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Forslag til vilkår  
for tillatelse for Sauland kraftverk AS 

til å erverve nødvendige fallrettigheter i forbindelse med bygging av Sauland kraftverk,  
Hjartdal kommune i Telemark fylke 

 
 

1 
(Konsesjonstid og revisjon) 

Konsesjonen gis på ubegrenset tid.  
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til 

alminnelig revisjon samtidig med 
reguleringskonsesjonene i Hjartdal-/Tuddalvassdraget 
eller etter 30 år. Hvis vilkårene blir revidert, har 
konsesjonæren adgang til å frasi seg konsesjon innen 
3 måneder etter at han har fått underretning om de 
reviderte vilkår, jf. industrikonsesjonsloven § 5a 
første ledd.  

Konsesjonen kan ikke overdras.  
Anleggene må ikke nedlegges uten statsmyndig-

hetenes samtykke.  
 

2 
(Konsesjonsavgifter og næringsfond) 

Konsesjonæren skal betale en årlig avgift til staten 
på kr 8 pr. nat.hk. og en årlig avgift til de fylkes-, 
herreds- og bykommuner som Kongen bestemmer på 
kr 24 pr. nat.hk, beregnet etter den gjennomsnittlige 
kraftmengde som det konsederte vannfall etter den 
foretatte utbygging kan frembringe med den 
påregnelige vannføring år om annet.  

Fastsettelsen av avgiftene tas opp til ny vurdering 
etter tidsintervaller som loven til enhver tid 
bestemmer.  

Plikten til å betale avgiftene inntrer etter hvert som 
den innvunne vannkraft tas i bruk. Avgiften er 
tvangsgrunnlag for utlegg, jf. tvangsfullbyrdelses-
loven kap. 7. 

Etter forfall svares rente som fastsatt i medhold av 
lov av 17. desember 1976 nr. 100 om renter ved 
forsinket betaling m.m. § 3 første ledd.  

Når konsesjon er gitt, plikter konsesjonæren å 
innbetale til Hjartdal kommune kr 9 000 000 som 
avsettes til næringsfond for kommunen. 
Konsesjonsavgiftsmidler og næringsfond danner ett 
og samme fond særskilt for hver kommune som etter 
nærmere bestemmelse av kommunestyret fortrinnsvis 
anvendes til fremme av næringslivet i kommunen. 
Vedtekter for fondet skal godkjennes av 
Fylkesmannen.  
 

3 
(Kontroll med betaling av avgift m.v.) 

Nærmere bestemmelse om betaling av avgifter etter 
post 2 (Konsesjonsavgifter og næringsfond) og 
kontroll med vannforbruket samt avgivelse av kraft, 
jf. post 11 (Konsesjonskraft), skal med bindende 
virkning for hvert enkelt tilfelle fastsettes av Olje- og 
energidepartementet.  
 

4 
(Byggefrister m.v.) 

Arbeidet må påbegynnes innen 5 år fra 
konsesjonens datum og fullføres innen ytterligere 5 
år. Fristene kan forlenges av Kongen. I fristene 
medregnes ikke den tid som på grunn av særlige 
forhold (vis major), streik eller lockout har vært 
umulig å utnytte.  
 

5 
(Erstatning til etterlatte) 

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene 
omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden, kan 
konsesjonæren etter nærmere bestemmelse av Olje- 
og energidepartementet pålegges å sikre eventuelle 
etterlatte en øyeblikkelig erstatning.  
 

6 
(Konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift m.v.) 
Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans 

kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet 
og kraftverksdriften å gjøre, unngår ødeleggelse av 
naturforekomster, landskapsområder, kulturminner 
m.v., når dette er ønskelig av vitenskapelige eller 
historiske grunner eller på grunn av områdenes natur-
skjønnhet eller egenart. Dersom slike ødeleggelser 
ikke kan unngås, skal naturvernmyndightene 
underrettes.  
 

7 
(Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, 

tilsyn m.v.) 
Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og 

senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som 
omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene 
forbundet med dette dekkes av konsesjonæren. 

Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE 
detaljerte planer med nødvendige opplysninger, 
beregninger og kostnadsoverslag for vassdragets 
utbygging. Arbeidet kan ikke settes igang før planene 
er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig 
skjemmende og skal til enhver tid holdes i fullt 
driftsmessig stand. 

Konsesjonæren plikter å planlegge, utføre og 
vedlikeholde hoved- og hjelpeanlegg slik at det 
økologiske og landskapsarkitektoniske resultatet blir 
best mulig. 

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om 
planene for anleggsveger, massetak og plassering av 
overskuddsmasser. 

Konsesjonæren plikter å skaffe seg varig råderett 
over tipper og andre områder som trenges for å 
gjennomføre pålegg som blir gitt i forbindelse med 
denne post. 
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Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig 
opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må 
være ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg 
eller del av anlegg er satt i drift. 

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de 
senere blir til varig nytte for allmennheten dersom det 
kan skje uten uforholdsmessig utgift eller ulempe for 
anlegget.  

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre 
uten NVEs samtykke. 

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av 
plikter i henhold til denne posten. 
 

8 
(Automatisk fredete kulturminner) 

Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å 
undersøke om tiltaket berører automatisk fredede 
kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være 
egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule 
eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk 
fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke 
om dispensasjon fra den automatiske fredningen etter 
kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4. 

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 
kulturminneforvaltningen (fylkeskommunen og 
eventuelt Sametinget) med det samme og arbeidet 
stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre 
kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om 
kulturminner § 8 andre ledd, jf. §§ 3 og 4. 
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(Ferdsel m.v.) 
Konsesjonæren plikter å erstatte utgifter til 

vedlikehold og istandsettelse av offentlige veger, 
bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særlig øket ved 
anleggsarbeidet. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om 
hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til stede, 
samt erstatningens størrelse ved skjønn på konse-
sjonærens bekostning. 

Veger, bruer og kaier som konsesjonæren bygger, 
skal kunne benyttes av allmennheten, med mindre 
NVE treffer annen bestemmelse.  

 
10 

(Hydrologiske observasjoner, kart m.v.) 
Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av 

Olje- og energidepartementet utføre de hydrologiske 
observasjoner som er nødvendige for å ivareta det 
offentliges interesser 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 
Kartverket med opplysning om hvordan målingene er 
utført 
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(Registrering av minstevannføring, krav om skilting 
og merking) 

Det skal etableres en måleanordning for 
registrering og dokumentasjon av minstevannføring, 
løsningen skal godkjennes av NVE. Data skal 
fremlegges NVE på forespørsel og oppbevares på en 
sikker måte i hele anleggets levetid.  

Ved alle reguleringsmagasin og steder med pålegg 
om minstevannføring skal det settes opp skilt med 
opplysninger om manøvreringsbestemmelser og 
hvordan dette kan kontrolleres. NVE skal godkjenne 
skiltenes utforming og plassering. 

De partier av isen på vann og inntaksmagasiner 
som mister bæreevnen på grunn av utbyggingen må 
markeres på kart på opplysningsskilt og merkes eller 
sikres. 

For alle vassdragsanlegg skal det etableres og 
opprettholdes hensiktsmessige sikringstiltak av 
hensyn til allmennhetens normale bruk og ferdsel på 
og ved anleggene. 
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(Konsesjonskraft) 
Konsesjonæren skal avstå til kommuner og 

fylkeskommuner som kraftanlegget ligger i, inntil 
10 % av den gjennomsnittlige kraftmengden som 
vannfallet etter foretatt utbygging kan yte med 
påregnelig vannføring år om annet. Avståelse og 
fordeling avgjøres av NVE med grunnlag i kommu-
nenes behov til den alminnelige elektrisitetsforsyning. 

Konsesjonæren kan i tillegg pålegges å avstå til 
staten inntil 5 % av kraften, beregnet som i første 
ledd.  

NVE bestemmer hvordan kraften skal avstås og 
beregner effekt og energi.  

Kraften tas ut i kraftstasjonens apparatanlegg for 
utgående ledninger eller fra konsesjonærens ledninger 
med leveringssikkerhet som fastkraft og brukstid ned 
til 5000 timer årlig. Konsesjonæren kan ikke 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 
ønskes benyttet og brukstidens fordeling over året. 
Tvist om fordelingen avgjøres av Olje- og energi-
departementet. Oppsigelse av konsesjonskraft kan 
skje med 2 års varsel. 

Prisen på kraften, referert kraftstasjonens 
apparatanlegg for utgående ledninger, fastsettes hvert 
år av Olje- og energidepartementet basert på 
gjennomsnittlig selvkost for et representativt antall 
vannkraftverk 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 stats-
kassen en mulkt som for hver kWh som urettelig ikke 
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er levert, svarer til den pris pr. kWh som hvert år 
fastsettes av Olje- og energidepartementet, 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. 
 

13 
(Kontroll med overholdelsen av vilkårene) 

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser 
som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og energi-
departementet til kontroll med overholdelsen av de 
oppstilte vilkår. 

Utgiftene med kontrollen erstattes det offentlige av 
konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av 
Olje- og energidepartementet.  

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av postene 2 
(Konsesjonskraft og næringsfond), 4 (Byggefrister 
m.v.), 12 (Konsesjonskraft) og 13 (Kontroll med 
overholdelsen av vilkårene) 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 energidepartementet fast-
sette en tvangsmulkt på inntil kr 100 000 pr. dag til 
forholdet er brakt i orden, eller inntil kr 500 000 for 
hver overtredelse. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag 
for utlegg. Olje- og energidepartementet kan justere 
beløpene hvert 5. år.  
 

14 
(Tinglysing) 

Konsesjonen skal tinglyses i de rettskretser hvor 
anleggene ligger, jf. industrikonsesjonsloven § 2.  
 


