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Vilkår
kommunale
§ 2 fjerde ledd post 22 for Skiensfjordens
for tillatelse etter industrikonsesjonsloven
i Telemark.
i Kragerø kommune
kraftverk
Energi AS til erverv og drift av Kammerfoss
kraftselskap
(Fastsatt

ved kongelig

resolusjon

av 19. november

4

I
(Konsesjonærens

(Konsesjonstid)
Konsesjonen gis på ubegrenset tid.
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til alminnelig revisjon etter 30 år. Hvis vilkårene blir revi—
adgang til å frasi seg konsedert, har konsesjonæren
sjonen innen 3 måneder etter at han har fått underretning om de reviderte vilkår. jfr industrikonsesjonsloven

1999)

§ 5a, 1. ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.
Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndig—
hetenes samtykke.

ved anlegg/drift

ansvar

mv.)

plikter å påse at han selv, hans konKonsesjonæren
og
traklører og andre som har med anleggsarbeidet
å gjøre, unngår ødeleggelse av nakraftverksdriften
turforekomster,

landskapsområder,

fornminner

mv.,

eller historisnår dette er ønskeli g av vitenskapelige
ke grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan
unden'ettes.
unngås, skal natui'vernmyndighetene
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(Godkjenning

(Konsesjousavgifter)

skal betale en årlig avgift til Staten
Konsesjonæren
på kr 7,50 pr. nat.hk., beregnet etter den gjennomsom det konsederte vannfall
snittlige kraftmengde
med
etter den foretatte utbygging kan frembringe
årlig
en
og
annet
om
år
vannføring
den påregnelige
som
avgift til de fylkes—, herreds- og bykommuner
Kongen bestemmer på kr 25,» pr. nat.hk., beregnet
på samme måte.
av avgiftene tas opp til ny vurdeFastsettelsen
som loven til enhver tid be—
ring etter tidsintervaller
stemmer.
Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert
som den innvunne vannkraft tas i bruk. Avgiften er
for utlegg, jf. Lvangsfullbyrdelseslo—
tvangsgrumilag
ven kap. 7.
Etter forfall svares rente som fastsatt i medhold
av lov av 17. desember 1976 nr. l00 om renter ved
forsinket

betaling

m.m.

§ 3, første

ledd.

danner et fond som et—
Konsesjonsavgiftsmidler
skal
av kommunestyret
ter nærmere bestemmelse
i kommunen.
anvendes til fremme av næringslivet
Vedtektene for fondet skal være undergitt godkjen—
nelse av fylkesmannen
3
(Kontroll

med betaling

av avgift mv.)

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter
post 2 og kontroll med vannforbruket samt angående
avgivelse av k1'aft,jf. post 1] skal med bindende
virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av Olje—
og energidepartementet.

av planer, Iandskapsmessige
forhold, tilsyn mv.)

av planer og tilsyn med utførelse 0g
Godkjenning
senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som
omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene for—
bundet med dette dekkes av konsesjonæren.
plikter å legge fram for NVE deKonsesjonæren
taljerte planer med nødvendige opplysninger, beregutbygfor vassdragets
ninger 0g kostnadsoverslag
ging. Arbeidet kan ikke settes igang før planene er
godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig
skjemmende og skal Lil enhver tid holdes i full driftsmessig stand.
utføre 0g
plikter å planlegge,
Konsesjonæren
vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det økoblir
resultatet
logiske 0g 1andskapsarkilektoniskc
best mulig.
Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om
massemk 0g plassering av
planene for anleggsveger,
overskuddsmasser.
plikter å skaffe seg varig råderett
Konsesjonæren
over tipper og andre områder som trengs for å gjen—
nomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med den-

ne post.
plikter å foreta en forsvarlig oppKonsesjonæren
må
Oppryddingen
av anleggsområdene.
rydding
anlegg
være ferdig senest 2 år etter at vedkommende
eller del av anlegg er satt i drift.
kan pålegges planlagt slik at de
Hjelpeanlegg
dersom
nytte for allmennheten
varig
til
blir
senere
utgift eller ulemdet kan skje uten uforholdsmessig
pe for anlegget.
kem ikke overdras til
Ansvar for hjelpeanlegg
andre uten NVEs samtykke.
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(Automatisk

fredete

d.
kulturminner)

e.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket
kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært
kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturmiimeforvaltning
med det samme og ar—
beidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre
kulturminner, jf. lov av 9. juni 1978 n1'50 om kulturminner

ledd, jf. §§ 3 og 4.

§ 8 annet

å bekoste
berørte

f.

II
av Direktoratet

(Ferdsel

mv.)

Konsesjonæren
plikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse
av offentlige veger, bruer og
kaier, hvis disse utgiftene blir særlig øket ved anleggsarbeidet.
I tvistilfelle avgjøres spørsmålet om
hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten
er til stede,
samt erstatningens størrelse ved skjønn på konsesjonærens bekostning.
Veger, bruer og kaier som konsesjonæren
bygger, skal kunne benyttes av allmennheten,
med
mindre Olje— og energidepartementet
treffer annen
bestemmelse.

8
(Hydrologiske

observasjoner,

kart mv.)

Konsesjonæi'en
skal etter nærmere bestemmelse
av
Olje— og cnergidepartementet
utføre de hydrologiske
observasjoner
som i det offentliges interesser finnes
påkrevet og stille det innvunne materiale til disposisjon for det offentlige.
Kopier av alle karter som konsesjonæren
måtte
la oppta i anledning av anleggene, skal sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

tilak for viltet i det

å anordne speri'egitter foran tappetunneler og ut—
løpet av kraftstasjonene,
51bekoste fiskei'i- og viltbiologiske
undersøkelser, herunder langtidsundcrsøkelser
og å delta i
fellesfinansiering
av større biologiske undersø—
kelser som omfatter de populasjoner som berøres
av utbyggingen og reguleringen.

Konsesjonæi'en

7

biotopforbedrende

området,

plikter

etter nærmere

for naturforvaltning

bestemmelse

(DN)

å sikre

åle-

yngelens oppvandring
i vassdraget.
Herunder om
nødvendig bekoste planlegging,
bygging 0g drift av
åleledere og åleyngelsamlere
—samt å sørge for dis—
tribusjon av åleyngel til vassdraget.
III
Dersom Direktoratet for naturforvaltning
(DN) finner det nødvendig plikter konsesjonæreii:
a. å bekoste planlegging,
bygging, vedlikehold og
drift av fisketi'app forbi dammen/kraftverket,
og
sørge for nødvendig vann til trappa dersom kostnadene står i rimelig forhold tl det som innvinnes.
Eller,
b, å bekoste planlegging,
bygging
og drift av
fangstfelle for oppvandrende
laks 0g sørge for
nødvendig vann til fangstfella.
Konsesjonæren
plikter dessuten å sørge for transport og distribusjon av laksen til vassdraget.
IV
Alle utgifter forbundet med kontroll og lilsyn med
overholdelsen
av ovenstående vilkår eller pålegg gitt
med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæ—
ren.
10
(Konsesjonskraft)

9
(Fisk

og vilt)

I
Konsesjonæren

plikter etter nærmere

av Direktoratet

for naturforvaltning

a.

å sette ut yngel og/eller
smolt

b.
c.

og annen

flerårig

settefisk
fisk)

bestemmelser
(DN)

(herunder

av det antall,

også
de ai"-

ter og stammer, den størrelse og kvalitet, og på
den tid, sted og måte som måtte fastsettes,
å sørge for fangst av stamfisk og dekke alle utgifter med klekking, oppføring og transport,
å bekoste tiltak i Kragerøvassdraget
for å sikre
oppgang og fremme av fiske for eksempel laks,
sjøaure og innlandsfisk,
herunder gjennomføre
opprenskiiingei',
hindre erosjonsskadei'
mm, for
å redusere

skadevirkninger

på fisket,

Konsesjonæren
skal avstå til kommuner og fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 10 % av
den gjennomsnittlige
ki'aftmengden
som vannfallet
etter foretatt utbygging
kan yte med påregnelig
vannføring år om annet. Avståelse og fordeling avgjøres av Olje- og energidepartementet
med grunnlag i kommunenes behov til den alminnelige elektriSitetsforsyiiing.
Konsesjonæren
kan i tillegg pålegges å avstå til
staten

inntil

5 % av kraften,

beregnet

som

i første

ledd.
Olje— og energidepartememet
bestemmer hvordan kraften skal avstås og beregner effekt og energi.
Kraften tas ut i kraftstasjonens
apparatanlegg for
utgående ledninger eller fra konsesjonærens
ledninger med Ieveringssikkerhet
som fastkraft og brukstid
ned til 5 000 timer årlig. Konsesjonæi'en
kan ikke

4
sette seg imot at kraften tas ut fra andres ledninger
og plikter i så fall å stille kraften til rådighet. Kostnadene ved omforming og overføring av kraften ved
uttak andre steder enn i kraftstasjonens
apparatanlegg for utgående ledninger, betales av den som tar
ut kraften.
Konsesjonæren
har rett til å forlange et varsel av
1 år for hver gang kraft uttas. Samtidig som uttak
varsles, kan forlanges oppgitt den brukstid som øns—
kes benyttet og brukstidens fordeling over året. Tvist
om fordelingen avgjøres av Olje— og energideparte—
menter. Oppsigelse av konsesjonskraft
kan skje med
2 års varsel.
Prisen på kraften, referert kraftstasjonens
appa—
ratanlegg for utgående ledninger, fastsettes hvert år
av Olje- og energidepartementet
basert på gjennomsnittlig selvkost for et representantivt
antall vann—
kraftverk i hele landet.
Unnlater konsesjonæren
å levere kraft som er betinget i denne post uten at vis major, streik eller
lockout hindrer leveransen, plikter han etter Olje— og
energidepartementets
bestemmelse
å betale til statskassen en mulkt som for hver kWh som uretlelig ikke er levert, svarer til den pris pr. kWh urettelig ikke
er levert, svarer til den pris pr. kWh som hvert år
fastsettes av Olje- og energldepartementet,
med et
påslag av 100 %. Det offentlige skal være berettiget
til etter Olje- og energidepartementets
bestemmelse
å overta driften av kraftverket for eierens regning og
risiko,

dersom

dette

blir nødvendig

for å levere

den

betingede kraften.
Vedtak om avståelse og fordeling av kraft kan
tas opp til ny prøvelse etter 20 år fra vedtakets dato.

11
(Kontroll

med

overholdelsen

av vilkårene)

Konsesjonæren
underkaster
seg de bestemmelser
som til enhver tid måtte bli truffet av Olje» og energidepartementet
til kontroll med overholdelsen av de
oppstilte vilkår.
Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige
av konsesjonæren
etter nærmere regler som fastsetLes av Olje- og energidepartementet.
Gjentatte eller fortsatte overtredelser
av postene
2, IO og 11 kan medføre at konsesjonen trekkes tilbake i samsvar med bestemmelsene
i industrikonsesjonsloven

§ 26.

For overtredelse
av bestemmelsene
i konsesjonen eller andre i loven eller i medhold av loven fastsatte bestemmelser,
kan Olje- og energidepartemen—
tet fastsatte en tvangsmulkt på inntil kr 100 000 pr.
dag

til

forholdet

er brakt

i orden,

eller

inntil

kr

500 000 for hver overtredelse,
såfremt det ikke er
fastsatt annen straff for overtredelse av vilkåret. På—
legg om mulkt er tvangsgrunnlag
for utlegg. Olje— og
energidepartementet
kan justere beløpene hvert 5.
ar.

12
(Tinglysing)
Konsesjonen
skal tinglyses i de rettskretser
hvor
anleggene 1igger,jf. industrikonsesjonsloven
§ 2.

