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Tillatelse
FOR

Troms Kraftforsyning

TIL ERVERV OG UTBYGGING AV LAVKAMKKA

111,
(MEDDELT VED KONGELIG RESOLUSJON AV 7. DESEMBER 1979)

Ved kongelig resolusjon av 7. desember 1979 er bestemt:

I medhold av lov av 14. desember 1917 om erverv av vannfall m. v. tillates Troms Kraftfor-
syning å erverve bruksrett til fallene i Lavkajåkka mellom Lavkajavri og driftstunnelen for
Skibotn Kraftverk på de vilkår som er inntatt i Olje- og energidepartementets foredrag av
7. desember 1979.
I medhold av vassdragsloven av 15. mars 1940 §§ 62, 104 og 105 og lov om vern mot vann-
forurensing av 26. juni 1970 §§ 4 og 10 tillates Troms Kraftforsyning å ekspropriere nød-
vendig grunn og rettigheter og å utbygge Lavkajåkka kraftverk i samsvar med framlagte
planer og på de vilkår som er inntatt i ovennevnte foredrag.
Det gjøres endring i manøvreringsreglementet for Skibotn Kraftverk (kongelig resolusjon
av 25. juni 1976) i samsvar med ovennevnte foredrag.



Vilkår

for tillatelse for Troms Kraftforsyning til erverv av bruksrett til fallrettigheter
i Lavkajåkka.

(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 7. desember 1979.)



Konsesjonen gis for den tid leiekontrakten

angående statens fall i Skibottselv varer.
Vilkårene for konsesjonen kan tas opp til

alminnelig revisjon etter 50 år. Hvis vilkåre-
ne blir revidert, har konsesjonæren adgang til
å frasi seg konsesjonen innen 3 måneder etter
at han har fått underretning om de reviderte
vilkår, jfr. konsesjonslovens § 4, 3. ledd, og
vassdragsreguleringslovens § 10, post 2, siste
ledd.

Konsesjonen kan ikke overdras.
De utførte regulerings- og overføringsan-

legg eller andeler deri kan ikke avhendes,
pantsettes eller gjøres til gjenstand for arrest
eller utlegg uten i forbindelse med vassfall i
samme vassdrag nedenfor anleggene.

Anleggene må ikke nedlegges uten stats-
myndighetenes samtykke.



Konsesjonæren skal betale en årlig avgift

til staten av kr. 1,50 pr. nat.hk, beregnet
etter den gjennomsnittlige kraftmengde som
de konsederte vassfallene etter den foretatte
utbygging, regulering og overføring kan frem-
bringe med den påregnelige vassføring år om
annet og en årlig avgift til de fylkes-, herreds-
og bykommuner som Kongen bestemmer av
kr. 8,00 pr. nat.hk, beregnet på samme måte.

Etter 10 år kan fastsettelsen av avgiftene
tas opp til ny prøvelse.

Plikten til å erlegge de ovenfor omhandlede
avgifter inntrer etter hvert som vasskraften
tas i bruk.

Avgiftene har samme pantesikkerhet som
skatter på fast eiendom og kan inndrives på
samme måte som disse. Etter forfall svares
6 pst. rente.



Nærmere bestemmelse om betalingen av av-

gifter etter post 2 og kontroll med vassfor-
bruket, samt avgivelse av kraft, jfr. post 13,
skal med bindende virkning for hvert enkelt
tilfelle fastsettes av vedkommende departe-
ment.



Arbeidet må påbegynnes innen en frist av

2 år fra konsesjonens datum og fullføres
innen en ytterligere frist av 5 år. Fristene
kan forlenges av Kongen.

I fristene medregnes ikke den tid som på
grunn av overordentlige tildragelser (vis
major), streik eller lockout har vært umulig
å utnytte.

For hver dag noen av disse fristene over-
sittes uten tillatelse fra vedkommende depar-
tement, betaler konsesjonæren en mulkt til
statskassen av kr. 104,—.



Konsesjonæren skal ved bygging og drift av

anleggene fortrinnsvis anvende norske varer,
for så vidt disse kan fås like gode, tilstrekke-
lig hurtig, herunder forutsatt at det er utvist
all mulig aktsomhet med hensyn til tiden for
bestillingen — samt til en pris som ikke med
mer enn 10 pst. overstiger den pris med tillagt
toll, som de kan fås fra utlandet. Er det ad-
gang til å velge mellom forskjellige innen-
landske tilbud, antas det tilbud som represen-
terer det største innenlandske arbeid og pro-
duserte materiale, selv om dette tilbud er kost-
barere, når bare ovennevnte prisforskjell —
10 pst. — i forhold til utenlandsk vare ikke
derved overstiges. Toll og pristillegg til sam-
men forutsettes dog ikke å skulle overstige
25 pst. av den utenlandske varepris (eksklu-
sive 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 de-
partementet med de opplysninger som er nød-
vendige. Hva angår leveranser fra EFTA-
land, vil dispensasjonsadgangen bli praktisert
i samsvar med de forpliktelser som foreligger
i forhold til disse land under forutsetning av
full gjensidighet.

For overtredelse av bestemmelsene i denne
post, betaler konsesjonæren for hver gang
etter avgjørelse av vedkommende departement
en mulkt av inntil 15 pst. av verdien. Mulkten
tilfaller statskassen.



Forsikring tegnes fortrinnsvis i norske sel-

skaper, hvis disse byr like fordelaktige betin-
gelser som utenlandske. Vedkommende de-
partement kan dispensere fra denne bestem-
melse.
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Konsesjonæren er forpliktet til, når vedkom-

mende departement forlanger det, på den måte
og på de vilkår som departementet bestem-
mer, i anleggstiden helt eller devis å dekke
utgiftene til legehjelp for arbeiderne og funk-
sjonærene ved anlegget og deres familier og
til oppførelse eller utbygging av sykehus eller
sykestue.

Hvis noen av arbeiderne eller funksjonærene
omkommer ved arbeidsulykke i anleggstiden,
kan konsesjonæren etter nærmere bestem-
melse av vedkommende departement pålegges
å sikre eventuelle etterlatte en øyeblikkelig
erstatning.



Konsesjonæren er i nødvendig utstrekning

forpliktet til på rimelige vilkår og uten be-
regning av noen fortjeneste å skaffe arbei-
derne og funksjonærene og deres familier
sunt og tilstrekkelig husrom etter nærmere
bestemmelse av departementet.



Konsesjonæren plikter før arbeidet påbe-

gynnes å sørge for midlertidig f orsamlings-
lokale til bruk for arbeiderne og den øvrige
befolkning som er knyttet til anleggene, eller,
hvis departementet måtte finne det mer hen-
siktsmessig, og ikke vesentlig dyrere, å delta

oppføring eller nedbetaling av permanent
forsamlingslokale, f. eks. samfunnshus.



Godkjenning av planer og tilsyn med ut-

førelsen og senere vedlikehold og drift av
anlegg og tiltak som omfattes av denne post
er tillagt departementet. Utgiftene forbundet
med datte dekkes av konsesjonæren.

Konsesjonæren plikter før arbeidet påbegyn-
nes å forelegge vedkommende departement
detaljerte planer med nødvendige opplysnin-
ger, beregninger og omkostningsoversiag ved-
kommende regulerings- og overføringsanleg-
gene og vassdragets utbygging slik at arbei-
det ikke kan iverksettes før planene er appro-
bert av departementet. Anleggene skal utfø-
res på en solid måte og skal til enhver tid
holdes i full driftsmessig stand.

Innen en rimelig økonomisk ramme plikter
konsesjonæren å planlegge, utføre og vedlike-
holde hoved- og hjelpeanlegg slik at det land-
skapsarkitektoniske resultatet blir best mulig.

Kommunen skal ha anledning til å uttale
seg om planene for anleggsveger 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 forbindele med denne post.

Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig
opprydding av anleggsområdene. Oppryddin-
gen må være ferdig senest 2 år etter at ved-
kommende anlegg er satt i drift.

Midlertidig hjelpeanlegg kan pålegges plan-
lagt slik at de senere blir til varig nytte for
allmennbeten dersom det kan skje uten ufor-
holdsrnessig utgift eller ulempe for anlegget.
Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til
andre uten departementets samtykke.



Konsesjonæren er forpliktet til å erstatte

utgiftene til vedlikehold og istandsettelse av
offentlige veger, bruer og kaier, hvor disse
utgifter blir særlig øket ved anleggsarbei-
dene. I tvisttilfelle avgjøres spørsmålet om
hvorvidt vilkårene for refusjonsplikten er til
stede samt erstatningens størrelse ved skjønn
på konsesjonærens bekostning. Veger, bruer
og kaier som konsesjonæren anlegger, skal
kunne benyttes av allmennheten medmindre
departementet treffer annen bestemmelse.



Anleggenes eier skal etter nærmere be-

stemmelse av departementet utfore de hydro-
logiske observasjoner som i det offentliges
interesse finnes påkrevet, og stille det inn-
vunne materiale til disposisjon for det offent-
lige.

Kopier av alle karter som konsesjonæ-
ren måtte la oppta i anledning av anleg-
gene, skal sendes Norges Geografiske Opp-
måling med opplysning om hvordan målingene
er utfort.

3.

Konsesjonæren er forpliktet til å avgi  inn-
til 10 pst. av den gjennomsnittlige kraft-
mengde, som vassfallet etter den foretatte
utbygging kan frambringe med den påregne-
lige vassføring år om annet, til den kommune
hvor kraftanleggene er beliggende, eller andre
kommuner, derunder også fylkeskommuner,
idet fordelingen bestemmes av vedkommende
regjeringsdepartement. Staten forbeholdes
rett til å erholde inntil 5 pst. av kraften.

Pålegget om avgivelse av kraft kan etter
begjæring av en interessert tas opp til ny
avgjørelse etter 30 år.

Kraften kan kreves avgitt med en bruks-
tid ned til 5 000 brukstimer årlig. Kraften
avgis i den form hvori den produseres.

Elektrisk kraft uttas etter departementets
bestemmelse i kraftstasjonene eller fra fjern-
ledningene eller fra ledningsnettet, hva enten
ledningene tilhører anleggenes eier eller andre.
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Forårsaker kraftens uttakelse av ledningene
økede utgifter, bæres disse av den som uttar
kraften, enten denne er staten eller en kom-
mune. Avbrytelse eller innskrenkning av leve-
ringen som ikke skyldes vis major, streik eller
lockout, må ikke skje uten departementets
samtykke.

Kraften skal leveres til vanlig pris i ved-
kommende forsynings- eller samkjøringsom-
råde. Dersom det ikke er mulig å påvise
noen slik pris, skal kraften leveres til selv-
kostende. Hvis den pris som således skal leg-
ges til grunn blir uforholdsmessig høy, fordi
bare en mindre del av den kraft vassfallene
kan gi er tatt i bruk, skal kraften leveres til
rimelig pris.

Uenighet om prisen avgjøres av vedkom-
mende departement.

Eieren 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 dennes for-
deling over året. Tvist om fordelingen avgjø-
res av departementet. Oppsigelse av konse-
sjonskraft kan skje med 2 års varsel. Opp-
sagt kraft kan ikke senere forlanges avgitt.

Eventuell avgivelse av overskytende kraft-
mengder i henhold til endret pålegg etter 2.
ledd kan bare kreves etter hvert som kraft
blir ledig.

Unnlater konsesjonæren å levere kraft, som
er betinget i denne post uten at vis major,
streik eller lockout hindrer leveransen, plikter
han etter departementets bestemmelse å be-
tale en mulkt til statskassen av kr. 1,00 pr. dag
for hver kW som urettelig ikke er levert.
Det offentlige skal være berettiget til etter
departementets bestemmelse å overta driften
av anleggene for eierens regning og risiko så
vidt nødvendig til levering av den betingede
kraft.

14.
Konsesjonæren plikter i den utstrekning

det kan skje uten urimelige ulemper og utgif-
ter å unngå ødeleggelser av naturforekoms-
ter og områder, når dette er ønskelig av vi-
tenskapelige eller historiske grunner eller på
grunn av områdenes naturskjønnhet eller egen-
art. Såfremt slike ødeleggelser ikke kan unn-
gås, skal Statens naturvernråd underettes i
god tid på forhånd.

Konsesjonæren skal videre i god tid på for-
hånd undersøke om faste fortidsminner som er
fredet i medhold av lov av 29. juni 1951 nr. 3
eller andre kulturhistoriske lokaliteter blir be-
rørt, og i tilfelle straks gi melding om dette
til vedkommende museum. Viser det seg først
mens arbeidet er i gang at det kan virke inn
på fortidsminne som ikke har vært kjent, 


skal melding som nevnt i foregående ledd
sendes med en gang og arbeidet stanses.

Om disse bestemmelser gis vedkommende
ingeniør eller arbeidsledere nødvendig under-
retning.



Når konsesjon er gitt, plikter anleggenes

eier å innbetale til Storfjord kommune kr.
750 000,00 som avsettes til utvidelse av eksi-
sterende næringsfond for kommunen.



I.

Konsesjonæren plikter å påse at han selv,
hans kontraktører og andre som har med
anleggsdriften å gjøre, tar de nødvendige
hensyn for å forebygge skader på vilt- og
fiskebestandene som berøres av utbyggingen,
reguleringene og den øvrige drift av anleg-
gene.

Herunder skal konsesjonæren i rimelig grad
forebygge fare for tilslamming og annen for-
urensning av vassdragene samt dekke utgifter
til ekstraordinært jakt- og fiskeoppsyn i an-
leggstiden.

Konsesjonæren plikter etter nærmere be-
stemmelser av vedkommende departement :

Sette ut yngel og/eller settefisk (herunder
også smolt og annen flerårig fisk) av
det antall, de arter og stammer, den stør-
relse og kvalitet, og på den tid, sted og
måte som måtte fastsettes,
å sørge for fangst av stamfisk, og dekke
alle utgifter med klekking, oppffiring og
transport,
å bekoste vilt- og fiskeribiologiske under-
søkelser innen området (herunder også
langtidsundersøkelser),
å foreta utfiskinger (uttynninger) dersom
reguleringene fører til overbefolkning eller
forverring av de naturlige forhold,
å anordne sperregitter foran tappetunne-
ler og utløpet av kraftstasjonene hvis
kostnadene med tiltakene står i rimelig
forhold til det som oppnås.

Dersom det som følge av kraftutbyggingen
og reguleringene oppstår skader som berører
vilt og fiskebestandene i området, tilplikter
konsesjonæren utover det som er nevnt oven-
for å bekoste ytterligere tiltak som departe-
mentet eller den dette bemyndiger bestemmer,
såfremt omkostningene står i rimelig forhold
til det som derved vinnes.

IV.
Alle utgifter forbundet med nødvendig kon-

troll og tilsyn med overholdelsen av oven-
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nevnte vilkår eller pålegg gitt med hjemmel
i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.

17.
Konsesjonæren plikter etter vedkommende

departements nærmere bestemmelse å la ut-
f øre eller bekoste tiltak som er påkrevd for
å avverge eller redusere virkningene av for-
urensninger som står i forbindelse med ut-
byggingen.

18.
Konsesjonæren underkaster seg de bestem-

melser som til enhver tid måtte bli truffet av
vedkommende departement til kontroll med
overholdelsen av de oppstilte betingelser.

De med kontrollen forbundne utgifter er-
stattes det offentlige av konsesjonæren etter
vedkommende departements nærmere fast-
satte regler.

Gjentatte eller fortsatte overtredelser av
postene 2, 4, 13 og 18, første eller annet ledd,
kan medføre at konsesjonen trekkes tilbake
i samsvar med bestemmelsene i ervervslovens
§ 26, annet ledd.

19.
Konsesjonen skal tinglyses i de tinglag hvor

anleggene er beliggende, jfr. ervervslovens
§ 2.



Revidert manøvreringsreglement

for S'Idbotn kraftverk.
(Fastsatt ved kongelig resolusjon av 7. desember 1979.)

1.
A. Reguleringer:

Normal
sommer-



v.st.
kote

øvre
reg.

grense
kote

Nedre
reg.

grense
kote

Oppdem. Senkn.
Reg.

hoyde
Høyeste

flom
kote

Galgujav'ri 	 502,5 503,0 502,5 0,5




0,5




Riep'pejav'ri 	 469,0 486,0 445,0 17,0 24,0 41,0 487,0
Gay'dajav'ri  709,3




708,0 684,0




25,3




Lavkajav'ri 	 613,0 614,0 612,5 1,0 0,5 1,5 615,0

Råg'gejav'ri kan senkes permanent fra nor-
mal sommervasstand kote 502,75 til kote 500/
497,1 avhengig av vassføringen.

Dammene utføres med faste overlop. Ved
overløp over dammen i Riep'pejav'ri stenges
overforingstunnelene til Råg'gejav,ri og fra
GraVdajay'ri, mens derimot sideelvene sorn tas
inn på driftstunnelen og overforingen av av-
løpet fra Boikiharjojav'ri ikke forutsettes ut-
styrt med avstengingsorganer.

Reguleringsgrensene skal markeres med

faste og tydelige vasstandsmerker som det
offentlige godkjenner.

Høydene refererer seg tii NVE's nivellement
nr. 499 (Galgujav'ri) og 498 (Riep'pejay'ri).

B. Overforinger:
Bieddjujåkka, Did'nuja.kka 	 109 km2 —

med tillegg av avlopet fra Galgujay'ris ned-
børfelt på. 191 km2  tilsammen 300 km2
overføres til Råg'gejaVri.

Avløpet fra 5,0 km2 av Boikiharjojav'ris
nedbørfelt i Kittdalsvassdraget føres over til
Gåv'dajay'ri i Signaldaisvassdraget. Det sam-
me er tilfelle med avløpet fra 14 km2 av
øverste del av Lay'kajakka. Det samlede
avløp til Gav'dajav'ri (51 km2) føres tilbake
til Lavkajakka og utnyttes i Lavkajakka
kraftverk sammen med LavkajaVris lokalfelt
(27 km2). Videre føres vatnet via Skibotn
kraftverkets driftstunnel til Riep'pejay'ri
Driftstunnelen tar også opp avløpet fra i alt
57 km2 nedbørfelt til: Lavajåkka, Luceajakka,
navnløs bekk, Læi'bejåkka (Nordalsely) og
Kvitlielva på Skibtsdalens sydside.

2.
Det gjelder følgende begrensning for varia-

sjoner i tappingen for driften av Skibotn
kraftverk fra vintertapping starter til vår-
flommen er begynt:

I løpet av ett døgn skal minste tapping
gjennom kraftverket ikke være mindre enn
75 pst. av den maksimale i det samme døgn.
Den maksimale tapping skal ikke endres mere
enn 20 pst. fra ett døgn til det etterfølgende.

Ved Skibotn bru holdes en minimumsvass-
f øring pa 6 m3/sek., men begrenset til natur-
lig tilsig i tiden fra vårflomrnen inntrer til
vintertapping begynner.

Alle endringer i tappingen skal skje med så
myke overganger som mulig.



Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke

hindres av is eller lignende samt at regule-
ringsanleggene til enhver tid er i god stand.
Det føres protokoll over manøyreringen og
avleste vasstander samt observeres og note-
res om det forlanges, nedbormengder, tempe-
ratur, snødybder m. v. Hovedstyret for Nor-
ges vassdrags- og elektrisitetsvesen kan for-
lange å få tilsendt utskrft av protokollen som
regulanten plikter å oppbevare for hele regu-
leringstiden.

Hovedstyret kan bestemme hvor damvok-
teren skal bo, og at han skal ha telefon i
sin bolig.



Viser det seg at slipping etter dette regle-

ment medfører skadelige virkninger av om-
fang for almene interesser, kan Kongen uten
erstatning til konsesjonæren, men med plikt
for denne til å erstatte mulige skadevirknin-
ger for tredjemann, fastsette de endringer
reglementet som finnes nødvendige.

Til å forestå manøyreringen antas en norsk
statsborger som godtas av vedkommende de-
partement.

Forandringer i dette reglement kan bare
foretas av Kongen etter at de interesserte
har hatt anledning til å uttale seg.


