestemmelsene i dette punkt undergis offentlig til-
syn. Utgiftene i denne forbindelse betales av konsesjonæren.

5. Kontroll.

Konsesjonæren plikter a rette seg etter de bestemmelser som Hoved-
styret måtte treffe til kontrollen med at konsesjonsvilkårene blir
holdt.



Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren
etter nærmere bestemmelser av Hovedstyret.

6. Av - i ft til sta ten kommuner o - f rikeskomuner.

Den årlige avgift til•••••••••••• er fastsatt til kr. •••••••· som
forfaller til betaling ved hvert års utgang.

Ved for sen betaling svares det 6% rlig rente •. Agiftens st¢rrelse
kan vurderes på nytt hvert 20. år. F¢rste gang i ar••••••••••••• .

7. Overdra2else av konsesion.______...__. ..

Konsesjonen kan ikke overdras. Skal anlegget eller driften av an-
legget overtas av en annen, må det skes ny konsesjon.

8 V d k . +. d l"'"• e onsesjons2  ens  ut  o.

Senest to år fØr konsesjonstidens utl¢p skal det skes ny kcnsesjon
såfremt anle8get er i drift og fortsatt vil være tjenelig i clfor-
syningssystemet etter konsesjonstidens utldp. Hovedstyret kan da
bestemme hvilket selskap konsesjonen skal gis til.

9. A2egg en_har vrt ute av arifti lengre tid:

Anle02 sor.'.l har  vært ute av drift i mere enn  5 år kan ikke settes i

drifeller bygges opp på nytt uten ny konsesjon.

10. 9hey2lse av konses 'on.

Myndighetene har til enhver tid nett til ? kreve de forandrin;er
som er nGvendige for oppfylle ovens krav o en rasjonell el--
forsyning. Således kan konsesjonen trekkes tilbake og gis til et
annet selskap hvis de organisasjonsessige forhold tilsier det.
Konsesjoneren tilstgs erstatning etter anleggets nyverdi vskriv-
ninger. Ved tvist avgjØres erstatningssprsm1let av Hovedstyret.

Etter 2 5 år kan myndighetene foreta en gene1e11 nyvurdering av kon-
sesjonen, Konsesjonen kan da eventuelt trekkes tilbake med en
rimelig frist. Konsesjonæren kan i dette tilfelle ikke kreve er-
statning.

ll. Eier - konsesionzr.

Er eieren og konsesjonæren ikke sa.mme person forutsettes det at
eieren har frafalt all disposisjonsrett over anlegget ved bindende
kontrakt mellom partene. Ved opphr av kontrakten bortfaller kon-
sesjonen.


