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Aksje salg – orientering  
 

 

 

MuskenSenter AS selger aksjer 
 i datterselskapet  

 

Nord Prosjektfinansiering AS 
– selskap for utvikling og finansiering av prosjektutvikling av 

Lappland kraftverk prosjektet 
 

 

 
 

Sami etnam - mia duoddara 
Samenes materielle kulturgrunnlag, de store vannreservoarene i viddene, speiler under nordlyset 

 

 

Aksjepris/kurs fra (før neste prishøyning)       kr. 1.700,- pr. aksje 

Aksjeutbytte (fra konsesjon foreligger)    kr. 1.680,- pr. aksje/år. 
 

Aksjens verdi med konsesjon kan bli, pr. aksje ca.        kr. 42.000,-  

Aksjens verdi uten konsesjon kan eventuelt få en verdi.  

 

Selger begrenset antall aksjer til pris fra kr. 1.700,- til kr. 6.500,- pr. aksje.  

 

Garantert årlig aksjeutbytte - indeksreguleres - over tid i 

Nord Prosjektfinansiering AS 
 

 

 

Datert 22.10.2021 

MuskenSenter AS 



   

 

 

 

 

 

 

                                                                                

        

Side 2 

 

 

Bli med (aksjonær) i det gode selskap med meget høy aksjeutbytte i 
forhold til aksjens innkjøpspris og der morselskapene, søker til aktuell 

vannkraftutbygging har rådighet/eier rett til de store aktuelle vann-
kraftressursene og vannfall i Lappland/Sameland.   
 

 

MuskenSenter AS selger aksjer i datterselskapet Nord Prosjektfinansiering AS, for 

finansiering av «prosjektutvikling av Lappland kraftverk prosjektet» 

 

Aksjepris (reguleres i forhold til antall solgte aksjer)    kr. 1.700,- pr. aksje. 

Aksjeutbytte (fra konsesjon foreligger)  kr. 1.680,- pr. aksje/år. 
 

Aksje verdien i Nord Prosjektfinansiering AS  
 

• Aksjens verdi med konsesjon til bygging av Lappland  

 kraftverk prosjektet kan - ved aksept om 4,0 % 

 avkastning på investert kapital (aksjeprisen) – bli  kr. 42.000,- pr. aksje.  

 

En aksjepris på kr. 42.000,- pr. aksje og med aksept om 4,0 % avkastning på 

investert kapital (aksjeprisen) gir utbytte på kr. 1.680,- pr. aksje.  

 

• Aksjens verdi uten konsesjon til bygging av Lappland Kraftverk prosjektet kan 

eventuelt få verdi, basert på morselskapets fallrett til svensk vannfall.   
 

Med hensyn til anført prosjektutvikling selger vi under denne fase ca. 3500 aksjer.  

Aksjesalget kan eventuelt utvides som et ledd i andre samarbeids forhold og under andre 

forutsetninger og vilkår.  

 

Konsesjon til bygging av kraftverket kan ved god/målrettet prosjektbehandling og 

tilrettelegging fra myndighetenes side, kunne foreligge etter to års saksbehandling, innen 

juli 2023.  

 

Prosjektet er i samsvar med – samenes sivile og politiske rettigheter, samenes 

særlige rettigheter til land, territorier, vann og vannfall, internasjonal, norsk og svensk 

lovgivning – ILO-konvensjonen 169, FN-erklæring art. 26 og SP- artikkel 27 og 

Grunnloven § 108.        

 

Mark- och miljödomstolen vid Umeå tingrätt og den svenske Regeringen har 

behandlet prosjektet, og avgitt «förklaring»/uttalelse.  
 

At det fra Sveriges side intet er å innvende mot at søknaden opptas til 

behandling. Se «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon» Art. 14 punkt 1 siste 

punktum.    

 

Mark- och miljödomstolens og den svenske Regeringens «förklaring»/uttalelse er 

basert på bestemmelsen i svensk lovgivning og «Norsk-svensk vassdragsretts-

konvensjon» og «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» Art. 14 og § 7    

 

Samer – med rådighet over aktuell vann/vassdrag og land – er de største rådighet- og 

rettighets havere (har eier rett) til vannkraftressursene og vannfall i grensetraktene i 

Nord-Norge. Se norsk, svensk og internasjonal lovgivning.   
 

Det foreligger - så langt vi ser - ingen spesiell prosjekt eller investerings risiko, 

utover ordinær prosjekt risiko, risikoen med tidligfase og unoterte aksjer (ikke børs 

aksjer).   
 

Prosjekt- og investerings risiko er trolig begrenset til “norsk politisk risiko”, norsk 

saksbehandling av “Melding Lappland kraftverk” av 20. august 2017. 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

                                                                                

        

Side 3 

 

 

NVE og Olje- og energidepartementet - tidligere politisk ledelse, aktuell administrativ 

ledelse og saksbehandlere - har ved behandlet av Meldingen ikke ta hensyn til samenes 

sivile og politiske rettigheter, herunder bestemmelsen i  

- Forvaltningsloven.  

-  «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon» av 11. mai 1929, ikrafttredelse 12. juni 

1931.  

-  «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige», ikrafttredelse 5. januar 1932.  

-  Grunnloven § 108.  
-  ILO-konvensjonen 169.  

-  FN-erklæring artikkel 26 og SP- artikkel 27.  

 

NVE og Olje- og energidepartementet  har ikke – i samsvar med Grunnloven § 108 - 

lagt “forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin 

kultur og sitt samfunnsliv”, herunder for etablering av Lappland kraftverk som gir 

mulighet til næringsutøvelse som sikrer og utvikler det samiske språket, kulturen og 

samfunnslivet/samfunnet.   

      

 

Det er grunn til å anta at Regjæringen Støre vil; legge forholdene til 

rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sin kultur- og 
næringsvirksomhet. Videre er det grunn til å anta at regjeringen ikke vil svekke 
samenes muligheter til å utvikle sitt materielle kulturgrunnlag, det lokale 

næringslivet, kulturen og sitt samfunnsliv. 
 

Vår antagelse og tillit til Regjeringen Støre bygger på:  
 

-  Stortingets spørsmål fra stortingsrepresentant Runar Sjåstad (Ap) til tidligere 

statsråd Tina Bru (H) i Olje- og energidepartementet, i forbindelse Lappland 

kraftverk prosjektet. Stortingets dok nr. 15:2838 (2020-2021).  
 

-  Norges Høyesteretts dom avsagt 11. oktober 2021, HR-2021-1975-S  

Fosen Vind DA – Nord-Frosen sijte saken, som er i strid med urfolksrettighetene.   

- Samenes sivile og politiske rettigheter artikkel 27 – næringsvirksomhet - er krenket. 

- Det foreligger en krenkelse av samenes rettigheter etter Sp artikkel 27 når 

  beslutningen fører til negative konsekvenser for samenes mulighet til 

  næringsvirksomhet. Se dommen.  
 

-  Norges Høyesterett anfører i sin dom, sitat:  

- “SP artikkel 27 må ses i sammenheng med Grunnloven § 108, som pålegger statens 

myndigheter “å legge forholdene til rette for at den samiske folkegruppe kan sikre og 

utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv”. Grunnlovsbestemmelsen bygger på 

artikkel 27 og kan være et selvstendig rettsgrunnlag der andre rettskilder ikke gir 

noe svar, jf. HR-2018-872-A avsnitt 39.”   
 

Merk at Grunnloven § 108 pålegger statens myndigheter, herunder fra saksbehandlere 

til øverste myndighet.  

 

Det gjenstår å få utført – for søknad om konsesjon;  

• Svensk konsekvensutredning for prosjektets virkning i Sverige, til en kostnad på 

ca. kr. 500.000-. Dette utføres av søker (Laponia Center AB i Sverige og 

MuskenSenter) i samarbeid med konsulentfirma og i samråd med svenske 

myndigheter, og finansieres ved pågående aksjesalg.  

• En del mindre gjenstående konsekvensutredning i Norge, som utføres av konsulent 

etter at NVE har ferdig behandlet meldingen og fastsatt det endelige utrednings-

programmet for konsekvensutredning i Norge. Kostnad blir ca. kr. 800.000,-.    

• Søknad om konsesjon (med en del mindre utredning), utføres av konsulent. 

Kostnad anslås til ca. kr. 200.000,-.  

• Total kostnad for å få inn søknad om konsesjon, ca. kr. 1.500.000,-.       
 
 



   

 

 

 

 

 

 

                                                                                

        

Side 4 

 

 

1.0  MuskenSenter AS selger aksjer i datterselskapet Nord Prosjekt-
finansiering AS, for finansiering av «prosjektutvikling av Lappland 
kraftverk prosjektet» 

 
1.1  Aksjeprisen er nå regulert til 1.700,- pr. aksje. 

Aksjeutbytte er varig med  kr. 1.680,- pr. aksje/år - som indeksreguleres årlig fra 

første utbetaling av utbytte - og så lenge kraftverket består.   

 
1.2  Utbetalt vederlag fra Lappland Kraft AS til Nord Prosjektfinansiering AS, gir 

tilfredsstillende kapital til prosjektutvikling og meget høyt aksjeutbytte i Nord 

Prosjektfinansiering AS.  

 

1.3  Aksjeutbytte er ved etablering (som basis) fastsatt til kr. 1.680,- pr. aksje/år. 

I tillegg til basis utbytte, kommer årlig indeksregulering, med kr. x pr. aksje/år.  

 

1.4  Aksjeprisen reguleres opp (aksjeprisen øker) slik det her følger:  

  

Antall aksjer for salg    Aksjepris/kurs  Aksjeutbytte i prosent 

              (avkastning) 

✓ Selger  240 aksjer til   kr. 1.700,- pr. aksje  98,82 % 

✓ Selger  240 aksjer til   kr. 1.940,- pr. aksje  86,59 % 

✓ Selger  210 aksjer til   kr. 2.190,- pr. aksje  76,71 %  

✓ Selger  210 aksjer til   kr. 2.440,- pr. aksje  68,85 % 

✓ Selger  180 aksjer til   kr. 2.680,- pr. aksje  62,69 % 

✓ Selger  180 aksjer til   kr. 2.920,- pr. aksje  57,53 % 

✓ Selger 150 aksjer til   kr. 3.160,- pr. aksje  53,16 % 

✓ Selger  150 aksjer til   kr. 3.400,- pr. aksje   49,41 % 

✓ Selger  120 aksjer til   kr. 3.640,- pr. aksje  46,15 % 

✓ Selger 120 aksjer til   kr. 3.880,- pr. aksje  43,29 %    

✓ Selger  100 aksjer til   kr. 4.120,- pr. aksje  40,78 % 

✓ Selger 100 aksjer til    kr. 4.360,- pr. aksje  38,53 % 

✓ Selger    90 aksjer til   kr. 4.600,- pr. aksje  36,52 % 

✓ Selger    90 aksjer til   kr. 4.840,- pr. aksje  34,71 % 

 

✓ Selger     x aksjer til  kr. 5.250,- pr. aksje   32.00 % 

✓ Selger         x aksjer til  kr. 5.600,- pr. aksje   30,00 % 

✓ Selger      x aksjer til  kr. 6.000,- pr. aksje   28,00 % 

✓ Selger     x aksjer til  kr. 6.462,- pr. aksje   26,00 % 

✓ Selger      x aksjer til   kr. 7.000,- pr. aksje   24,00 % 

✓ Selger      x aksjer til  kr. 7.636,- pr. aksje   22,00 % 

✓ Selger     x aksjer til  kr. 8.400,- pr. aksje  20,00 % 

✓ Selger      x aksjer til  kr. 9.333,- pr. aksje  18,00 % 

✓ Selger      x aksjer til  kr. 10.500,- pr. aksje  16,00 % 

✓ Selger     x aksjer til  kr. 12.000,- pr. aksje  14,00 % 

✓ Selger      x aksjer til  kr. 14.000,- pr. aksje  12,00 % 

✓ Selger      x aksjer til  kr. 16.800,- pr. aksje   10,00 % 

Kr. 21.000,- pr. aksje    8,00 %  

Kr. 28.000,- pr. aksje           6,00 % 

Kr. 42.000,- pr. aksje    4,00 %   

 

1.5  Utvidet aksjesalg vurderes etter behov og under særlige forhold kan også ulike 

eierstrukturer vurderes.  

 

 

 
 

 
 



   

 

 

 

 

 

 

                                                                                

        

Side 5  

 

 

2.0  Garantert årlig aksjeutbytte – indeksreguleres – over tid i Nord 
Prosjektfinansiering AS, basert på;  

 

2.1  Nord Prosjektfinansiering AS får tilført kr. 64.200.000,- pr. år som vederlag 

fra Lappland Kraft AS, som også blir fast årlig minimum inntekt for Nord 

Prosjektfinansiering AS. Vederlaget er betaling for prosjektutvikling (utrednig og 

søknad om konsesjon) fram til konsesjon foreligger. Beløpet utbetales til Nord 

Prosjektfinansiering AS når konsesjon foreligger og Lappland Kraft AS har 

finansiert utbyggings- og prosjektutviklingskostnaden.  

 

2.2  Nord Prosjektutvikling AS avsetter et minimum beløp med kr. 42.000.000,- pr. 

år til årlig utbytte, fordelt på 25000 aksjer. 

 

2.3  Selskapets vedtekter fastsetter garantert årlig aksjeutbytte med kr. 1.680,- pr. 

aksje/år, basert på anført årlig avsatt utbytte (kr. 42.000.000,-), fra konsesjon 

foreligger og kostnaden til bygging av karftverket/prosjektutviklingen er finansiert.  

 

2.4  Aksjeutbytte er ment skal stå i forhold til; den risiko aksjekjøper tar ved 

investering i prosjektet under tidlig fase prosjekt etablering.     

 

2.5  Lappland Kraft AS får oppta lån til bygging, påløpte prosjektutviklings-

kostnader og påkommende prosjektutvikling av kraftverket når konsesjon til 

bygging av kraftverket foreligger, herunder med konsesjon som sikkerhet. Etter 

dette er kapitalbehovet dekket, også til finansiering av prosjektutvikling fram til 

kraftverket er kommet i drift og gir dekning til alle påkommende investeringer.    

 

2.6   Prosjektet får 100 prosent lånefinansiering, på hele utbyggingskostnaden 

og prosjektutviklingskostnaden, da kraftverkets totale utbygningspris inkl. 

netttilknytning er bare på 2,60,- kr/kWh. Dette tilsvarer i underkant av 40 % av 

ordinær utbyggingskostnad (ca. 6,80 kr/kWh) for lignende prosjekt.     

 

2.7  Kapitalbehovet: 

  

 Kapital til dekning av kostnad til konsekvensutredning og søknad om konsesjon er 

dekket. Vi søker nå kapital (6–9 mill.) til dekning av kostnad til å styrke og utvide 

egen administrasjon og for videreutvikling av prosjektet for bygging av kraftverket.  

 

2.8  Pågående salg av aksjer skal dekke kapitalbehov på ca. kr. 5-6 mill. til etablering 

av tilfredsstillinde administrasjon og påfølgende forberedende utredning for 

utbygging av kraftverket. Denne kostnad kan eventuelt utsettes til konsesjon 

foreligger. 

 

2.9  Prosjekt- og investerings risiko 
 

Det foreligger ingen spesiell prosjekt eller investerings risiko (så langt vi ser), på 

bakgrunn av og med hensyn til; 

✓ Krav om norsk «offentlig eierskap» til svensk vannfall kommer ikke til 

anvendelse for Lappland kraftverk prosjektet. 

✓ Lovverk som gjelder for etablering innen dette energiområdet, i Norge og Sverige. 

✓ “Rådighet”/rettighet til aktuell svensk, vannfall, mark og vann, tilhører søker/ 

aktuelle samer.  

✓ Gjeldende lovgivning for prosjektet (svensk, norsk, konvensjon mellom 

Norge/Sverige og EU-avtalen). 

✓ Finansiering av utbyggingskostnaden er basert på hundre prosent prosjektlån. 

✓ Utbygningen er tekniske vel gjennomførbar – prosjektet får en god løsning.  

✓ Kostnaden for prosjektutvikling (søkerprosessen) kan finansieres.   
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3.0  Bli med (aksjonær) i det gode selskap der morselskapene har 
rådighet /eier rett til de største vannkraftressursene og vannfall i 
Lappland/Sameland.   

 

3.1  Aksje verdien i Nord Prosjektfinansiering AS  

 

Aksjens verdi med konsesjon til bygging av Lappland  

kraftverk prosjektet kan bli, pr. aksje ca.    kr. 42.000,-  
 

3.2   Samer – med rådighet over aktuell vann/vassdrag og land – er de største 

rådighet- og rettighets havere (har eier rett) til vannkraftressursene og vannfall 

i Lappland/ Sameland, herunder i Nord-Norge, i de områder de tradisjonelt har eid, 

befolket, brukt eller ervervet på en annen måte. Jfr. norsk, svensk og internasjonal 

lovgivning.   
 

3.3  Laponia Center AB og MuskenSenter AS er rådighet og rettighets havere 

(har eier rett) til store vannkraftressurser og vannfall i svenske Lappland og nordre 

Nordland fylke mellom riksgrensen og vannskillet mellom Norge og Sverige. 

Selskapenes aksjer har betydelig verdi, basert på anført rådighet (eier rett) og uten 

tilknytning til noen bestemte prosjekter eller aksjeutbytte fra noen av 

datterselskapene.  

 

3.4  Aksje verdien i Nord Prosjektfinansiering AS er todelt – vederlag og rådighet til 

vannfall – slik det her følger; 
 

3.4.1 Vederlag (varig, i kraftverkets levetid) fra Lappland Kraft AS: 
 

-  Aksjeutbytte basert på årlig indeksregulert vederlag fra  

       Lappland Kraft AS blir kr. 1.680,- pr. aksje. Over 25 år  

       gir dette opparbeidet kapital på kr. 42.000,-.  
 

  -  Dette leder til;  

       -  Det gis aksjeutbytte med kr. 1.680,- pr. aksje.  

       -  Ved eventuelt innkjøp av aksjer til kr. 42.000,- pr. aksje 

          gir dette 4 prosent avkastning på investert kapital, som  

          anses som tilfredsstillende.   
 

  -  Aksje verdien blir etter anført beregning, pr. aksje  kr. 42.000,-   

     

3.4.2 Rådighet til vannfall (fallrett) uavhengig av konsesjon til Lappland  

kraftverk prosjektet: 

 

  -  Aksjeverdi i et selskap, som har fått uttalelse fra ved- 

 kommende svensk myndighet (Mark- ochmiljödomstolen)  

   om at der fra svensk side intet er å innvende mot at  

   søknaden (om konsesjon) optas til behandling, basert på  

     morselskapets rådighet (eier rett) til aktuelle vannkraft- 

     ressurser og eier rett til vannfall. 

 

  -  Verdien av aktuell rådighet til vannfall basert på anført uttalelse/ 

       tillatelse fra Mark- och miljödomstolen av 06.12.2017,  

       er vanskelig å anslås under rådende forhold.      

 

3.5  Anført vurdering viser at aksjene har en viss verdi over tid.  

 Det er imidlertid markedet (basert på tilbud og etterspørsel) som bestemmer 

aksjens markedsverdi til enhver tid, som leder til at aksje verdien kan bli under  

og over antatt verdi.   
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4.0  Lappland kraftverk – prosjekt 
 

4.1 Lappland kraftverk er et grenseoverskridende miljø- og naturvennlig 

vannkraftverk under planlegging – i kommunene Sørfold, Fauske og Saltdal med 

kraftstasjon i Sulitjelma, Fauske kommune og med utløp til Saltdalsfjorden.  

 

4.2  Kraftverket er basert på svenske vannkraftressurser, vannfall, 

fallrettighet, interesse, særlige samiske rettigheter, aktuelle samers «rådighet» til 

aktuell vannfall/vannressurser, samisk/svensk/norsk tiltaksområde, natur, miljø og 

samfunn, og kan oppsummeres slik: 
 

✓ Inntak Sårjåsjàvrre og Bieskehàvrre/fallhøyde kote   820/577 moh. 

✓ Installert effekt:       612 MW. 

✓ Midlere årsproduksjon ca.       2100 GWh/år. 

✓ Utbyggingskostnad (meget rimelig) – inkl. nettilknytning 5.460 mill. 

✓ Utbygningspris – inkl. nettilknytning     2,60 kr/kWh.  

 

4.2.1  Prosjektet er teknisk/økonomisk vel gjennomførbart, realistisk, særlig lav 

utbyggingskostnad, og forenlig med gjeldende norsk, svensk og 

internasjonal lovgivning.  

 

4.4.2  Kraftverket ferdig utbygget gir elforsyning til ca. 105 000 husstander og blir 

landets 4-5 største kraftverk og Nord-Norges største. Potensialet er 

imidlertid vesentlig større.   

 

 

 

 

 

5.0  Lappland kraftverk prosjektet oppfyller alle norske, svenske og 
internasjonale lovpålagte bestemmelser for regulering av aktuell 

svensk vannfall/vannkraftressurs til kraftverk i Norge   
  

5.1  I Norge og Sverige må den som skal bygge større vannkraftverk ha “rådighet”/ 

“eierrett” til vannfallet/vannressursene. 

 

5.2  Norge gir konsesjon til å erverve/eie vannfall, til offentlige og offentlige selskap, 

som ikke har rådighet/eierrett til vannfall. Se Industrikonsesjonsloven.  

 

5.3  Sverige gir ikke konsesjon til erverv vannfall - “rådighet”/eierrett til vannfall i 

Sverige tilkommer samene i samiske områder.    

 

5.4  Samer – med «rådighet» over vann og land – er de største rådighetshavere til 

vannfall, vannkraftressursene i Lappland/Sameland, i de områder de tradisjonelt 

har eid, befolket, brukt eller ervervet på en annen måte.  

 

5.5  Krav om norsk «offentlig eierskap» til svensk vannfall kommer ikke til 

anvendelse for Lappland kraftverk prosjektet.   

 

5.5.1  Olje- og energidepartementets brev av 23.02.2010 til MuskenSenter, sitat:  

  «Så vidt departementet kan se, kommer ikke industrikonsesjons- 

  loven til anvendelse på fallerverv i Sverige selv om fallene skal 

  utnyttes i Norge. Den behandling som kreves etter vannressursloven 

  og vassdragsreguleringsloven forutsetter ingen bestemte krav til 

  eierskap».  
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5.6  Lovverk som gjelder for etablering innen dette energiområdet, i Norge og 

Sverige, som Lappland kraftverk prosjektet er basert på: 

 

5.6.1  EØS-avtalens grunnleggende rettigheter – de utenlandske svenske 

lulesamenes rett til fri etablering og kapitalbevegelser, herunder rett til fri 

flyt av; varer, tjenester, personer, kapital og etablering innen EØS-området.  

 

5.6.2  Grunnloven § 108 – Sameparagrafen – særlige samiske rettigheter,  

FN-erklæring (folkerettslige forpliktelser) Artikkel 26 b og 27 – samenes 

særlige rettigheter og ILO-konvensjonen 169, art 8.1 – hensynet til samene.  

 

5.6.3  «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål 

vedrørende vassdragsretten» 11 mai 1929 (Norsk-svensk 

vassdragsretts-konvensjon). Ikrafttredelse 12. juni 1931. 

 
Art. 12 – Samtykke fra det annet rike. 

 

✓ «1.  Tillatelse til et foretagende kan ikke meddeles av det ene riket 

uten at det annet rike har gitt sitt samtykke hvis foretagendet kan antas 

å medføre ulempe av nogen betydning innen dette rike  

 

Art. 14 – Behandlingsmåten – Innsendelse av søknad. 
 

✓ «1.  «Hvis det vannfall .. hører hjemme i det annet rike skal søknaden 

være fulgt av dette rikets uttalelse om at der fra dets side intet er 

innvende mot at søknaden optas til behandling». 
 
 

✓ «3.  Når søknaden er innkommet til den myndighet i det rike hvor 

foretagendet aktes iverksatt skal et eksemplar av søknaden med bilag 

sendes til det annet rike. 

 

Art. 15 – Underretning.  
 

✓ «Hvad loven i det riket hvor foretagendet aktes iverksatt, 

foreskriver om søknadens kunngjørelse samt om meddelelser og 

innhentelse av uttalelser i anledning av søknaden skal ikke gjelde innen 

det annet rike.  

 

 

 

5.7  «Lov i henhold til konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål 

vedrørende vassdragsretten av 11 mai 1929» (Vassdrags-lov i h.t. 

konvensjon Norge/Sverige). Ikraftredelse 05.01.1932 

 

Om foretagender som iverksettes i Norge – må ha Sveriges «samtykke».  

 

Bestemmelsen i § 6 fastsetter, sitat; 
 

✓ «1. Tillatelse til et foretagende kan ikke meddeles uten at Sverige 

overensstemmende med art. 12 i konvensjon mellom Norge og Sverige av 11 

mai 1929 har gitt sitt samtykke, ..»  

 

Bestemmelsen i § 7 fastsetter – deriblant;  
 

✓ Hvis det vannfall … hører hjemme i Sverige, skal søknaden være fulgt av 

uttalelse fra vedkommende svensk myndighet; «om at der fra svensk side 

intet er å innvende mot at søknaden optas til behandling».  
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5.8  «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon» og «Vassdragslov i h.t. 

konvensjon Norge/Sverige» fastsetter deriblant at:  

  

 

5.8.1 Art. 14 og § 7 – Sverige må gi «förklaring»/uttalelse, om svenske 

myndigheter vil ta saken (senere søknad) til behandling.   
 

Søker (Laponia Center AB, Sverige) må etter bestemmelsen i Norsk-svensk 

vassdragsrettskonvensjon Art. 14 og «Vassdragslov i h.t. konvensjon 

Norge/Sverige» § 7, først søke svenske myndigheter ved Mark- 

miljödomstolen om Sveriges uttalelse i forbindelse foretagendet, som viser 

«at der fra svensk side intet er å innvende mot at søknaden optas til 

behandling».  

 

Mark- och miljödomstolen vurderer prosjektet på bakgrunn av søkers 

anførsler, øvrig svensk lovgivning, særlige samiske rettigheter som etter:   

-   «Miljöbalk (1989:808)» Samenes rett til «vattenreglering av 

    nationalälverna», som et ledd i «utveckling av det lokala 

    näringslivet». 

 

-   «Lag (1989:812)» 1 §, Samenes «rådighet över vatten», sitat:  

«För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren 

ha rådighet över vattnet inom det område där verksamheten skall 

bedrivas.» 
 

-  «Lag (1971:437)» Samenes og «den som är av samisk härkomst (same)» 

rett till att använda mark och vatten til underhåll for sig.  

 

-  Sveriges Högsta Domstolens dom i sak T853-18 – bekrefter samenes 

«råderett», rettighet til naturressurser, land, vann og territorier 

innom de områder de tradisjonelt har eid/brukt, basert på «urminnens 

hävd». 
  

Etter en helhetsvurdering av Mark- och miljödomstolen, basert på svensk 

lovgivning, avsier domstolen dom i saken, som skal vedlegges senere søknad 

om konsesjon til bygging av kraftverket.   

 

 

5.8.2 Art. 12 og § 6 – Sverige skal etter bestemmelsen i Norsk-svensk 

vassdragsrettskonvensjon Art. 12 og «Vassdragslov i h.t. konvensjon 

Norge/Sverige» § 6, gi «samtykke» til at Norge gir tillatelse/ konsesjon til 

foretagendet, for at konsesjon skal bli rettsgyldig.    

 

Om Norge etter å ha behandlet søknaden vil gi tillatelse til foretagendet 

(prosjektet), må Sverige gi sitt samtykke til tillatelsen, før Norge kan meddele 

endelig tillatelse/konsesjon til bygging av Lappland kraftverk.    
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5.8.3 Sverige har gitt «förklaring»/uttalelse etter Art. 14 og § 7. 

   

Sverige ved Mark- och miljödomstolen og den svenske Regeringen har avgitt 

«förklaring»/uttalelse, ved Mark- och miljødomstolens dom av 06.12.2017 og 

Miljö- och energidepartementetets brev av 14.06.2018.  

 

Mark- och miljødomstolen har avgitt slik “uttalelse” ved anført dom, herunder, 

sitat; 

-   «Mark och miljödomstolen finner för närvarande inget hinder mot 

att Laponia Center AB og MuskenSenter AS i Norge ansöker om att 

få uppföra det aktuella kraftverket.» 

 

Miljö- och energidepartementet har avgitt slik “uttalelse” (i anført brev), sitat;  

-   «Regeringen förklarar att en prövning av ansökan om tilstånd til 

Lappland  kraftverk ska göras i Sverige».  

 

Mark- och miljödomstolen og den svenske Regeringen har vurdert 

prosjektet, og avgitt «förklaring»/uttalelse, at det fra Sveriges side intet 

er å innvende mot at søknaden opptas til behandling. 

 

 

5.9  Første betingelsen etter Art. 14 og § 7 for at Sverige skal kunne gi sitt 

«samtykke» til bygging av Lappland kraftverk prosjektet er oppfylt.  

 

Sverige har etter vår oppfatning sagt A og det er derfor grunn til å anta at 

Sverige også sier B, gir «samtykke», til at Norge gir konsesjon til bygging av 

kraftverk. Herunder – konsesjon til - tidenes største satsning på utvikling av de 

aktuelle samenes næringsliv, deres livsgrunnlag, det lokale og regionale næringsliv, 

det materielle kulturgrunnlaget, kulturen, det samiske, svenske og norske samfunn 

og hvordan Sverige og Norge skal skaffe til veie store mengder ny fornybar energi.  

 

Det er også grunn til å anta at Norge vil behandle Meldingen i samsvar med 

bestemmelsene i konvensjonens Art. 14, 15 og lovens § 7. Videre at Norge vil 

behandle Meldingen, med hensyn til konsekvensutredningen av prosjektet i Sverige 

i samsvar med svensk lovgivning, Mark- och miljödomstolens og den svenske 

Regeringens anførsler/bestemmelser.  

 

Videre at Norge vil behandle Meldingen, slik at den svenske søker i samråd 

med svenske myndigheter får behandle konsekvensutredningen av prosjektet i 

Sverige, i samsvar med svensk lovgivning, Mark- och miljödomstolens og den 

svenske Regeringens anførsler/bestemmelser. Dette med hensyn til at Sverige skal 

vurdere «samtykke» til konsesjon, basert på deriblant konsekvensutredning i 

Sverige etter svensk lovgivning.  

 

Vi håper at søknaden kan fremmes i Norge, og at det blir gitt norsk tillatelse til 

foretagendet som leder til konsesjon for bygging av kraftverket.     

 

 

5.10  Norge skal etter dette og den svenske Regeringens senere brev av 20.08.2018 til 

Olje- og energidepartementet ta saken/Meldingen til behandling i Norge. Sende 

meldingen på høring til berørte kommuner og parter i Norge, for deretter å 

fastsette endelig utredningsprogram for konsekvensutredning i Norge.     
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6.0  Det er gitt en mer grundig og dokumentert fakta informasjon ved 

«Prosjektbeskrivelse Lappland kraftverk» datert 25.03.2019 og «Melding Lappland 

kraftverk» datert 20.12.2016, se www.muskensenter.no  

 

 

 

*** 

  

 

 

22.10.2021 

MuskenSenter AS 

  

 

Simon Andersen                   Maria Novik Andersen 
                                        Daglig leder                                         Prosjektleder 

 

 

 

 

 

 

Vedlegg:  Organisasjonskart – Nord Prosjektfinansiering AS (datterselskap).  
 

  Kart – Lappland kraftverk - prosjektområdet.  
 

Kart – Oversiktskart Nordland – prosjektområdet.   
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