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Lov av 19. juni 1969 

om bygging og drift av elektriske anlegg 

Meddelelse nr.  1/75 

f ra  

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 

1. Det meddeles herved at nye standardvilkår for konsesjoner 
er godkjent av Industridepartementet 20. august 1975. Sær- 
vilkår for den enkelte konsesjon kan bli stilt i tillegg. 

2. De nye vilkår for konsesjoner vil bli t a t t  i bruk f r a  1. no- 
vember 1975. Konsesjoner som er gitt i tiden etter 19. juni 
1969, og der det er t a t t  forbehold om at vilkårene senere 
kan bli endret, vil også få de nye vilkår gjort  gjeldende. 
Den enkelte konsesjonær vil motta meddelelse om dette 
i eget brev. 

3. Meldingsskjema for anlegg som bygges i medhold av om- 
rådekonsesjon vil bli revidert. Skjemaet fåes ved henven- 
delse til Elektrisitetstilsynet. 

4. Søknader om konsesjoner skal  settes opp i samsvar med 
retningslinjer dater t  1. november 1975 f r a  NVE-Elektri- 
sitetsdirektoratet. Retningslinjene vil bli sendt elektrisitets- 
verker og bedrifter som forestår produksjon og/eller for- 
deling av elektrisk kraf t .  For øvrig kan de fåes ved 
henvendelse til Elektrisitetstilsynet eller hertil .  

5. I lov av 19. juni 1969 § 1 s t å r :  «Hvor høy spenningen 
skal være for at loven skal  komme til anvendelse, fastsettes 
til enhver tid av Kongen». I medhold av fullmakt har 
NVE bestemt at loven gjøres gjeldende for anlegg med 
spenning over 1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm, 
med virkning f r a  1. november 1975. 

Oslo, den 15. oktober 1975 

Et te r  fullmakt 

Gunnar Vatten 
A. Johansen 
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DELEGASJO'l AV 'lYNDIG:iET ETTER LOV 0:1 OR::IGNING 
AV FAST EI3EDO § 2 PKT. 19 TIL NVE V/HOVE9STYRET 
OG FYLKES'1ANNEN 

Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE) har mottatt orev 
av 2.12.82 fra Olje- og energide?arte entet ( E D )  cc delegasjon av 
myndighet etter lov om oreigning av fast eigedo § 2 pi<t. 19. 
Kopi av brevet vedlegges . 

Som det fremgår er fylkesannen ved i<gl. res. 5, november 19a2 
bemyndiget inntil videre å treffe vedtak o eller sa"7ltyi<ke i 
ekspropriasjonsinngrep etter lov on oreigning av fast eigedo av 
23.lJ.59 § 2 nr. 13 for så vidt angår zraftlinje e d  inntil 22 i<V 
nominell spennin;. 

SVE tillater seg me dette å orientere fyli<e3mennene, elei<trisitets- 
veri<, kommuner og andre e r r t e  cc bestem elsene i kgl. res. av 
5. november 1982. NVE går ut fra at ordningen gjennomf¢res straks. 

For elektrisze anlegg med inntil 22 kV nominell spenning som omfattes 
av områdekonsesjon,· bes eventuell s¢nad om ei<spropriasjonstillatelse 
heretter sendt til f'y Lke s manne n i ve dk orrne nde fylke. Fy Ike s manne n 
bes sende SVE kopi av ei<spropriasonstillatelser som blir gitt i.h.t. 
ovenstående. 

For elektriske anlegg med inntil 22 kV nominell spenning som lKKe 
omfattes av områdekonsesjon og so det kreves særskilt konsesjon for, 
vil NVE. som f¢r behandle og gi event:.:ell ekspropriasj ens tillatelse 
samtidig som konsesjon meddeles, jfr. OE9's brevs. 2 nederst og 
s. 3 øv e r-s t . 

Eventuelle so¢rsmål om den oraktiske gjennomftring av bestemmelsene 
i kgl. res. 5. november 1982 bes rettet til Konsesjonskontoret i 
Energidirektoratet, NVE. 

Id ,r-,..,.-4\.- 
... Johansen , 

4m1rt¥, 
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Norges vassdrags- og 
elektrisitetsvesen 
Postboks 5091 Majorstua 

KAN ARKIVERES 
OFF.: I 
U.O.: , 

OSLO 3 
L .J 

Deres ref. 

0 
Vlr rei. (bu oppgitt ved s n r )  

OED 6947/82 V SU/IhR 
Dato 

i.12.:982 

DELEGASJON AV YNDIGHET ETTER LOV JM OREIGNING AV FAST 
EIGEDOM § 2 PKT. 19 TIL NVE V/HOVEDSTYRET OG 
F'!LKESMANNEN 

Ved kongelig resolusjon av 5. november 1982 ole iet 
attet følgende vedtak i ovennevnte sak: 

I NVe: v/hoveds.;yret bemy!1d::.6es innt::.l videre å 
treffe vedtak om eller samtykke i ekspropriasjons- 
inngrepJetter lov om oreigning av fast eigedom av 
23.10.1959 § 2 nr. 19. 

I ,  
JI i·= 
, 1 1 . J  i r I 

i 

II Fylkesmannen oemyndiges inntil viaere å trefe vedtak 
om eller samtykke i ekspropriasjonsinngrep etter lov 
om oreigning av fast eigedom av 23.10.1959 § 2 nr. 19 
for så vidt angår kraftl::.nje med inntil 22 kV nominell 
spenning. 

Fra departementets foredrag angående delegasjon til NVE 
v/hovedstyret gengis: 

" Lov av 23.10.1959 om oreigning av fast eigedom, § 2 
pkt.19 gir engen kompetanse t::.l å trefe vedtak om 
eller gi samtykke til ekspropriasjon av fast e::.endo  
m.v. så langt dee trengs til eller for elek.;risk 
kraftlinje. 

Ved kgl.res. av 2.6.1969 ble denne myndighet i samsvar 
med oreigningslovens§ 5 delegert til Industrideparte- 
mentet. Olje- og energidepartementet overtok saks- 
området ved kgl.res. av 11.1.1978 da departementet 
ble opprettet. 

I brev av 20.1.1971 delegerte Industridepartementet 
yndigheten etter oreigningslovens§ 2 pkt. 19 
videre til :-JVE. 

Senere er det reist tvil om vorvidt fregangsmåten ved 
delegasjonen til :-JVE var rik ig i forhold til kg:!..:-es. 
av 2.6.1960 hvorved :ndustri eparcee!'ltet opprinne:ig 
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fikk myndigheten delegert. 

0 

0 

 denne gl.res. ble de: :0rutsa:: at deoarterr.entet ikke 
sku:le delegere myndigeten idere derso; dette ikke var 
klart sagt. 

Kongen i statsråd ble iidlertid orientert om den fore- 
stående subdelegasjon ved kgl.res. av 15.1.197:. i l -  
rådingen omhandlet delegasjon av myndiget :ra Kongen til 
departementet for enkelte saksområder innen energifor- 
valtningen. 

I brev av 8.4.1981 gir Justisdepartementet uttrykk for at 
:remgangsmåten åa myndigheten ble delegert til V E  ikke 
i seg selv oppfyller de krav som må stilles for en formelt 
riktig beslutning om subdelegasjon i dette tilfelle. 
Jelegasonen må anses som gyldig, e n  Justisdepartementet 
anbefaler at den blir stadfestet ved· gl.res. 

yndigheten til å :atte ved:ak om inngrep etter 
reigningslovens § 2 pkt. :9 har vært deleger: t i l  
i over 10 år. Ordningen har i denne tid :ungert til- 
fredsstillende. Det er oå denne måten ooonådd rask 
saksbehandling uten unødvendig dobbeltbehåndling. 

uepartementec anser det også som en fordel at vurderingen 
om hvorvidt ekspropriasonsinngrep skal tillates hører 
in under samme organ som treffer avgørelse om 
konsesjon til å bygge det elektriske anlegg i-henhold 
til elej<trisitetslovens § :. 

For å sikre departementets kontroll med saksbehandlinen 
skjer delegasjonen under den forutsetning at departe- 
mentet også heretter skal være klageinstans for NVE's 
avgørelser. Dette bidrar også til å sikre ensartet 
praksis i denne type saker. 

0 

0 

Det er videre en forutsetning at hvor det gjelder 
saker av prinsipie:l art eller saker hvor betydelige 
samfunnsinteresser står o t  hverandre, skal hoveå- 
s:yret gi innstil:ing :il departementet." 

?ra departementets foredrag angående delegasjon :il 
:ylkesmannen gjengis: 

"Myndigeten etter oreigningslovens§ 2 pkt. :9 er tid- 
ligere delegert til VE ved brev av 20..1971. Jenne 
delegasjonen foreslås stadfestet i pkt. 1 i denne kgl. 
res. NVE har foreslått at :ylkesmannen får delegert 
myndighet etter oreigningslovens§ 2 pkt.·19 for så 
vidt angår kraftlinje e d  inntil 22 kV nominell spenning. 

Kraftlinjer for inntil 22 kV nominell spenning om- 
fattes av elektrisitetsverkenes områdekonsesjon. 
Områdekonsesjon kan gis til kommunale, inter- og 
:ylkeskommunale elektrisitetsverk samt til andelslag 
og andre selsaper som hel: eller delvis ut:jrer et 
offentlig elek:risi:etsverks :unksjoner når det 
gjelder nyanlegg, utvidelse og :orandringer av 
elektriske fordelingsanlegg innen veåkoenåe 
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elektrisitetsverks :orsyningsområde. Ved områåe- 
konsesjonsordningen avgjøres trasevalget normalt av 
elektrisitetsverket i samråd med de berørte oarter. 
?å denne bakgrunn er en e n i g rie d :ivr:: som :. s t t  brev 
av 21.10.198: til Olje- og er.erg:.departeentet anfører 
at fordelingsnett for inntil 22 kV nominell spenning 
i hovedsaken er et lokal- eller distriktsanl.:.ggende 
og at avgjørelser som angår slike kra:tlinjer åer:or 
bør behandles i distritet så langt det er :orsvarlig. 

Den nåværende arbeids- og bemanningssituasjon i NVE 
tilsier en streng prioritering av NVE's oppgaver. 
Deoartementet ser det derfor som en fordel at NV:: 
aviastes for arbeidet med den ovennevnte type saker. 
Dersom NVS fritas for slike saker, kan den frigjorte 
kapasitet nyttes på saker som angår det overordnede 
distribusjonsnett og overførings- og sarr.kjør:.ngs- 
linjene. 

Fylkesmannen er allerede i dag tillagt en sentral, 
koordinerer.de funksjon:. disse raftl.:.njesakee og 
har dessuten allerede fått delegert =ynd.:.giet etter 
oreigningsloven på andre områder enn det nærværende. 
Myndighetsdelegasjonen antas derfor ikke l tilføre 
fylkesmannen noe vesentlig merarbeid etterscm det 
årlig behandles ca. 5 ekspropriasjonssaker som angår 
kraftlinjer opp til 22 k,. Departementet antar også 
at fylkesmannen har de nødvendige kompetanse :il å 
tref:e avgjørelse i slike saker. 

_j 

Den tekniske bistand som saksbehandl:.ngen måtte kreve 
antar departementet bør dekkes av fylkets el. konsulent 
eller annen fagkompetanse fra kraftforsyningen innen 
fylket. 

0 

0 

NVE's avgjørelser i kraftl.:.nesaker kan i dag pl- 
klages til Olje- og energ.:.departementet. Jet for- 
utsettes at dette departement også blir klageinstans 
for de s a e r  som nå foreslås avgjort av :ylkesmannen 
som første instans. Derved oppnås rimelig sikkeret 
for en mest mulig ensartet praksis. Det :orutsettes 
at NVE avgir uttalelse i klagesaken på vanl:.g måte." 

Departementet ber om at det tref:es slike t.:.ltak som 71åtte 
være nødvendige for den praktiske gennomføring av dele- 
gasjonene, herunder orientering til fylkesmennene om 
delegasjonen til dem. 

:::tter fullmakt 

Arfl_kJ 
?. H. Høisveen 
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ELEKTRISITETSDIREKTORATET 

Oslo, 10. juni 1977. 
Jnr. 2988 E-77. 

0 RUNDSKRIV TIL FYLKESMENNENE 

0 

LOV AV 19. JUNI 1969 NR. 65-VII OM BYGGING OG DRirT AV 
ELEKTRISKE ANLEGG (ELEKTRISITETSLOVEN) OG BEMYNDIGELSE 
VEDRØRENDE STATENS ELEKTRISKE ANLEGG 
INNHENTING AV UTTALELSE FRA FYLKESKOMMUNENE 

0 

0 

. I. 

Det vises til rundskriv av 22. oktober 1975 fra NVE-Elektrisitets- 
direktoratet og den samtidig oversendte permen "Konsesjonsbehand- 
ling". 

Ved lov av 28. januar 1977 nr. 3-II er elektrisitetslovens § 2 
annet ledd endret og lyder nå: 

"F¢r en s¢knad avgj¢res, skal det som regel innhentes uttalelse 
f'z-a vedkommende fylkeskommune og kommunestyre." 

I samsvar med dette har NVE endret behandlingsrutinen for innhenting 
av uttalelser. Pkt. 1.1 i NVE-Elektrisitetsdirektoratets rundskriv 
av 22. oktober 1975 til fylkesmennene gis herved denne endrede ordlyi 

"Fylkesmannen blir av NVE anmodet om å innhente uttalelse fra 
fylkeskommunen, kommunestyret i vedkommende kommune(r), fylkes- 
fr:luftsnemnda, fylkeslandbruksstyret, fylkesskogrådet, fylkes- 
vegsjefen og lappefogden så fremt disse institusjoners interesser 
blir ber¢rt. Fylkesmannen oversender de innkomne uttalelser til 
NVE sammen med sine eventuelle kommentarer til saken." 

For ¢vrig ber¢rer disse endringer f¢lgende skriv i permen "Konse- 
sjonsbehandling": 

A. NVE's meddelelse nr. 1/70 med avskrift av elektrisitetsloven 
hvor§ 2 nå er endret. 

B. Retningslinjer for konsesjons- og ekspropriasjonssøknader, hvor 
det i pkt. 3.1 på side 10 skal stå "Fylkeskommunen og kommune- 
styret" i stedet for "Fylkesmannen og kommunestyret". 

Med eget rundskriv av i dag er det gitt orientering til fylkeskom- 
munene om behandlingen av konsesjonssaker . 

En gjenpart av rundskrivet vedlegges. 

/ _ . _ ; : . . , .  . -  ..... - 
/ 

Gunnar Vatten 

A. Johansen 
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ELEKTRISITETSDIREKTORATET 

Oslo, 10. juni 1977- 
Jnr. 2988 E-77. 

0 RUNDSKRIV TIL FYLKESKOMMUNENE 

0 
LOV AV 19. JUNI 1969 NR. 65-VII OM BYGGING OG DRIFT AV 
ELEKTRISKE ANLEGG (ELEKTRISITETSLOVEN) OG BEMYNDIGELSE 
VEDRØRENDE STATENS ELEKTRISKE ANLEGG 

0 

0 

Lov om bygging og drift av elektriske anlegg for produksjon, over- 
fØring og fordeling av elektrisk kraft med hØy spenning (elektri- 
sitetsloven) ble vedtatt 19. juni 1969 og tr.ådte ikraft straks. 

Når det gjelder statens elektriske anlegg, omfattes disse ikke 
av lovens konsesjonsplikt, men det er ved kgl. res. av 15. januar 
1971 bestemt at det for disse skal tas de samme hensyn som nir det 
gjelder et konsesjonspliktig anlegg. 

AvgjØrelsesmyndighet i henhold til elektrisitetsloven 9g myndighet 
til å treffe avgjØrelse vedr¢rende bygging og drift av statens 
elektriske anlegg er ved brev fra Industridepartementet den 20. 
januar 1971 delegert til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen 
(NVE). Saksbehandlingen er tillagt Elektrisitetsdirektoratet. 

Som et ledd i saksbehandlingen har NVE hittil som regel innhentet 
uttalelse bl.a. fra vedkommende fylkesmann og kommunestyre. 

Ved lov av 28. januar 1977 nr. 3-II er elektrisitetslovens § 2 
annet ledd endret og lyder nå: 

11F9>r en søknad avgjØres, skal det som regel innhentes uttalelse 
fra vedkommende fylkeskommune og kommunestyre." 

I samsvar med dette har NVE endret behandlingsrutinen for innhen- 
ting av uttalelser. NVE vil nå som regel be fylkesmannen innhente 
uttalelse fra fylkeskommunen og fra kommunestyret i vedkommende 
kommune(r). Som tidligere blir fylkesmannen dessuten bedt om å 
innhente uttalelse fra fylkesfriluftsnemnda, fylkeslandbruksstyret, 
fylkesskogrådet, fylkesvegsjefen og lappefogden si fremt disse 
institusjoners interesser blir berørt. 

Fylkeskommunens uttalelse sendes fylkesmannen som videresender den 
til NVE sammen med de Øvrige innhentede uttalelser. 
Når sØknaden er avgjort, blir fylkeskommunen gjennom fylkesmannen 
underrettet ved gjenpart av avgjØrelsen . 

. /. For Øvrig vises til vedlagte perm hvor det er samlet en del skriv som 
angår behandlingen av konesjonssaker. < ··-.. 

- , , - / - ' - ' : : : , , . , . . ) , - -  •. (l.-- ... _z ; : _  

,, ,, Gunr1a'.';."· vatten 

A. Johansen 



VASSDRAGS _Nf6ttEKTRISITETSVESEN 
ELEKTRISITETSDIREKTORATET 

Oslo, 15.9.1976. 

Jnr 4867 E-76 

RUNDSKRIV TIL FYLKESMENN, KOMMUNER, ELEKTRISITETSVERK 
OG ANDRE BERØRTE, 

LOV AV 19.JUNI 1969 OM BYGGIN OG DRIFT AV ELEKTRISKE ANLEGG. 
ENDRING AV STANDARDVILKÅR FOR KONSESJONER. 

n 

Vi viser til rundskriv fra NVE-Elektrisitetsdirektoratet av 
22 .oktober 1975 ved Laq t, permen "Konsesjonsbehandling". I 
permen var bl a innsatt "Standardvilkår for konsesjoner" 
godkjent av Industridepartementet den 20.august 1975. 

Departementet har ved brev til NVE av 5.juli 1976 bestemt 
at i de nevnte standardvilkårene skal punkt 9 sløyfes og 
punkt 11 endres. For punktene 10, 11 og 12 blir det 
følgelig en justering av nummereringen. 

Vi legger ved de endrede "Standardvilkår for konsesjoner" 
godkjent av Industridepartementet den 20.august 1975 og 
endret den 5.juli 1976 i et tilsvarende antall eksemplarer 
som De har fått tilsendt av permen. De tidligere til- 
sendte standardvilkårene bes makulert. 

De nevnte endringene berører ikke "Standardvilkår 
for bygging og drift av statens anlegg 

Endringene har for øvrig betydning for følgende dokumenter 
i permen 

A. Meddelelse nr 1/75, pkt 1. 

B. Rundskriv til fylkesmennene, pkt 0.1 a). 

pkt 0.1 a). 



NORGES 
VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN 

ELEKTRISITETSDIREKTORATET 

Oslo, 22. oktober 1975 
Jnr. 4911 E-75 

RUNDSKRIV TIL FYLKESMENNENE 

LOV AV 19,JUNI 1969 NR, 65-VII OM BYGGING OG DRIFT AV 
ELEKTRISKE ANLEGG OG BEMYNDIGELSE VEDRØRENDE STATENS 
ELEKTRISKE ANLEGG, 

Lov om bygging og drift av elektriske anlegg for produksjon, 
overføring og fordeling av elektrisk kraft med høy spenning 
ble vedtatt 19. juni 1969 og trådte ikraft straks. 

Når det gjelder statens elektriske anlegg, omfattes disse ikke 
av lovens konsesjonsplikt, men det er ved kgl. res. av 15.januar 
1971 bestemt at det for disse skal tas de samme hensyn som når 
det gjelder et konsesjonspliktig anlegg. 

Avgjørelsesmyndighet i henhold til lov av 19. juni 1969 nr. 65-VII 
om bygging og drift av elektriske anlegg og myndighet til å treffe 
avgjørelse vedrørende bygging og drift av statens elektriske 
anlegg er ved brev fra Industridepartementet den 20. januar 1971 
delegert til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE). 
Saksbehandlingen er tillagt Elektrisitetsdirektoratet. 

NVE har med virkning fra l.november 1975 vedtatt visse endringer 
i forbindelse med behandling av søknader og meddelelse av 
tillatelser i medhold av loven og bemyndigelsen. Hovedpunktene er: 

0. GENERELT, 

0 0.1 Nye standardvilkår for 

a) konsesjoner 

b) bygging og drift av statens anlegg 

er utarbeidet av NVE og godkjent av Industridepartementet 
den 20. august 1975. 

0.2 Retningslinjer for konsesjons- og ekspropriasjonssøknader 
er utarbeidet. 

0.3 Ny spenningsgrense for konsesjonspliktige anlegg er fastsatt, 
i det loven nå gjøres gjeldende for anlegg med spenning over 
1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm. 



2. 

1. RUTINER 

I forbindelse med at nevnte retningslinjer tas i bruk er 
hva fylkesmannen angår følgende rutiner fastlagt i samråd 
med de berørte departementer: 

1 . 1  

1 . 2  

Fylkesmannen blir av NVE anmodet om å innhente uttalelse 
fra kommunestyret i vedkommende kommune(r), fylkesfrilufts- 
nemnda, fylkeslandbruksstyret, fylkesskogrådet, fylkesvegsjefen 
og lappefogden så fremt disse institusjoners interesser blir 
berørt. Fylkesmannen oversender de innkomne uttalelser til 
NVE sammen med sin uttalelse. 

Fylkesmannen vil normalt ikke få henvendelse fra berørte 
departementer om innhenting av uttalelser. Det forutsettes 
at fylkesmannen påser at gjenparter av uttalelsene blir 
sendt de departementer til underretning som er faglig over- 
ordnet vedkommende institusjon. 

1.3 Konsesjonsdokumentet eller vedtaket om statens anlegg vil 
bli sendt søkeren direkte. Fylkesmannen vil motta gjenparter 
som forutsettes videresendt til de NVE angir i sitt følge- 
brev. 

NVE-Elektrisitetsdirektoratet har samlet de dokumenter som er ut- 
./. arbeidet i denne forbindelse i vedlagte perm. Vi håper den vil komme 

til nytte i Deres arbeid med konsesjonssaker. 

0 

0 

;zfr:. -(,;_ 
, Gunnar Vatten 

0 

!) 



NORGES 
VASSDRAGS- OG ELEKTRISITETSVESEN 

ELEKTRISITETSDIREKTORATET 

Oslo, 22. oktober 1975 
Jnr. 4912 E-75 

RUNDSKRIV TIL KOMMUNENE 

0 
LOY AV 19, JUNI 1969 NR,65-YII OM BYGGING OG DRIFT AV 
ELEKTRISKE ANLEGG OG BEMYNDIGELSE VEDRØRENDE STATENS 
ELEKTRISKE ANLEGG, 

(\ 
. ) 

Lov om bygging og drift av elektriske anlegg for produksjon, 
overføring og fordeling av elektrisk kraft med høy spenning 
ble vedtatt 19. juni 1969 og trådte ikraft straks. 

Når det gjelder statens elektriske anlegg, omfattes disse ikke 
av lovens konsesjonsplikt, men det er ved kgl. res. ay 15. januar 
1971 bestemt at det for disse skal tas de samme hensyn som når 
det gjelder et konsesjonspliktig anlegg. 

Avgjørelsesmyndighet i henhold til lov av 19. juni 1969 nr. 65-VII 
an bygging og drift av elektriske anlegg og myndighet til å treffe 
avgjørelse vedrørende bygging og drift av statens elektriske 
anlegg er ved brev fra Industridepartementet den 20. januar 1971 
delegert til Norges vassdrags- og elektrisitetsvesen (NVE). 
Saksbehandlingen er tillagt Elektrisitetsdirektoratet. 

NVE har med virkning fra 1. november 1975 vedtatt visse endringer 
i forbindelse med behandling av søknader og meddelelse av 
tillatelser i medhold av loven og bemyndigelsen. Hovedpunktene er: 

r 
' 

0. GENERELT 

0.1 Nye standardvilkår for 

a) konsesjoner 

b) bygging og drift av statens anlegg 

er utarbeidet av NVE og godkjent av Industridepartementet 
den 20. august 1975. 

0.2 Retningslinjer for konsesjons- og ekspropriasjonssøknader 
er u tar be idet. 

0.3 Ny spenningsgrense for konsesjonspliktige anlegg er fastsatt, 
i det loven nå gjøres gjeldende for anlegg med spenning over 
1000 V vekselstrøm og 1500 V likestrøm. 



2. 

1. RUTINER 

1.1 De nye standardvikårene og retningslinjene medfører ingen 
endringer i forhold til den saksbehandlingsrutine som i dag 
benyttes overfor de berørte kommuner. NVE anmoder således 
fylkesmannen om å innhente uttalelse fra kommunestyret. 
Kommunestyrets vedtak sammen med sakens øvrige dokumenter () 
sendes fylkesmannen som videresender dem til NVE. Når søknaden 
er avgjort, blir kommunen gjennan fylkesmannen underrettet 
ved gjenpart av avgjørelsen. • 

1.2 CÆ!rådekonsesjoner vil bli gitt med spesielle vilkår i tillegg 
til standardvilkårene. De kommunale interesser berøres i 
særlig grad av de spesielle vilkårs punkt 2B om hva konsesjonæ.reno 
plikter når et anlegg skal bygges med hjemmel i en område- 
konsesjon. Dette lyder: 

"Kommunale myndigheter, grunneiere og andre berørte 
skal være forelagt planene og gitt anledning til å 
uttale seg. Ved vesentlige innvendinger mot anlegget 
skal saken forelegges NVE til avgjørelse. NVE kan i 
enkelte tilfeller nedlegge forbud mot bygging av et 
anlegg." 

Det forutsettes at konsesjonæren sender henvendelse om 
det planlagte anlegg til kommunens administrasjon. I 
hvilken utstrekning kommunen ønsker å forelegge planene 
for de respektive faginstanser blir å avgjøre av kommunen 
selv. 

NVE-Elektrisitetsdirektoratet har samlet de dokumenter som er 
./. utarbeidet i denne forbindelse i vedlagte perm. Vi håper den vil 

komme til nytte i Deres arbeid med konsesjonssaker. 

/7 
i 
/ 

- - - -  
. _, u,, u.;,,, ' 
Gunnar Vatten 
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• Norges vassdrags- 09 energiverk 
Postboks 5091 Majorstua, 

0301 OSLO 3 
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Deres rel. Vår rat. (bes oppgitt ved svar) D1uo 

OED 85/0631 i/ Hje/R8i / 'f, 03 . 1988  

ENDRING AV VILKÅRET OH PREFERANSE FOR NORSKE VARER I KONSESJONER 
INNEN ENERGIFORSYNINGEN 

Ved kongelig resolusjon av 22.01.88 er det fortsatt følgende: 

·1 medhold av lov av 14.12.1917 nr. 16 § 2.2. ledd nr. 4, sarnrne 
lovs§ 23,2, ledd nr. 3, lov av 14.12.1917 nr. 17 § 12. nr.2 og 
lov 19,06.1969 nr. 65 § 3 nr. 5 endres standardvilkåret om 
preferanse for norske varer i samsvar med pkt. 3 i Olje- og 
energidepartementets foredrag av 22.jan.1988. 

Endringsforslaget har f0lgende ordlyd i departementets foredrag: 

·01je- 09 energidepartementet foreslår på denne bakgrunn å 
endre utformingen av 10l-regelen. Oen siste setningen i andre 
avsnitt om dispensasjon for EFTA-land, kan utga. Andre avsnitt 
får da følgende ordlyd: 

·vedkommende deprtement kan dispensere fra regelen om bruk 
av norske varer. Seknad om dispensasjon må på forhånd 
sendes til departementet med de opplyninger som er 
nødvendige.• 

Nytt tredje avsnitt: 

·viikårene skal praktiseres i samsvar med avtaler med fremrnede 
stater som Norge er bundet av på dette området·, 

Det idligere tredje avsnitt blir nytt fjerde avsnitt.- 

I departementets foredrag heter det bl.a.: 

·otje- og energidepartementets forslag om å ta inn en generell 
passus i standardvilkårene om at disse skal praktiseres i hen- 
hold til de fQlkerettslige forpliktelser Norge er bundet av på 
dette området, fremst£r som en presisering av regelverket. 

I tillegg til at utformingen av vilkårene ni blir formelt 
riktig i forhold til våre folkerettslige forpliktelser, tas det 
også hensyn til fremtidige forpliktelser i handelsavtaler. Da 
disse konsesjoner er virksomme o e r  lang tid, er det viktig at 
vilkårene er fleksibelt utformet. 

I 

I 
I 

I 

I 
I 
I 
I 
I 
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Oet endrede vilkår tas inn i alle tillatelser uansett om de er 
gitt til statlige, andre offentlige eller private foretak. 

Vilkåret blir formelt knyttet til fremtidige konsesjoner. For 
løpende konsesjoner har man anledning til å praktisere vilkåret 
i samsvar med den nye utforming. fordi det her innføres en 
endring tjl gunst for konsesjonæren. 

Olje- og enerQidepartementet anser det mest hensiktsmessig at 
endringen av tot-regelen innarbeides i de enkelte konsesjoner 
basert på standardvilkårene, da lovtekstene selv viser til at 
vilkårene skal reguleres nærmere i selve konsesjonen. 

Olje- og energidepartemanet ser det slik at den foreslåtte 
endring ikke går utover det som er ndvendig for å oppfylle 
Norges internasjonle forpliktelser, Departementet vil ved 
praktiseringen av 101.-regelen overfor ikke-EFTA-land legge til 
grunn at GATT-regalene unntar otfentlige konsesjonærer. 

Det gjøres videre klart at EFTA-land ikke trenger å søke 
dispensasjon i det enkelte tilfelle. 

Det understrekes at en forutsetning for Norges pr,ktisering av 
regelverket er gjensidighet fra andre lands ide, slik som 
EFTA-konvensjonen foreskriver, 

,, 
Endringen trer i kraft straks. 

Etter fullmakt 

P.H.Høisveen 

Thomas Hjer111ann 




















































































