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1. Norsk materiell. 

Konsesjonæren skal ved bygging og drift av anleggene fortrinnsvis 

anvende norske varer, for så vidt disse kan fås like gode, tilstrek- 

kelig hurtig - herunder forutsatt at det er utvist all mulig aktsom- 

het med hensyn til tiden for bestillingen - samt til en pris som 

ikke med mer enn 10 % overstiger den pris med tillagt toll, som de 

kan fås for fra utlandet. Er det adgang til å velge mellom for- 

skjellige innenlandske tilbud, antas det tilbud som representerer 

det største innenlandske arbeid og produserte materiale, selv om 

dette tilbud er kostbarere, når bare ovennevnte prisforskjell - 

10 % - i forhold til utenlandsk vare ikke derved overstiges. Toll 

og pristillegg til sammen forutsettes dog ikke å skulle overstige 

25 % av den utenlandske varepris (eksklusiv toll). I tilfelle av 

tvist om dette, avgjøres spørsmålet av departementet. 

Vedkommende departement kan dispensere fra regelen om bruk av 

norske varer. Søknad om dispensasjon må på forhånd sendes til 

departementet med de opplysninger som er nødvendige. 

Vilkårene skal praktiseres i samsvar med avtaler med fremmede 

stater som Norge er bundet av på dette området. 

For overtredelse av bestemmelsene i denne post betaler konsesjonæren 

for hver gang etter avgjørelse av vedkommende departement en mulkt 

av inntil 15 % av verdien. Mulkten tilfaller statskassen. 

2. Forsikring. 

Forsikring tegnes i norske selskaper. Norges vassdrags- og energi- 

verk (NVE) kan d i.apen se r e fra denne bestemmelse. 

3. Landskapsmessige forhold. 

Konsesjonæren plikter ved planleggingen og utførelsen av anleggene 

i den utstrekning det kan skje uten urimelige ulemper og utgifter å 

sørge for at hoved- så vel som hjelpeanlegg blir til minst mulig 

skade for dyre- og plantelivet og får en best mulig landskapsarkitek- 

tonisk utforming og tilpasning til omgivelsene. 
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Konsesjonæren plikter videre å foreta en forsvarlig opprydding av 

anleggsområdet. Oppryddingen må være ferdig senest 2 år etter at 

vedkommende anlegg er satt i drift. 

Overholdelsen av dette punkt kan etter NVE's bestemmelse udergis 

offentlig tilsyn. Utgiftene i denne forbindelse betales av konse- 

sjonæren. 

4. Samarbeid med andre konsesjonærer. 

Konsesjonæren plikter: 

a) å l a  anlegget samarbeide med andre elektriske anlegg, 

b) o t  vanlig godtgjørelse å stille til disposisjon for andre som 

forestår elektrisitetsforsyning, anleggets ledige kapasitet 

og/eller overføringsevne, 

c) å montere og bekoste måleutstyr på de steder i anlegget hvor 

det anses nødvendig for utnyttelsen av kraftforsyningssystemet, 

d) å gi NVE de opplysninger av teknisk og økonomisk art som trenges 

for koordinering av elektrisitetsforsyningen. 

Dersom partene ikke blir enige om de regler og vilkår som er nødven- 

dige for samarbeidet nevnt under punktene a-c, treffes avgjørelsen 

av NVE. 

5. Drift og vedlikehold. 

Konsesjonæren plikter til enhver tid å holde anlegget i driftsmessig 

stand, herunder sørge for godt vedlikehold og foreta de mindre 

fornyelser som trenges for en sikker drift og for at anlegget skal 

kunne drives sammen med andre anlegg, jfr. post 4. 

Ut- og innkopling av anleggsdeler i forbindelse med vedlikehold og 

drift må bare finne sted etter avtale med de berørte parter og 

koordineres i nødvendig utstrekning av NVE eller den myndighet NVE 

bestemmer. 
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6. Produksjonssamarbeid for vannkraftverk. 

Konsesjonæren er forpliktet til å l a  kraftverket delta i produksjons- 

samarbeid med andre kraftverk i vassdraget, distriktet eller på 

landsbasis med henblikk på en bedre utnyttelse av landets kraftfor·- 

syningssystern. Dersom det kan godtgjøres at konsesjonæren herunder 

påføres vesentlige tap eller utgifter, skal dette kompenseres. 

Kompensasjonen kan skje i form av penger eller elektrisk kraft. 

NVE kan treffe nærmere bestemmelse om kraftverkets deltakelse i 

produksjonssamarbeid. Orn uenighet, blir også kompensasjonen å 

avgjøre av NVE. 

Konsesjonæren er forpliktet til å gå inn for et slikt samarbeid i 

reguleringsforeninger eller samarbeidsorganer som treffer bestemm- 

elser om vassdragets regulering og manøvrering. 

7. Produksjonssamarbeid for varmekraftverk. 

Konsesjonæren er forpliktet til å l a  varmekraftverket delta i 

produksjonssamarbeid med andre kraftverk i distriktet eller på 

landsbasis med henblikk på en bedre utnyttelse av landets kraft- 

forsyningssystem. Dersom det kan godtgjøres at konsesjonæren 

herunder påføres vesentlige tap eller utgifter, skal dette kompen- 

seres. Kompensasjon kan skje i form av penger eller elektrisk 

kraft. NVE kan treffe nærmere bestemmelse om kraftverkets del- 

takelse i produksjonssamarbeid. Orn uenighet, blir også kompensa- 

sjonen å avgjøre av NVE. 

8. Overdragelse av konsesjonen. 

Konsesjonen kan ikke overdras. 
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9. Fjerning av anlegg. Rydding. 

Ved konsesjonstidens utløp skal anlegget nedlegges om det ikke er 

gitt ny konsesjon for det. Dersom anlegget nedlegges skal konse- 

sjonæren fjerne det nedlagte anlegg og foreta opprydding i og 

restaurering av området. NVE kan sette frist for arbeidet og 

treffe spesielle bestemmelser om restaureringen. 

Såfremt konsesjonæren ikke fjerner anlegget og foretar opprydding, 

kan NVE la arbeidet utføre på eierens bekostning. Det offentliges 

krav på vederlag for utgifter hermed har samme pantesikkerhet i 

eierens anlegg som skatter av fast eiendom og kan inndrives på 

samme måte som disse. 

10. Brudd på konsesjonsvilkår og bortfall av konsesjonen. 

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av konsesjonsvilkår kan 

medføre at konsesjonen trekkes tilbake. Bestemmelsene i punkt 9 

gjelder i så fall tilsvarende. 

Konsesjonen faller bort ved selskapsopphør eller ved konsesjonærens 

død. Ved konsesjonens bortfall gjelder reglene i 1. avsnitt tilsvar- 

ende. 

11. Kontroll. 

Konsesjonæren plikter årette seg etter de bestemmelser som NVE 

måtte treffe m.h.t. kontrollen med at konsesjonsvilkårene blir 

overholdt. 

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonæren 

etter nærmere bestemmelse av NVE. 

- Ajourført april 1988 - 


