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Lappland kraftverk - Svenske delen av Sårjåsjàvrre (820 m.o.h), utløp til Virihaure. Det svenske 
vannet, vannfallenergien reguleres fra riksgrensen, i tunnel til kraftstasjon i fjell (havnivå 5 m.o.h.) 
i Sulitjelma, og videre i tunnel til Saltdalsfjorden, Atlanten.  

 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Företaget är enligt «svensk-norska vattenrättskonventionen» av 11 maj 

1929, svensk lovgivning, EU- og EØS-retten og EØS-avtalens bestemmelser.   
 

 

 

Svensk «Samisk vannkraftutbygging» i Sverige 
med kraftstasjon i Norge  

 

Etablering av samisk - grenseoverskridende miljø- og naturvennlig - 

vannkraftutbygging for utvikling av det lokale næringslivet, kulturen og 

eksisterende tettsteder i Norrlands inland og Nordland. 
 

Etableringen er basert på; bare svenske lulesamers vannressurser, vannfall 

og «rådighet» (eier rett) til naturressursene, herunder særlige samiske 
rettigheter etter norsk, svensk og internasjonal lovgivning, og samisk, 

norsk og svensk innsatsområde, natur, miljø og samfunnet. 

 
Företagendet är enligt «svensk-norska vattenrättskonventionen» 

av 11 maj 1929, svensk lovgivning, EU- og EØS-retten og EØS-
avtalens bestemmelser. 

 

 

Svensk 
 

«Samisk vannkraftutbygging» 

 

 
Lappland kraftverk 

 

i Sverige  

 
med kraftstasjon i Sulitjelma, Fauske kommune, Nordland fylke, 

basert på hundre prosent svensk vann, vannfall og fallrettighet 
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Innhold                      Side 

 

 

Del 1  Prosjekt fakta – NVE/OED anførsler – oppsummering    4 

 
«Samisk vannkraftutbygging» - i Lule/Pite Lappmarken   4 

Prosjekt fakta – gjeldende forhold:        4 

 

“Samisk vannkraftutbygging”, svenske bestemmelser/lovgivning,  

- vilkår - rådighet - tillatelse - for å kunne fremme saken    5 

 

Olje- og energidepartementets brev av 07.02.2022 - kravet om endring av  

meldingen           7 
 

➢ Søker Laponia Center AB og MuskenSenter AS sendte «Melding Lappland  

kraftverk» (den siste versjonen) 20.08.2017 til Norges vassdrags- og  

energidirektorat (NVE) den 20. august 2017.        
 

➢ Olje- og energidepartementet skriver i brev av 07.02.2022 til  

MuskenSenter AS, deriblant slik det her følger, sitat:      

  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og energidepartementet  

(OED) sine krav til endring av «Melding Lappland kraftverk» 20.08.2017» er,  

etter søkers oppfatning ulovlig og i strid med folkeretten, gjeldende lovgivning  

og prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, deriblant på bakgrunn av 9 
 

➢ Pkt. 19. NVEs krav til endring av meldingen – oppfordring til å innføre ny 

form for bestemmelse for saksbehandlingen, se side 37     

 

Det rettslige grunnlaget og grunnleggende bestemmelser for planlagt 

«vattenverksamhet» ved Lappland kraftverk er basert deriblant på:   10  

 

Samenes «rådighet» over aktuelle vann, vannressurser og territoriet.   11 

 

Lappland kraftverk är ett projekt i Sverige/vattenverksamhet som ska  

verkställas i Sverige, med kraftstasjon i Norge og for søkers  

Laponia Center AB i Sverige sin regning.      12 

 

          

Del 2   Delvis tidligere fremstilling av saken, noe korrigering og  
tillagt noe ny tilleggs tekst        13 

   
Det rettslige grunnlaget for planlagt «vattenverksamhet» ved  

Lappland kraftverk.          13 

 

1.0 Svensk: «Lag 8 § (1929:404) med vissa föreskrifter angående  

tillämpningen här i riket av svensk-norska vattenrättskonventionen  

av den 11 maj 1929 - (Svensk-norsk vattenrättskonventionen)  13 

 

2.0  Norsk: «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål  

vedrørende vassdragsretten» 11 mai 1929 - (Norsk-svensk 

vassdragsrettskonvensjon)       13 

 

3.0  Hensynet til menneskeretten og hva som er menneskeretts stridig med  

norske myndigheters behandling, med hensyn til særlige samiske  

rettigheter.           15 

 

4.0 Verksamhetsutövare projektägare og ansöker – Laponia Center AB   16 

 



   

 

 

 

 

 

 

                                                                                

        

 Prosjektbeskrivelse Lappland kraftverk – Side 3 

 

 

 

5.0 Eierskap i Laponia Center AB:        17 

 

6.0 Lappland Kraft AS - datterselskap av Laponia Center AB:    18 

 

7.0  MuskenSenter AS - minoritetseier i Lappland Kraft AS     20  

 

8.0 Grunnleggende bestemmelser basert på gjeldende lovgivning i   

Sverige og Norge          22 

 

9.0 Norsk «Samisk vannkraftutbygging» - Lappland kraftverk    23 

 

10.0 «Samisk vannkraftutbygging» for bærekraftig ressursfor-valtning av de  

store vann- og naturressursene i svensk-norske Lule/Pite Lappmarken - 

Lappland/Sameland - landsdelene Nord-Sverige og Nord-Norge.     24 

 

11.0 Aktuelle samer påberoper sin rett til å drive «Samisk vannkraft- 

utbygging» ved Lappland kraftverk, basert på aktuelle samers  

«rådighet» til land, vann, territorier og naturressurser.    25 

 

12.0 FN konvensjonens artikkel 27 og Grunnloven § 108 kommer til  

anvendelse ved vurdering av «Samisk vannkraft-utbygging»   26 

 

13.0  Samisk vannkraftutbygging – områder, lovgivningen og «rådighet» over  

vannet i svensk-norske Lappmarken      27 

 

14.0  Vannkraftutbygging i Norge, Sverige og svensk-norske Lappmarken er  

fastsatt etter gjeldende lovgivning slik det her følger    29 

 

15.0 Sverige har lagt grunnlaget for «Samisk vannkraftutbygging»   31 

 

16.0  Det svenske rettslige grunnlaget for «samisk vannkraftutbygging»  32 

➢ Deriblant: Sveriges Högsta Domstolens dom i sak T853-18 

  Svensk Lag (1971:437) «Rådighet över vatnet m.m»  

 

17.0  Rådighetshavere (noen av rådighetshavere) til land, vann, territorier, 

naturressurser, boområder og ervervede områder (på en annen måte)  

i lulesamenes «Lappmark» i Sverige og Norge     37 

 

18.0 Lappland kraftverk prosjektet – samisk vannkraftutbygging   40 

 

19.0  Status i arbeidet med «Melding Lappland kraftverk» av 20. august 2017 42 

 

20.0  NVEs krav til endringer av meldingen – oppfordring til å innføre ny form  

for bestemmelser for saksbehandling.       44 

➢ NVE har i brev av 26.02.2020 til MuskenSenter gitt tilbakemelding   

 

21.0 Svenske Mark- och miljödomstolens behandling, etter søknad fra  

søker/Laponia Center AB – er første steg av søkeprosessen, for bygging  

av Lappland kraftverk først i Sverige og deretter i Norge      47 

 

22.0  Formålet – utvikling av det lokale næringslivet/samfunnet   49 

 

23.0 Finansiering av kraftverkets utbyggingskostnad og prosjektutvikling  51 

 

Det er grunn til å mene - basert på gjeldende lovgivning - at det blir gitt  

konsesjon til bygging av Lappland kraftverk.      52 

 

Kart – Netttilknytning, Lappland kraftverk, Oversiktskart – sidene       53 -55 
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Gjør Lappland/Sameland 
til et kraftsenter 

 

 
 
 

«Samisk vannkraftutbygging» - i Lule/Pite Lappmarken 

 

 

Lappland kraftverk prosjektet – utbygging av svensk 
vannfallenergi i Lule/Pite lappmarken 
 
 

Prosjekt fakta – gjeldende forhold:  
 

✓ Svensk vannfallenergi - vann, vannfall og fallrettighet - 
reguleres i tunnel fra svenske vassdrag i Sverige og dels fra 

svensk-norske grensevassdrag, for elkraftproduksjon ved 
kraftstasjon i Sulitjelma og med utløp av vannet til 

Saltdalsfjorden, som är en del av Atlanten.    
 

✓ Företagendet är enligt «svensk-norska vattenrättskonven-
tionen» av 11 maj 1929, svensk lovgivning, EU- og EØS-retten 

og EØS-avtalens bestemmelser.   

 
✓ «Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn 

og samer», sa Kong Harald V under sametingsåpningen i 1997.  
 

✓ Lappland kraftverk prosjektet er grunnlagt (etableres) på 
territoriet til ett folk, lulesamer under den «svenske stat» og lulesamer 

under den «norske stat». 
 

✓ Samene har rett til å forvalte sine egne rettigheter, urfolks 
rettigheter, sivile og politiske rettigheter, for å sikre og utvikle 

sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv.  
 

✓ Foretagendet (Lappland kraftverk) er etter vår oppfatning 
sikret å tilhøre Lule/Pite Lappmarken lulesamer, forbli under 

deres eierskap, rådighet og styrelse over tid og for 

påkommende «samisk herkomst» generasjoner.  
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“Samisk vannkraftutbygging”, svenske bestemmelser/lovgivning, 
- vilkår - rådighet - tillatelse - for å kunne fremme saken 
 
 

Prosjekt fakta: Lappland kraftverk prosjektet  
 

 
1. Lappland kraftverk prosjektet gjelder svensk «Samisk vannkraft-

utbygging» i Lule/Pite Lappmarken i Sverige, og med etablering av 
Lappland kraftstasjon i Sulitjelma i Norge. 

 

 
2. Ny 420 kV nettilknytning fra kraftstasjon i Sulitjelma til Seitevarre/ 

Helliga fallet kraftverk (svenska kraftnät) i Jokkmokk kommune i Sverige er 
planlagt ved egen melding til NVE, på grunn av manglende nettilknytnings 
kapasitet mot sentralnettet i Nord-Norge. Eventuelt nettilknytning mot 

markedet i Salten regionen kan etableres, om det gis grunnlag til dette og 
blir under ellers like vilkår.    

 
 
3. Svensk vannfallenergi - vann, vannfall og fallrettighet - reguleres i tunnel 

fra svenske vassdrag i Sverige og dels fra svensk-norske grensevassdrag, 
for elkraftproduksjon ved planlagt kraftstasjon i Sulitjelma og med utløp av 

vannet til Saltdalsfjorden, som är en del av Atlanten. 
 
 

4. Vilkår for å få drive virksomhet med svenske vannkraftressurser: 
 

✓ «För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha 
rådighet över vattnet inom det område där verksamheten skall 
bedrivas. «Rådighet» her gjelder: «retten til å utnytte og bruke 

vannet». Svensk «Lag (1989:812)» 2. kap. § 1. 
         

          
5. «Rådighet» över vatten inom det område där verksamheten skall 

bedrivas – tillkommer samer:      

 
✓ Lule/Pite Lappmarken samene har «rådighet» over vannet/ 

vannressurser (retten til å utnytte og bruke vannet) inom det område 
där verksamheten skall bedrivas, herunder i de områder aktuelle samer 
tradisjonelt har eiet, brukt, befolket eller ervervet, basert på 

«urminnens hävd».  
 

✓ «Rätten till att anvenda mark och vatten tilkommer samer – «den som 
er av samisk härkomst» svensk Lag (1971:437), og svensk lovgivning 

og bestemmelse i Sveriges «Högsta domstolens» dom av 23. januar 
2020.  
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6. Tillatelse til å anvende vann fra svenske «nationalälverna»: 
 

✓ Tillatelse til å anvende vann fra aktuelle svenske «nationalälverna» til 
kraftformål er betinget av at, foretagendet/tiltaket er et ledd i utvikling 
av det lokale næringslivet og «för att få bedriva vattenverksamhet skall 

verksamhetsutövaren ha rådighet över vattnet inom det område där 
verksamheten skall bedrivas». Svenske «Miljöbalk (1989:808)» 4 kap. 1 

og 6 §.  
 

 

7. Tillatelse til «Innsendelse av søknad», herunder behandling og 
konsekvensutredning av planlagt bygging av det aktuelle 

kraftverket, er gitt av svensk bemyndiget myndighet: 
 

✓ Mark- och miljødomstolen og Sveriges og Regering v/Miljö och energi-

departementet, har avgitt «förklaring»/»beslut»/uttalelse, i samsvar 
med «svensk-norska vattenrättskonventionen» av 11 maj 1929 art. 14, 

sitat: «Mark- och miljödomstolen finner för närvarande inget hinder mot 
att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansöker om att 
uppföra det aktuella kraftverket.» og regeringens beslut er, sitat: 

«Regeringen förklarar att en prövning av ansökan om tillstånd till 
Lappland kraftverk ska göras i Sverige.».  

Se, «vattenrättskonventionen» art. 14, pkt. 1, som fastsetter at 
søknaden skal være fulgt av, uttalelse om at det fra dets side (svensk 
side) intet er å innvende mot at søknaden optas til behandling.    

 
8.  Företagendet är enligt (i samsvar med) «svensk-norska 

vattenrättskonventionen» av 11 maj 1929, svensk lagstiftning, EU- og 
EØS-retten og EØS-avtalens bestemmelser. 
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Olje- og energidepartementets brev av 07.02.2022 - kravet om 

endring av meldingen 
 

 

Søker Laponia Center AB og MuskenSenter AS sendte «Melding Lappland 

kraftverk» (den siste versjonen) 20.08.2017 til Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) den 20. august 2017.   

 
Meldingen er sendt av Norges vassdrags- og energidirektorat den 11.09.2017 til 
Olje- og energidepartementet (OED) – for avklaring med svenske myndigheter. 

OED sendte brev den 10.10.2017 til Naturvårdeverket i Sverige med deriblant 
forespørsel om det var ønskelig å delta i utrednings- og søknadsprosessen og 

eventuelle kommentarer til forslag til utredningsprogram og noen andre 
forespørsler som tidligere anført.     
  

NVE sendte krav ved brev av 26.02.2020 til MuskenSenter AS om endring av 
«Melding Lappland kraftverk» datert 20.08.2017. Se pkt. 19.0 «NVEs krav til 

endringer av meldingen – oppfordring til å innføre ny og ensidig norsk 
bestemmelse for saksbehandling i en internasjonal konvensjon, «Konvensjon 
mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten» 11 

mai 1929».  
 

 

*** 
 

Olje- og energidepartementet skriver i brev av 7. februar 2022 til 

MuskenSenter AS, deriblant slik det her følger, sitat:  
  

«Så fort meldingen er oppdatert slik NVE har bedt om, vil den kunne 
sendes på høring.» 

«Anførslene om at et slikt krav er ulovlig og menneskerettighetsstridig 
er grunnløse.» 

 
*** 

 

 

Kravet om endring av meldingen, til slik NVE anfører/har bedt om  

(se pkt. 19.0 sidene 35-37), er etter søkers oppfatning, ulovlig og i 
strid med folkeretten og samenes menneskerettigheter.   

 
 

Grov diskriminering av aktuelle samer på same etnisk grunnlag.   
 

Videre er kravet om endring av meldingen, til slik NVE anfører/har 
bedt om, og deler av NVEs og OEDs behandling av meldingen en 

grov diskriminering av aktuelle samer på same etnisk grunnlag.   
 

Under dette kommer også same etnisk diskriminering av aktuelle 
samer/søker, på grunn av manglende «positiv særbehandling» av «samisk 

vannkraftutbygging» (vannkraftutbygging som kan utøves bare av samer).  
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Videre er en del av NVEs og OEDs anførsler/manglende anførsler, 

veiledning, orientering og forespørsler i forbindelse meldingen, ikke i 
samsvar med gjeldende lovgivning, er en tjenesteforsømmelse og er 

direkte skadelig for Lappland kraftverk prosjektet.  
 

Dette skaper vanskelige forhold for utvikling og etablering av 

«samisk vannkraftutbygging», utvikling av det lokale næringslivet, det 
samiske språket, kulturen og samisk samfunnsliv generelt, både i 

Norge og Sverige. Jfr. Grunnloven § 108 og Straffeloven.   
 
Aktuelle samer diskrimineres på «same etnisk» grunnlag, på grunn av/på 

tross av, at disse samene påberoper og handhever de aktuelle samenes 
«rådighet» over vann og land i de områder de tradisjonelt har eid, brukt eller 
som de på en annen måte har ervervet, basert på «urminnens hävd».   

 

Dette leder også til at Lappland kraftverk prosjektet (Samisk vannkraft-
utbygging) diskrimineres, på same etnisk grunnlag.  

 
Diskrimineringen knyttes også til samisk etnisitet, når bare samer kan utøve 

aktuell vannkraftutbygging i Lule/Pite Lappmarken området.     
 

Påfølgende anførsler, forespørsler, forslag, pålegg fra NVE og OED er til 

direkte skade for utviklingen av Lappland kraftverk prosjektet og «Samisk 
vannkraftutbygging», slik det her følger: 
 

✓ Anførsler/veiledning om hvordan meldingen skal behandles. 
 

✓ Forespørsel til svenske myndigheter «om saken kan tas til behandling i 
Norge». En slik forespørsel skal rettes fra søker og ikke fra NVE eller OED.   

 

✓ Forslag til svenske myndigheter og parter om hvordan søkers – Laponia 

Center ABs - behandling av utredningsprogram/ konsekvensutredning av 
prosjektets virkning i Sverige skal behandles. 

 

✓ Feil orientering - desorientering - om bestemmelsen i «Norsk-svensk 
vassdragsrettskonvensjon» artikkel 12, av 11. mai 1929. 

 

✓ Forespørsel til svenske myndigheter om det er ønskelig å delta i utrednings- 

og søknadsprosessen og eventuelle kommentarer til forslaget utrednings-
program i Norge. 

 

✓ Forespørsler/forslag til svenske myndigheter og parter om hvordan søkers 

behandling av utredningsprogram/konsekvensutredning av prosjektets 
virkning i Sverige skal behandles. 

 

✓ Pålegg til søker - Laponia Center AB - om at den norske meldingen skal 
sendes på høring i Sverige, til svenske «lokale og regionale myndigheter, 

berørte samebyer og Narurvårdsverket». 
 

✓ Alle i Sverige kan komme med høringsuttalelse til den norske meldingen, 
fremgår det av NVE brevet.    

 

✓ Pålegg til søker (en prosessledende beslutning etter Kap. 8 i forskrift om 
konsekvensutredning § 34 siste ledd) om å oversette meldingen til 

svensk og nord-samisk, til tross av at meldingen - i henhold til ”Svensk-
norsk vattenrättskonventionen”, Mark- och miljödomstolen og brev fra 

svenske Regeringen - ikke skal sendes til Sverige og at det her gjelder et 
lulesamisk talende område.   
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Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) og Olje- og 

energidepartementet (OED) sine krav til endring av «Melding 
Lappland kraftverk» 20.08.2017» er, etter søkers oppfatning, 

ulovlig og i strid med folkeretten, gjeldende lovgivning og 
prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter, deriblant på 

bakgrunn av: 
 

-    Samenes rett til offentlig lovhjemlet veiledning og rådgivning i samsvar med 
Forvaltningsloven/«Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige 
bestemmelser. 

 

-    FN konvensjonens (SP) artikkel 27, Grunnloven § 108 og Lappekodisillen. 

 

- Diskriminering - på same etnisk grunnlag - av «Samisk vannkraftutbygging», 
vannkraftutbygging som utøves/kan utøves bare av samer. 

 

 -  Olje- og energidepartementet skal ikke gi råd, som departementet forstår 

eller må forstå vil innebære krenkelse av samenes menneskerettigheter, eller 
en betydelig risiko for dette. 

 

-    Med menneskerettigheter menes deriblant det samme som i FNs veiledende 

prinsipper for næringsliv og menneskerettigheter.  
 

Kravet om anførte endringer av Meldingen er - etter vår oppfatning - fremsatt 

mot bedre viten. Se «offentlige brev» på vår hjemmeside. 
 

En norsk «melding» skal utløse utredningsprogram for 
konsekvensutredning av virkningene av Lappland kraftverk prosjektet i Norge.  
      

Sverige har ikke noe som tilsvarer en norsk «melding» som skal utløse 
utredningsprogram for konsekvensutredning av virkningene av Lappland 

kraftverk prosjektet i Sverige.  
                                                       

Svensk «samrådsunderlag» skal utløse utredningsprogram for 

konsekvensutredning, konsekvensutredning, svensk saksbehandling av 
konsekvensutredningen, med hensyn til virkningene av Lappland kraftverk 

prosjektet i Sverige. Samrådsunderlaget skal utarbeides og behandles av 
søker/Laponia Center AB, Jokkmokk i samråd med Länsstyrelsen i Luleå og 
berørte parter i Sverige.  
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Det rettslige grunnlaget og grunnleggende bestemmelser for 

planlagt «vattenverksamhet» ved Lappland kraftverk er basert deriblant 
på: 

 
✓ Svensk «Lag 8 § (1929:404) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i 

riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929» 

- (Svensk-norsk vattenrättskonventionen).  
 

✓ Norske «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende 

vassdragsretten» 11 mai 1929» - Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige. 

 

✓ Aktuelle samer i Sverige - Laponia Center AB - har «rådighet» og rett til å bruke og 

utvikle Lule/Pite samenes vannressurser i Sverige og Norge, til «Samisk vannkraft 

utbygging» både i Sverige og Norge.  

  

✓ Aktuelle samer i Sverige - Laponia Center AB - (som svenske borgere) har fri 

bevegelighet med; sine varer, tjenester, kapital, vannressurser i Norge.     

  

✓ Aktuelle lulesamer i Norge har «rådighet» og rett - i forening/partnerskap/ 

samarbeidsprosjekt med svenske lulesamer - til å bruke og utvikle Lule/Pite 

Lappmarken samenes vannressurser i Sverige og Norge til «Samisk 

vannkraftutbygging».   

 

✓ FN konvensjonens (SP) artikkel 27 må ses i sammenheng med Grunnloven § 108 

og Lappekodisillen (forpliktelser som statens myndigheter har) om sivile og politiske 

rettigheter, menneskerettigheter, som kommer til anvendelse ved vurdering av 

«Samisk vannkraftutbygging» og urfolks rettigheter og rådighet over 

naturressurser og territoriet.  

 

✓ Lappland kraftverk prosjektet med hensyn til «Behandlingsmåten» («svensk-

norska vattenrättskonventionen» art. 14) av de miljømessige virkningene ved 

Lappland kraftverk prosjektet i Sverige, er behørige behandlet av svenske 

myndigheter, ved Mark- och miljödomstolen og den svenske Regeringen, 

 

✓ Svenske myndigheter har vurdert; 

-   Den norske «Meldingen Lappland kraftverk» 20.08.2017.  

-   Svensk utredningsprogram for konsekvensutredning, konsekvensutredning og 

    svensk høring av konsekvensutredningen.  

-   Forslag til hvordan saken i forbindelser konsekvensutredningen skal behandles i 

  Sverige.  

 

✓ Svenske myndigheter anfører, har fastsatt; 

-  Søker utarbeider egen prosjektbeskrivelse for vurdering av foretagendets 

miljöpåverkan i Sverige, som samrådsunderlag for fastsettelse av utrednings-

program for konsekvensutredning og konsekvensutredning i Sverige.    

 

-   Miljö- och energidepartementet, Sverige skriver i sitt brev av 20.08.2018 til 

Olje- og energidepartementet, sitat: 
 

«I Sverige är det verksamhetsutövaren (søker) själv som är ansvarig för att 

ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (konsekvensutredning) innan ansökan 

lämnas in till prövningsmyndigheten.» 

 

«Det är länsstyrelsen som fattar beslut om verksamheten medför 

betydande miljöpåverkan. Därefter ska ett samråd hållas med samma parter 

(søker og länsstyrelsen) för att avgöra hur omfattande miljökonsekvens-

beskrivningen (konsekvensutredningen) behöver vara. För frågor kring detta 

och närmare om hur den processen går till rekommenderar jag att Laponia 

Center AB vänder sig till Länsstyrelse i Norrbottens län.» 
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Samenes «rådighet» over aktuelle vann, vannressurser og 

territoriet.  
 

«Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og samer», sa 

Kong Harald V under sametingsåpningen i 1997.  

 

Lappland kraftverk prosjektet er grunnlagt (etableres) på territoriet til ett folk, 

lulesamer under den «svenske stat» og lulesamer under «den norske stat». 

 

Samene har rett til å forvalte sine egne rettigheter, urfolks rettigheter, sivile og 

politiske rettigheter, for å sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt 

samfunnsliv.  
 
Se også Sveriges Högsta Domstolens dom av 23. januari 2020 i Mål nr.T 853-18 og 

Norges Høyesterett i dom av 11. oktober 2021 i sak HR-2021-1975-S (sak nr. 20-

143891SIV-HRETT).  

 

Lappland kraftvekt prosjektet er som det fremgår av tidligere prosjektbeskrivelser et 

svensk prosjekt, basert på bare «svensk vatten» og svensk fallrett (vattenfall), hundre 

prosent svenske vannressurser fra de svenske nationalälvarna Stora Luleälven og 

Piteälven. Disse vassdragene har sitt utspring fra Blåmannsisen og Sulitjelmabreen, ca 

18-3 km inne i Norge og har sitt utløp til Bottenviken i Sverige.   

 

Aktuell «Samisk vannkraftutbygging» ved Lappland kraftverk prosjektet i Sverige, 

er for øvrig basert på: 

 

• Lule/Pite Lappmarken lulesamers «rådighet» over aktuelle vannressurser i den 

aktuelle del av Sverige. 
 

• Lule/Pite Lappmarken lulesamers rettighet etter svensk lovgivning, til å bruke 

og utvikle aktuelle svenske vannressurser fra Stora Luleälven og Piteälven i Sverige 

og slik det er planlagt ved Lappland kraftverk prosjektet i Sverige og Norge. 
 

• Planlagt overføring av aktuelle svenske vannressurser i tunnel, fra 

Bieskehávrre (Pieskehaure) i Sverige og svensk-norske Sårjåsjávrre/riksgrensen, 

som er Stora Luleälven oppstrøms fra riksgrensen og inn i Norge, til kraftstasjon i 

havnivå/fjell med adkomst fra Fagerli i Sulitjelma, Fauske kommune.   
 

• Regulering/overføring av aktuelle svenske vannressurser til planlagt 

kraftstasjon i Sulitjelma, i tråd med bestemmelsen i «Konvensjon mellom Norge 

og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten 11 mai 1929». 

 

«Eftersom ärendet berör svensk vatten handläggs ärendet enligt «svensk-

norska vattenrättskonventionen» av 11 maj 1929 (vannterättskonventionen).»  
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Lappland kraftverk är ett projekt i Sverige/vattenverksamhet som 

ska verkställas i Sverige, med kraftstasjon i Norge og for søkers 
Laponia Center AB i Sverige sin regning.   

 

Lappland kraftverk är ett projekt som till största delen avser nyttja svenskt vatten, 

skriver den svenske Regeringen i sitt brev av 14.06.2018 til Laponia Center AB og Norges 

vassdrags- og energidirektorat. Den svenske regeringen gör den sammantagna 

bedömningen att projektet måste betraktas som en vattenverksamhet som ska 

verkställas i Sverige.  

 

Vannvirksomheten, overledning av vannet fra de svenske «nationalälvarna» skal 

reguleres til en kraftstasjon (Lappland kraftstasjon) i Sulitjelma, Fauske kommune i 

Norge, for søker Laponia Center AB sin regning.    

 

Lappland kraftverk skal til hundre prosent «nyttja svenskt vatten», herav ikke bare 

«till största delen».  

 

Lappland kraftverk prosjektet iverksettes i Sverige, er et svensk vannkraft-

prosjekt, svensk «Samisk vannkraftutbygging» som er grunnlagt på; svensk/svenske 

lulesamers territorier i Sverige, bare svenske vannressurser, svensk vannfall/fallrett og 

underlagt svensk lovgivning. Prosjektet skal behandles i samsvar med svenska regler vid 

behörig svensk prövningsinstans og svenske myndigheters forsorg.    

 

Denne svenske vannvirksomheten som iverksettes i Sverige ved Lappland kraftverk, 

vattenreglering och vattenöverledning för kraftändamål fra de svenske «national-

älverna», er planlagt regulert til en kraftstasjon - Lappland kraftstasjon - i Sulitjelma, 

Fauske kommune i Norge.  

 

Den svenske reguleringen/overledning av vann fra de svenske «national-

älvarna», er planlagt regulert (til største del) direkte fra vassdrag/vatten i Sverige og (til 

mindre del) fra norske vassdrag, som er «Stora Luleälven» oppstrøms i Norge, til 

Lappland kraftstasjon (i havnivå) i Sulitjelma. 

 

Den svenske reguleringen av vann fra de svenske «nationalälvarna» gjelder 

svenske Bieskehávrre og Stáddájávrre, svensk-norske Sårjåsjávrre og Leirvatnet og 

svenske «Stora Luleälven» i Norge, oppstrøms Øvre Sårjåsjávrre Messingmalmvatnene 

og Blåmannisvatnet.  

 

Fra Lappland kraftstasjon i Sulitjelma - som er en del av foretagets 
anlegg för vattenreglering/vattenöverledning för kraftendamål fra de 

svenske «nationalälvarna» - reguleres vannet i tunnel til Saltdals-
fjorden, som är en del av Atlanten.    

 

 

Prosjekt fakta – gjeldende forhold:  

 
✓ Svensk vannfallenergi - vann, vannfall og fallrettighet - reguleres i 

tunnel fra svenske vassdrag i Sverige og dels fra svensk-norske 

grensevassdrag, for elkraftproduksjon ved kraftstasjon i Sulitjelma 
og med utløp av vannet til Saltdalsfjorden, som är en del av Atlanten.    

 
✓ Företagendet är enligt «svensk-norska vattenrättskonventionen» av 

11 maj 1929, svensk lovgivning, EU- og EØS-retten og EØS-avtalens 

bestemmelser.   
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Det rettslige grunnlaget for planlagt «vattenverksamhet» ved 

Lappland kraftverk   
 

Søkers  - Laponia Center AB, Jokkmokk - rettslige grunnlag for planlagt 

«vattenverksamhet» ved Lappland kraftverk, for søkers regning ved Lappland 

Kraft AS i Sulitjelma, Fauske kommune er slik det her følger.  

 

Planlagt «vattenverksamhet» vattenreglering och vattenöverledning för kraftändamål, 

från de svenska «nationalälvarna» i Sverige til Lappland kraftstasjon – for søkers Laponia 

Center ABs regning ved Lappland Kraft AS, er basert deriblant på:  

 

 

1.0 Svensk:  
 

«Lag 8 § (1929:404) med vissa föreskrifter angående tillämpningen här i 

riket av svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929.  

- (Svensk-norsk vattenrättskonventionen) 

 

Norsk:  
 

«Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende 

vassdragsretten» 11 mai 1929.  

- (Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon) 
 

Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige. 

 

Denne «Svensk-norsk vattenrättskonventionen» gir det rettslige 

grunnlaget, for Laponia Center AB i Sverige, til å søke om konsesjon for bygging 

av Lappland kraftverk med kraftstasjon i Sulitjelma, for søkers Laponia Center AB 

ved Lappland Kraft AS regning i Sulitjelma, Fauske kommune, Norge.  

 

 

2.0 Den svensk-norske vattenrättskonventionen fastsetter deriblant 

under: 
 

Art. 12: Tillatelse til et foretagende kan ikke meddeles av det ene rike 

(Norge) uten at det annet rike (Sverige) har gitt sitt «samtykke».  

 

Art. 14: Søknad om tillatelse til et foretagende/företag innsendes til 

vedkommende myndighet i det riket (Norge) hvor foretagendet 

/företaget aktes iversatt/skall verkställas.   

 

Hvis det vannfall … , for hvis regning foretagendet aktes iverksatt 

hører hjemme i det annet rike (Sverige) skal søknaden være fulgt dette 

rikets (Sveriges) uttalelse (förklaring) om at der fra dets (Sveriges) side 

«intet er å innvende mot at søknaden optas til behandling».  

 

Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige § 7, pkt. 2 

fastsetter slik: 

 

Hvis det vannfall eller …. for hvis regning foretagendet aktes 

iverksatt hører hjemme i Sverige, skal søknaden være fulgt av 

uttalelse fra vedkommende svensk myndighet om at det fra svensk 

side intet er å innvende mot at søknaden optas til behandling.  
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Søkers kommenter:  

 

Lappland kraftverks vannfall - foretagendet - aktes iverksatt for 

regning til Laponia Center AB, Jokkmokk, Sverige.   

 

 Her bestemmer konvensjonen en viktig handling fra søkers (Laponia 

Center AB) side, at det må i forkant av søknaden om konsesjon, 

innhentes en uttalelse fra svensk side, om at Sverige har «intet er å 

innvende mot at søknaden optas til behandling».  

  

En slik uttalelse (förklaring) foreligger, fra Mark- och 

miljödomstolen og den svenske Regeringen. 

 

  

Art. 15:  «Hva 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 

innom det annet rike. Innvånere i dette skal dog på den måte som 

vedkommende myndighet i samme rike finner hensiktssvarende og 

gjennom denne myndighets forsorg underrettes om søknaden og dens 

behandling.»  

     

Søkers kommenter:  

 

Søker Laponia Center skal selv foreta: 
 

• Kunngjørelser, meddelelser og innhentelser av uttalelser i forbindelse 

konsekvensutredning av virkninger i Sverige av Lappland kraftverk 

prosjektet.  
 

• Innbyggere i Sverige og svenske berørte parter orienteres etter 

svenske myndigheter forsorg og slik svenske myndighetene finner 

hensiktssvarende. 
 

• Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og energi-

departementet må respektere søkers Laponia Center AB 

rettigheter og plikter i Sverige og bestemmelsene «Svensk-

norsk vattenrättskonventionen» 

 

     

2.1  Det rettslige grunnlaget med hensyn til Laponia Center AB sine rettighet til å 

regulere vann fra de svenske «nationalälvarna» er tatt opp med svenske 

myndigheter, basert på «Svensk-norsk vattenrättskonventionen» av 11. maj 1929 

og svensk lovgivning.   

 

2.2 Forhold er behandlet av behørige svenske myndigheter, ved Mark- och 

miljödomstolen og den svenske Regeringen, basert på  «Svensk-norsk 

«vattenrättskonventionen» av 11. maj 1929 og svensk lovgivning. Dette fremgår 

også av tidligere tilsendte dokumenter, tilsendt direkte fra svenske myndigheter og 

MuskenSenter AS.  
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3.0  Hensynet til menneskeretten og hva som er menneskeretts 

stridig med norske myndigheters behandling, med hensyn til 
særlige samiske rettigheter.   

 

3.1 Søker - Laponia Center AB – er imidlertid strengt avhengig av at norske 

myndigheter NVE og OED behandler foreliggende «Melding Lappland kraftverk» av 

20. august 2017 i samsvar med samme gjeldende «Norsk-svensk vassdragsretts 

konvensjon» av 11. mai 19929. 

 

3.2 For norske statens myndigheter - saksbehandlere i NVE og OED - kommer 

bestemmelsene i Grunnloven § 8 strengt til anvendelse, og lyder slik»: 
 
 

«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den 

samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt 

samfunnsliv». 

 

Det er NVE og OED som skal saksbehandle meldingen for også MuskenSenter AS, 

samer, og «Samisk vannkraftutbygging» som bare samer kan forestå. 

 

3.3 Det er i strid med Folkeretten - menneskerettighetene - FN-konvensjonens 

artikkel 27 og Grunnloven § 108 - å ikke behandle «Samisk vannkraftutbygging» 

(som bare samer kan utøve) i samsvar med gjeldende norsk og internasjonal 

lovgivning. Dette er et grovt brudd på gjeldende menneskerett, som omfatter også 

samer og deres rett til det mest elementære i vårt samfunn, hensynet til det 

materielle kulturgrunnlaget, språket, kulturen og samenes samfunnsliv.   

 

3.4 Det er også i strid med Folkeretten og særdeles menneskerettsstridig at den 

norske regjeringen ikke aksepterer Høyesteretts dommen med hensyn til særlige 

samiske rettigheter. Dette er et særdeles alvorlig brudd på vår felles, herunder 

samenes demokratiske rett, at den norske forvaltningen ikke respekterer den tredje 

statsmakt. 

 

3.5 Hvor er vi på vei - samenes rettigheter i Norge må ivaretas med styrket 

Sameting, og et eget departement. Samene er et tålmodig folk, mens vi blir 

trumfet av departementet - norske myndigheter - utvikles også samenes 

rettigheter til det positive for samene i Norge. 
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4.0 Verksamhetsutövare projektägare og ansöker – Laponia 

Center AB  
 

Laponia Center AB, Jokkmokk, Sverige er verksamhetsutövare, prosjekt-

eier og søker, med MuskenSenter AS som medsøker og minoritetseier i 

prosjektet, til å oppføre Lappland kraftverk - det aktuelle kraftverket - i Sverige 

med kraftstasjon i Norge. 

 

4.1  Laponia Center AB, Jokkmokk ble stiftet 13.06.2000, og er ett 

holdingselskap, morselskap til Lappland Kraft AS i Sulitjelma. 

 

4.2 Bolagets/företagets verksamhet:  
 

«Bolaget ska driva en gränsöverskridande samisk näringsutveckling, genom att 

nyttiggöra vatten och landresurserna till elkraftutbyggnad, fiskodling, fiskeförädling 

samt relaterade verksamheter i Laponia och närliggande sameområden och regioner. 

Bolaget ska vid anfört gränsöverskridande näringsverksamhet medverka till att 

skapa ett differentierat, aktivt, utvecklat samisk samhällsliv för att stärka samisk 

identitet och kultur. Härunder bevara traditionell samisk näringsutövning, vidare-

utveckla livskraftiga verksamheter och nye näringar inom traditionellt näringsfång.»   

 

4.3 Antall aksjer - registrert pr. dato:  
 

Bolaget har registrert pr. dato  -   5000 aksjer  100 prosent.   

Fordelt i h.t. avtale på: 

• Lule/Pite Lappmarken lulesamer   4000 aksjer    80 prosent.  

• MuskenSenter AS norske lulesamer  1000 aksjer    20 prosent.  

 

4.4 Antall aksjer – tildelt/avtalt tildelt ca.:  
 

• Tildelt/avtalt tildelt til Lule/Pite Lappmarken  

lulesamer, av 4000 aksjer totalt ca.   1900 aksjer    48 prosent.  

• Skal tildeles nye aksjer opp til ca.   2100 aksjer    52 prosent.  

• Totalt antall aksjer som skal være tildelt til   

Lule/Pite Lappmarken lulesamer     4000 aksjer 100 prosent.   

 

4.5  Antall aksjonærer – tildelt/avtalt tildelt ca.:  
 

• Tildelt/avtalt tildelt til Lule/Pite Lappmarken  

lulesamer, av 4000 aksjer totalt, er ca.  1900 aksjer 180 aksjonærer.  

• Skal tildeles til nye aksjonærer maksimum   2100 aksjer  320 aksjonærer.  

• Totalt antall aksjer som skal være tildelt til   

Lule/Pite Lappmarken lulesamer - maksimum  4000 aksjer 500 aksjonærer.   

 

4.6 Aksjenes verdi aksjeutbytte og styrelse:  
 

• Aksjenes verdi i Laponia Center AB vil bli betydelig, basert på Lappland 

kraftverkets produksjon, som blir ca. 2100 GWh og blir trolig Nord-Norges 

største kraftverk.  
 

• Aksjenes utbytte (årlig) fastsettes i Laponia Center AB, av forslagsvis 

selskapets styre (styrelse) og fastsettes endelig av den årlige 

generalforsamling/ bolagsstämman i Laponia Center AB. 
 

• Styrelsen av Lappland kraftverk er fastsatt skal være i aktuelle Lule/Pite 

Lappmarken samenes rådighet og rett, og er så langt vi ser endelig fastsatt og 

sikret undet Laponia Center AB med 66 prosent eierandel og MuskenSenter 

med 34 prosent eierandel. Selskapetes eierandeler og styrelserett til 

aksjonærene er gitt i aksjeloven og kan ikke endres. 
  

4.7  Foretagendet Lappland kraftverk er etter vår oppfatning sikret å tilhøre  

Lule/Pite Lappmarken lulesamer, forbli under deres eierskap, rådighet og 

styrelse over tid og for påkommende «samisk herkomst» generasjoner.  
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5.0 Eierskap i Laponia Center AB:  

 
 

5.1 Lulesamer i svenske Lule/Pite Lappmarken eier/skal eie 80 (åtti) prosent 

av Laponia Center AB. Etter avtalt/rettet og vederlagsfri aksjeoverdragelse fra 

MuskenSenter AS, senest når søknad om konsesjon for bygging av Lappland 

kraftverk sendes inn.   
 

5.2 MuskenSenter AS eier 20 (tjue) prosent av Laponia Center AB. Etter 

avtalt/rettet og vederlagsfri aksjeoverdragelse til den enkelte aksjonær i Laponia 

Center AB. 
 

5.3 Det er registrert ca. 120 svenske lulesamer som aksjonærer i Laponia Center AB 

og ca 100 potensielle svenske lulesamer som ønsker å bli aksjonærer, når «Melding 

Lappland kraftverk» av 20. august 2017 blir sendt på høring til berørte norske 

kommuner og parter. 
 

5.4 Det er en målsetning at Laponia Center AB bør ha et sted mellom 400-500 

aksjonærer, med forslagsvis like store eierandeler hver. Styrets representanter har 

fått tildelt ekstra aksjer (dobbel kvote), som styrehonorar og betaling for ekstra 

arbeidsinnsats under rådende forhold.    
 

5.5 Det er ytterst beklagelig (en skandale for norske myndigheter) at det er så 

mange samer som ikke tørr å stå fram som aksjonærer i en tidligere fase, på grunn 

av den betydelige samehetsen i Sverige og Norge. (Se media). 
 

5.6 En stor del an den rådende samehetsen skyldes manglende norsk behandling 

av Meldingen og at norske myndigheter ikke vil behandle denne i samsvar med 

gjeldende Svensk-norske vattenrättskonventionen. Dette tas deriblant som 

inntekt/bevis for at samehetsen er berettiget. 
 

5.7 Partene har en målsetning å kunne utvikle samisk kooperativ 

næringsvirksomhet, basert på aktuelle samers egne naturressurser, territorier og 

vannressurser i de områder der aktuelle samer tradisjonelt har eiet, brukt, befolket 

eller ervervet, basert på «urminnens hävd».     
 

5.8 Aksjonærer får rettet og vederlagsfri aksjeoverdragelse, i samråd med styret 

(godkjennelse) i Laponia Center AB og MuskenSenter AS.  
 

5.9 Aksjonærer i svenske Lule/Pite Lappmarken skal være stedlige lulesamer; 

bosatt, eller med nært tilknytning til kommunene Jokkmokk, Gällivare og Arjeplog, 

eller stedlige samer som tidligere er berørt av de store vannkraftutbygginger i det 

aktuelle området, reindriftssamer, fiskesamer, og andre samer med nær tilknytning 

til den samiske kulturen i de aktuelle områdene. 
 

5.10 Selskapets styre og den enkelte styremedlem i Laponia Center AB kan på et 

selvstendig grunnlag fremme forslag til opptak av nye aksjonær i Laponia Center 

AB, innen rammen av bestemmelsene i selskapets vedtekter.  
 

5.11 MuskenSenter AS eier 34 prosent av Lappland Kraft AS. Etter avtalt/rettet og 

vederlagsfri aksjeoverdragelse til den enkelte aksjonær i Laponia Center AB. 
 

5.12 Aksjonærer i Laponia Center AB må ha «rådighet» over aktuelle vann, vann-

ressurser/naturressurser, territorier, og aktuelle landområder som vedkommende 

selv eller deres forfedre tradisjonelt har eid, brukt eller som de på en annen 

måte har ervervet, basert på «urminnens hävd».   
 

5.13 Aksjene i Laponia Center AB vil trolig forbli hos aktuelle samer og deres arvinger 

i generasjoner og i overskuelig tid.      
 

5.14 Laponia Center AB er eier til Lappland kraftverk prosjektet i Sverige og 

Norge, er søker om konsesjon til bygging av planlagte Lappland kraftverk, 

er verksamhetsutöver, og har «rådighet» över vatten inom det område 

verksamheten skal bedrivas.    
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6.0 Lappland Kraft AS – datterselskap av Laponia Center AB:  
 

• Laponia Center AB er hovedstifter med 66 prosent eierandel i  

Lappland Kraft AS. 
 

• MuskenSenter AS er minoritetsstifter med 34 prosent eierandel i 

Lappland Kraft AS. 

 
 

6.1 Aksjene i Lappland Kraft AS er ikke omsettelige, da det ikke gis anledning 

til å overføre/selge/overdra aksjer til en tredje part eller andre 

aksjonærer.  

 

Dette forholdet vil bli ytterligere skjerpet ved spesiell bestemmelse i søknad om 

konsesjon til bygging av Lappland kraftverk.  

 

Det er fastsatt at bare samer med «rådighet» over vann, land og territorier 

for de områdene der de aktuelle samene tradisjonelt har eiet, bebodd, befolket, 

brukt, eller ervervet gjennom «urminnens hävd», skal være eiere til aktuell 

vannkraftvirksomhet over tid og i generasjoner.   

 

 

6.2 Selskapets formål, styrelse og ledelse 

 

Selskapet skal planlegge, bygge, og drifte planlagte Lappland kraftverk i Fauske    

kommune – basert på svensk vannfall/vannkraftressurs og norsk innsatsområde.  

Videre skal selskapet styres og drives i tråd med stifternes overordnede formål/ 

målsetning, om å utvikle og få etablert et fremtidsrettet og rikt/bærekraftig samisk, 

svensk og norsk grenseoverskridende nærings- og samfunnsliv i Nordland og 

Norrlands Indland.  

  

Lappland Kraft AS sin virksomhet utøves av selskapets aksjeeiere ved general-

forsamling, sammensatt av representanter med:  

 66 prosent aksjeeiere fra Laponia Center AB, Jokkmokk    

 34 prosent aksjeeiere fra MuskenSenter AS, Musken. 

 

Generalforsamlingen, som er selskapets øverste myndighet, velger 

styremedlemmer til selskapet styre, fastsetter selskapets avkastning, og beslutter 

hvordan selskapets overskudd skal anvendes.    

Forvaltningen av selskapet hører under styret, som også sørger for forsvarlig 

organisering av virksomheten.     

 

 

Lappland Kraft AS – der stiftere gjennom aksjer har innflytelse  

 

Lappland kraft AS er stiftet av to stiftere, selskapets eierforhold kan ikke endres og 

selskapets aksjer er ikke omsettelige. 

 

Lappland Kraft AS er en type selskapsform som er opprettet for næringsvirksomhet 

på vegne av stiftere og skal ivareta stifternes interesser ved; etablering av 

Lappland kraftverk prosjektet, senere drift av Lappland kraftverk og ved å 

tilrettelegge for stifternes disponering av den økonomiske verdien av 

elkraftproduksjon og formuesverdien generelt.   

 

Laponia Center AB og MuskenSenter AS ivaretar Lappland Kraft AS sitt formål og 

målsetning på en spesiell god måte. Eierselskapenes aksjonærer oppfyller kravet 

om «rådighet» over vann, og aktuelle landområder, der aktuelle samer tradisjonelt 

har eier, bebodd, befolket, brukt eller ervervet – basert på «urminnens hävd».  
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Selskapet skal videre medvirke til å utvikle stifternes målsetning gjennom: 

 

• Produksjon og omsetning/salg av elektrisk kraft, medvirke til øket 

kraftproduksjon, søke nye kreftrelaterte prosjekter og nye forretnings-

muligheter. 
    

• Intern videreutvikling og tilpassing av kompetanse, organisasjon og 

kapitalstruktur. 
 

• Medvirke til å utvikle energirelatert og annen infrastruktur i tråd med stifternes 

målsetning. 

 

 

6.4  Lappland Kraft AS - selskapets eiere organisert som aksjeselskap - vil i 

overskuelig fremtid (i alle tider) være verksamhetsutöver, og ha 

«rådighet» över vatten inom det område verksamheten skal bedrivas. 

 

Dette leder til at de aktuelle samene - og deres arvinger - vil være eiere til 

Lappland kraftverk i overskuelig fremtid (i alle tider) og ha den samme virksomhet, 

også med hensyn til disponering av den økonomiske verdien av elkraftproduksjon 

og formuesverdien generelt.  

 

Verdien av Lapplands/Samelands vannkraft ressurser forblir under 

samenes rådighet (form for stiftelse) og i Nord områdene.     

 

 

6.4  Omsetning av aksjer i MuskenSenter AS vil også bli skjerpet 

 

Omsetningen av aksjer i MuskenSenter AS vil også bli skjerpet slik at bare 

samer med «rådighet» over vann, land og territorier for de områdene der de 

aktuelle samene tradisjonelt har eiet, bebodd, befolket, brukt, eller ervervet 

gjennom «urminnens hävd», skal være eiere til aktuell vannkraftvirksomhet 

over tid og i generasjoner. 

 

Dette forhold vil bli tatt inn i nye vedtekter for MuskenSenter AS, som er under 

utarbeidelse.   
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7.0 MuskenSenter AS – minoritetseier i Lappland Kraft AS  
 

 

• MuskenSenter AS er minoritetsstifter med 34 prosent eierandel i 

Lappland Kraft AS. 
 

• MuskenSenter AS er minoritetseier med 20 prosent eierandel i  

Laponia Center AB. 
 

• Laponia Center AB er hovedstifter med 66 prosent eierandel i  

Lappland Kraft AS. 
 

 

7.1 Vedtektene i MuskenSenter AS er under endring, slik at disse blir samsvarer med 

vedtektene i Lappland Kraft AS og Laponia Center AB.  

 

Endring av vedtektene er et ledd i «Samisk vannkraftutbygging» planlagt utbygging 

av Lappland kraftverk.  

 

Det er derfor behov av denne vedtektsendring bare om norske myndigheter tillater 

«Samisk vannkraftutbygging» ved Lappland kraftverk prosjektet. Herunder som 

første steg av behandlingen av «Melding Lappland kraftverk» av 20.08.2017, i 

samsvar med bestemmelsene i «Konvensjon mellom Norge og Sverige 11 mai 

1929».    

 

7.2 Vilkår for omsetning av aksjer i MuskenSenter AS vil også bli endret, slik at;  

✓ Bare samer med «rådighet» over vann, land og territorier for de områdene der 

de aktuelle samene tradisjonelt har eiet, bebodd, befolket, brukt, eller ervervet 

gjennom «urminnens hävd», skal være eiere til aktuell vannkraftvirksomhet 

over tid og i generasjoner. 

✓ Omsetningen av aksjer blir fastsatt slik at det ikke skal kunne gis anledning til 

å overføre/selge/overdra aksjer til andre enn arvinger i nedadgående ledd.  

✓ Aksjene får svært begrenset vilkår for omsetning, blir i realiteten ikke 

omsettelig. 

    

7.3  Någjeldende forhold  

Aksjekapitalen i Muskensenter AS pr. 31.12.2021 består av: 

                                              Antall          Pålydende        Bokført 

Ordinære aksjer          25.000          6                    150.000 

 

Totalt antall aksjonærer pr. 31.12.2021  55 personer.  

 

De største aksjonærene i % pr 31.12.2021 var/er: 

                                    Antall aksjer         Eierandel i prosent   

Simon Andersen - eierandels haver                     22.526                90.1                                            

Sum øvrige – eierandels havere                           2.474                  9.9 

Totalt antall aksjer og eierandel              25.000               100.0   

 

Det skal foretas en utvidelse med antall aksjonærer og kjøpsopsjon til eldre aksjonærer:  

 

Formålet med planlagt utvidelse av antall aksjonærer, er at flere samarbeidspartnere får 

delta aktivt i utvikling av det lokale samiske næringslivet, språket, kulturen og deres 

samfunnsliv.  

 

Dette forutsetter at norske stats myndigheter legger forholdene til rette (bestemmelsen i 

Grunnloven § 108) ved å behandle Lappland kraftverk prosjektet i samsvar med forvaltnings-

lovens bestemmelser, slik at den aktuelle samiske folkegruppe får sikre og utvikle sitt språk, sin 

kultur og sitt samfunnsliv.  
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Økning av anført antall aksjonærer gjennomføres når/hvis norske myndigheter gir konsesjon, 

basert på svensk «samtykke», til bygging av Lappland kraftverk.   

 

Antallet aksjonærer vil bli øket med nye 100–200 (hundre/tohundre) personer/aksjonærer. De 

nye aksjonærene får en vederlagsfri (gratis) overføring av senere fastsatt antall aksjer, fra 

eierandels haver Simon Andersen. Antall aksjer til nye aksjonærer fastsettes når antallet nye 

aksjonærer og antallet aksjer som avhendes ved kjøpsopsjon er fastsatt.       

 

Simon Andersen vil i første omgang avhende/dele ut 7.526 aksjer vederlags fritt (gratis) - 

av sin aksjepost på 22.526 aksjer - fordelt til nye aksjonærer og kjøpsopsjon (betinget avtale) til 

gamle aksjonærer.     
  
Aksjene i MuskenSenter AS bør fordeles slik det her følger – når konsesjon blir gitt: 
 

                                      Antall aksjer         Eierandel i prosent 

Simon Andersen - eierandels haver       15.000                   60.0   

Øvrige eierandels havere                    10.000                  40.0                                             

Totalt antall aksjer og eierandel               25.000               100.0  

 

Simon Andersen vil kunne fordele en del av sin resterende eierandel på 15.000 aksjer, innen 

rammen av anførte bestemmelser, til Vannkraft Utvikling AS (under stiftelse) for å styrke 

virksomhetens kompetanse administrativt, teknisk, økonomisk og same politisk, samisk 

vannkraftutbygging, etablering av Lappland kraftverk prosjektet og andre påkommende 

prosjekter som er under utvikling/modning.  

 

Det vil bli foretatt en ny vurdering med hensyn til eierandels havere og endelig fastsettelse 

av partenes eierforhold (antall aksjer og eierandel), når alle forhold er vurdert/fastsatt 

deriblant med hensyn til: 

✓ Spesielt norske myndigheters behandling av Lappland kraftverk prosjektet.  

✓ Konsesjon for bygging av Lappland kraftverk.   

✓ «Samisk vannkraftutbygging» i Lule/Pite Lappmarken, herunder Lappland kraftverk 

prosjektet med hensyn til prosjekt fakta og gjeldende forhold.   

✓ Formålet med hensyn til utvikling av det lokale samiske næringslivet/samfunnet.  

✓ Aktuelle samers «rådighet» over vann, naturressurser, territoriet i de aktuelle områdene.    

✓ Samenes rett til å forvalte sine egne rettigheter, urfolks rettigheter, sivile og politiske 

rettigheter, for å sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv 

✓ Andre relevante forhold i denne forbindelse, som kan være av betydning. 
 

Dette forhold vil bli tatt inn i nye vedtekter for MuskenSenter AS, som er under 

utarbeidelse.   
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8.0 Grunnleggende bestemmelser basert på gjeldende lovgivning i 

Sverige og Norge  
 

8.1 I.     Aktuelle samer i Sverige har «rådighet» og rett til å bruke og utvikle 

     Lule/Pite samenes vannressurser i Sverige og Norge til «Samisk vannkraft- 

      utbygging» i Sverige og Norge.  

  

8.2 II.    Aktuelle samer i Sverige (som svenske borgere) har fri bevegelighet med; 

                sine varer, tjenester, kapital, vannressurser i Norge.     

  

8.3 III.  Aktuelle lulesamer i Norge har «rådighet» og rett - i forening/ 

              partnerskap/ samarbeidsprosjekt med svenske lulesamer - til å bruke og 

              utvikle Lule/Pite Lappmarken samenes vannressurser i Sverige og Norge til 

         «Samisk vannkraftutbygging» i Norge.   

 

 

8.4 Svensk «Samisk vannkraftutbygging» - Lappland kraftverk 
 

«Samisk vannkraftutbygging» ved Lappland kraftverk prosjektet er basert på;  
 

8.4.1 Lule/Pite Lappmarken samenes «rådighet» (eier rett) over 

vann/vannressurser og «territoriet» i de områder aktuelle samer tradisjonelt 

har eiet, brukt, befolket eller ervervet, basert på «urminnens hävd».  
 

8.4.2 Svensk «Lag (1989:812)» 2. kap. § 1 - Rådighet över vatten m,m. sitat:  
 

«För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha 

rådighet över vattnet inom det område där verksamheten skall 

bedrivas.» 
 

8.4.3  Svensk «Miljöbalk (1989:808)» 4. kap. §§ 1 og 6. - Rettighet til å anvende 

svenske «nationalälvarna» till kraftändamål (kraftutbygging).  
 

8.4.4  Svensk «Lag (1971:437) - Rätten till att använda mark och vatten 

tillkommer samer - «den som är av samisk härkomst».   

 

8.4.5  Gjeldende svensk lovgivning (”rådighet över vattnet”) «för att få 

bedriva vattenverksamhet” med svenske vannressurser.  
  

For Lappland kraftverk prosjektet i Sverige (aktuell «Samisk vannkraft-

utbygging») gjelder svensk lovgivning, med hensyn til «rådighet» over 

vann/vannressurser, «rettighet» «för att få bedriva vattenverksamhet” og 

rett til å regulere svenske vannressurser/nationalälvarna til en kraftstasjon i 

Norge.  

 

8.4.6  Aktuelle samer i Sverige har «rådighet» og rett til å bruke og utvikle 

de land-områder territorier og vannressurser/naturressurser, som de 

tradisjonelt har eid, brukt eller som de på en annen måte har ervervet, til 

«samisk vannkraftutbygging» i Norge.  

 

8.4.7  Aktuelle samer i Sverige (som svenske borgere) har fri bevegelighet med; 

sine varer, tjenester, kapital, vannressurser i Norge.     
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9.0 Norsk «Samisk vannkraftutbygging» - Lappland kraftverk  
 

 

9.1 Aktuelle norske lulesamers «Samisk vannkraftutbygging» er basert på;  
 

Eierbemyndigelse - på bakgrunn av Lule/Pite Lappmarken samenes «rådighet» 

(eier rett) over vann/vannressurser og «territoriet» i de områder aktuelle samer 

tradisjonelt har eiet, brukt, befolket eller ervervet, basert på «urminnens hävd».  

 

9.2 «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende 

vassdragsretten 11 mai 1929». (Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon). 

 

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

vedrørende vassdragsretten av 11 mai 1929» (Vassdragslov i h.t. konvensjon 

Norge/Sverige). 

 

9.4  Lappekodisillen (grensetraktaten 1751 mellom Danmark-Norge og Sverige). 

 

9.5 Partsrettighet - på bakgrunn av avtale mellom norske og svenske lulesamer om 

etablering av Lappland kraftverk på territoriet til (ett folk), lulesamer under den 

svenske stat og lulesamer under «den norske stat». 

 

9.6 For aktuelle norske samer, i forbindelse «Samisk vannkraftutbygging» gjelder 

norsk lovgivning, eierbemyndigelse til aktuelle områder, «Konvensjon mellom 

Norge og Sverige», internasjonale konvensjoner og avtale mellom aktuelle norske 

og svenske lulesamer om partnerskap ved Lappland kraftverk prosjektet.   

 

9.7 Aktuelle samer i Norge har «rådighet» og rett - i et partnerskap/ 

samarbeidsprosjekt med svenske lulesamer - til å bruke og utvikle de land-

områder, territorier og vannressurser/naturressurser, som de tradisjonelt har eid, 

brukt eller som de på en annen måte har ervervet, til «samisk vannkraftutbygging» 

i Norge. 

 

9.8 Aktuelle lulesamer i Norge har «rådighet» og rett - i et partnerskap/ 

samarbeidsprosjekt med svenske lulesamer - til å bruke og utvikle Lule/Pite 

samenes vannressurser i Norge til «samisk vannkraftutbygging» i Norge ved 

Lappland kraftverk.  
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10.0 «Samisk vannkraftutbygging» for bærekraftig ressursfor-

valtning av de store vann- og naturressursene i svensk-norske 

Lule/Pite Lappmarken - Lappland/Sameland - landsdelene Nord-
Sverige og Nord-Norge.    

 

 

10.1 «Samisk vannkraftutbygging» er vannkraftutbygging i samenes territorie for 

utvikling av; aktuelle lokal samiske næringsliv, det materielle kulturgrunnlaget, 

kulturen, språket, og samfunnslivet - herunder utvikling av det svenske og norske 

samfunn.     

 

10.2 «Samisk vannkraftutbygging» er lokal samisk næringsutvikling for å nyttiggjøre og 

utvikle samenes store vann- og naturressurser i den opprinnelige svensk-norske 

Lule/Pite Lappmarken.  

 

10.3 «Samisk vannkraftutbygging» er i realiteten ensbetydende med utvikling av det 

lokale næringslivet og samfunnet, som skapes bare ved bærekraftig ressurs-

forvaltning. Dette leder videre til at «Samisk vannkraftutbygging» må aksepteres 

som helt ordinært/naturlig virkemiddel for å styrke og bevare Lule/Pite Lappmarken 

- Lappland/Sameland - landsdelene Nord-Sverige og Nord-Norge.   

 

10.4 Vannkraftutbyggingen skal drives i svensk-norske Lappmarken - områder 

der aktuelle samer har «rådighet» (eier rett) over vannressursene og mark 

(landområder) – der etableringen kommer under påfølgende særlig lovgivning og er 

basert på;  
 

✓ «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende 

vassdragsretten 11 mai 1929».   
 

✓ Lappekodisillen (grensetraktaten 1751 mellom Danmark-Norge og Sverige).  
 

✓ FN-erklæringen art. 26 og 27 og ILO-konvensjon 169 (folkeretten). 
 

✓ Lov om vassdrag og grunnvann (NOU 1994:12). 
 

✓ Svensk «Lag (1989:812)» 2. kap. § 1 - Rådighet över vatten m,m. sitat:  
 

✓ «För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha rådighet 

över vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas.» 
 

✓ Svensk «Miljöbalk (1989:808)» 4. kap. §§ 1 og 6. - Rettighet til å anvende 

svenske «nationalälvarna» till kraftändamål (kraftutbygging).  
 

✓ Svensk «Lag (1971:437) - Rätten till att använda mark och vatten tillkommer 

samer - «den som är av samisk härkomst».   

 

10.5  Svensk lovgivning fastsetter at retten til anført «Samisk vannkraftutbygging» 

tilkommer bare aktuelle samer som har aktuell «rådighet» over vannet. 

 

10.6 Svensk lovgivning «Lag (1989:812)», «Miljöbalk (1989:808)», «Lag (1971:437) 

fastsetter at retten til anført «Samisk vannkraftutbygging» tilkommer bare aktuelle 

samer som har aktuell «rådighet» over vannet. 

  

10.7 «Svensk-norsk vattenrättskonventionen» 11 mai 1929 og Lappekodisillen gir 

svenske borgere rett til å regulere svenske (svenske lulesamers) vannressurser til 

en kraftstasjon i Norge. 

 

10.8 Sverige har lagt grunnlaget for «Samisk vannkraftutbygging» basert på, 

gjeldende lovgivning og samenes «rådighet» över vattnet inom det område där 

verksamheten skall bedrivas.»       
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11.0 Aktuelle samer påberoper sin rett til å drive «Samisk vannkraft-

utbygging» ved Lappland kraftverk, basert på aktuelle samers 

«rådighet» til land, vann, territorier og naturressurser.  
 

11.1 Det vil ikke bli akseptert noen form for hindringer fra norske sentrale 

myndigheters side, som begrenser «Samisk vannkraftutbygging» i Norge, basert 

på samenes særlige rettigheter og samisk etnisitet. 

 

11.2 Samene - aktuelle Lule/Pite Lappmarken samer, trolig også Sametinget i Norge og 

Sverige - vil ikke kunne akseptere at samenes «rådighet» til land, vann, territorier 

og naturressurser ikke aksepteres, blir endret, redusert eller uthulet, av sentrale 

norske myndigheter. Dette gjelder for de områdene der samene tradisjonelt har 

eiet, bebodd, befolket, brukt, eller ervervet gjennom «urminnens hävd», eller på 

en annen måte. 

 

11.3 Aktuelle samer vil også selv «legge forholdene til rette for at den samiske 

folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt samfunnsliv».  

 

11.4 Norge kan forankre «Samisk vannkraftutbygging» også i Grunnloven. 

«Grunnloven § 108 forplikter og lyder slik»: 

«Det påligger statens myndigheter å legge forholdene til rette for at den 

samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt 

samfunnsliv».  

 

11.5 «FNs konvensjon om sivile og politiske rettigheter (SP) artikkel 27 …» 

fastsetter: 
 

✓ «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.» Skriver Norges Høyesterett i dom HR-2021-1975-S avsagt 11. oktober 

2021. (Fosen-vindkraft dommen).   
 

✓ «Ordlyden i artikkel 27 åpner i utgangspunktet ikke for at statene kan 

foreta en interesseavveining mellom urfolks rettigheter og andre legitime mål.» 

Rettighetene fremstår som absolutte, likevel slik at de kan fravikes ved 

nasjonal krisesituasjon, jf. artikkel 4.» 
 

✓ «Det er heller ikke noe i ordlyden i artikkel 27 som tyder på at statene kan 

innvilges en skjønnsmargin».  
 

✓ «Det klare utgangspunktet må etter dette være at statene ikke innvilges noen 

skjønnsmargin etter SP artikkel 27, og at bestemmelsene ikke åpner for en 

forholds-messighetsvurdering hvor andre samfunnsinteresser veies mot 

minoritetens interesser.» 

 

11.6 «Samisk vannkraftutbygging» kan forankres og norske «statens 

myndigheter» er også i følge Grunnlovens bestemmelse forpliktet til å legge 

forholdene til rette «for samenes rett til selvbestemmelse» at denne samiske 

folkegruppe kan sikre og utvikle sin egenartede kultur basert på naturressursene. 

Herunder sitt samfunnsliv, det materielle kulturgrunnlaget, det 

grenseoverskridende lokale næringslivet, basert på Lule/Pite Lappmarken 

samenes «rådighet» over aktuelle vannressurser.  

 

11.7 Statens myndigheter - Norges vassdrags- og energidirektorat og Olje- og 

energi-departementet - kan ikke fortsette å tilby utilstrekkelige offentlige 

tjenester som ikke svarer på fundamentale behov forårsaket av samfunnets urett 

og ugyldige offentlige vedtak som skader den samiske kulturen og samenes 

næringsutøvelse.   
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12.0 FN konvensjonens artikkel 27 og Grunnloven § 108 kommer 

til anvendelse ved vurdering av «Samisk vannkraft-
utbygging» 

 

 

12.1 Ordlyden i FN konvensjonens artikkel 27 åpner i utgangspunktet ikke for 

at statene kan foreta en interesseavveining mellom urfolks 

rettigheter/rådighet - over naturressurser og territoriet - til andre 

legitime mål. Herunder over vann/vannressurser, naturressurser og 

territoriet i de områder aktuelle samer tradisjonelt har eiet, brukt, 

befolket eller ervervet, basert på «urminnens hävd». «Rettighetene 

fremstår som absolutte». Jfr. anførte Norges Høyesterett i dom HR-2021-1975-

S av 11. oktober 2021.  

 

12.2 Samene har rett til å forvalte sine egne rettigheter, urfolks rettigheter, 

sivile og politiske rettigheter, for å sikre og utvikle sitt språk, sin kultur 

og sitt samfunnsliv.    

 

12.3 La samene i Norge og Sverige i fellesskap få nyttiggjøre sine egne natur-

ressurser, for å dekke sine egne helt nødvendige behov og andre legitime mål for 

befolkningen som bor i Lappland/Sameland.  

 

12.4 Dette samarbeide samene imellom over landegrensen, kan bli stort med 

hensyn til flere positive forhold - bærekraftig ressursforvaltning, det grønne skifte, 

miljø, fornybar, ren, forutsigbar, fleksibel rimelig energi fra lokale ressurser, for 

kommende generasjoner - i Norge og Sverige.  

   

12.5 I motsatt fall kan departementets makt til å fortsette å trumfe samene lede til 

en ny norsk nasjonalbygging og fornorskningspolitikk, med de følger dette måtte 

medføre om demokratiske prinsipper går tapt.  
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13.0  Samisk vannkraftutbygging – områder, lovgivningen og 

«rådighet» over vannet i svensk-norske Lappmarken 
 

Samisk vannkraftutbygging blir gjeldende for områder, i den tidligere grenseløse 

(i 1700 tallet) svensk-norske Lappmarken, der samene tradisjonelt har eiet, 

bebodd, befolket, brukt eller ervervet områdene på en annen måte.  

 

Den svenske-norske Lappmarken som samene tradisjonelt har eiet, bebodd, 

befolket og brukt, var utenfor Danmark-Norge og Sveriges «fulle territoriale 

jurisdiksjon» fram til 1751.  

 

13.1  «Samisk vannkraftutbygging» kommer under særlig lovgivning og er basert 

på;  
 

13.1.1 Rett til å bygge/lede/regulere svenske vannressurser (Nationalälvarna) for 

kraftproduksjon i Norge, basert på «Konvensjon mellom Norge og Sverige om 

visse spørsmål vedrørende vassdragsretten 11 mai 1929» (Svensk-norsk 

vattenrättskonventionen).  
 

13.1.2 Samenes rett til næringsvirksomhet både i Norge og Sverige, basert på   

«Lappekodisillen» (grensetraktaten av 1751 mellom Danmark-Norge og Sverige). 
 

13.1.3 Folkerettslige forpliktelser som gir samene særlige rettigheter med hensyn til 

«rådighet» til vann, land territorier, basert på FN-erklæringen art. 26 og 27 og 

ILO-konvensjon 169. 
 

13.1.4 En stat kan ikke endre vannets retning eller løp når det fortsetter inn i et annet 

land, basert på Lov om vassdrag og grunnvann (NOU 1994:12). 
 

13.1.5 «Rådighet över vatten m.m.» som tilkommer samene i aktuelle del av 

Lappmarken, basert på svensk «Lag (1989:812)» 2. kap. § 1.  
 

13.1.6 Rettighet til å anvende svenske «nationalälvarna» til kraftändamål 

(kraftutbygging), basert på svensk «Miljöbalk (1989:808)» 4. kap. §§ 1 og 6.  
 

13.1.7 Rätten till att använda mark och vatten tillkommer samer - «den som är av 

samisk härkomst», basert på svensk «Lag (1971:437).  

 

 

13.2 Svensk lovgivning begrenser retten til anført «Samisk vannkraftutbygging» til 

å gjelde for aktuelle samer som har aktuell «rådighet» over vannet. 

 

13.2.1 Svensk lovgivning «Lag (1989:812)», «Miljöbalk (1989:808)», «Lag (1971:437) 

begrenser retten til anført «Samisk vannkraftutbygging» til aktuelle samer som 

har aktuell «rådighet» over vannet.  

 

13.2.2 «Svensk-norsk vattenrättskonventionen» 11 mai 1929 og Lappekodisillen gir 

svenske borgere rett til å regulere svenske (svenske lulesamers) vannressurser til 

en kraftstasjon i Norge.  

 

13.3 Særlige lovgivning og bestemmelser for «samisk vannkraftutbygging» er 

deriblant basert på:  

 

13.3.1 Rådighet som tilkommer samene, over vann, fallrett, land, territorier, 

naturressurser, herunder innen de områder der samene tradisjonelt har eiet, 

bebodd, befolket, brukt eller ervervet på en annen måte.  

 

13.3.2 Rettighet som tilkommer samene, til å regulere vann fra de svenske 

«nationalälvarna» til kraftformål, herunder for utvikling av det lokale næringslivet 

og befintliga tätorter (eksisterende tettsteder).  
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13.3.3 Uttalelse (förklaring) fra Sverige, «om at der fra dets side intet er å innvende mot 

at søknaden optas til behandling».  

 

13.3.4 En slik uttalelse fra Mark- och miljødomstolen må foreligge, før svenske lokale, 

regionale, og øvrige sentrale myndigheter tar saken/søker dokumentene til 

behandling.   

 

13.3.5 En slik uttalelse gis bare til den som har anført «rådighet» (samer). 

  

13.3.6 Svensk «samtykke»/tillatelse til et foretagende, der de svenske «nationalälvarna» 

reguleres til kraftformål (kraftutbygging), må foreligge før norske myndigheter 

meddeler konsesjon (gis konsesjon) til søker.     

 

Et slikt samtykke gis bare til den som har anført «Rådighet»/samer. 

 

13.3.7 Bestemmelsene under punktene 1.0–4.0 er alle direkte undergitt bestemmelsen 

om «Rådighet över vatten m.m.» i svensk Lag (1989:812) § 1.  

 

Loven (svenske) fastsetter at prosjekteier, den som skal drive 

vannvirksomhet, virksomhetsutøveren må ha «rådighet» over vannet i det 

område der virksomheten skal drives, i samsvar med sitat:  
 

«För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha 

rådighet över vattnet inom det område där verksamheten skall 

bedrivas.» 

 

13.3.8 Rådighet over vann, mark territorier i Lappmarken tilkommer/tilhører samer som 

tradisjonelt har eiet, bebodd, befolket, brukt eller på en annen måte ervervet 

områdene.  

 

13.3.9 Vannkraftutbygging med vann fra, eller vann som har sitt utløp til, den svenske 

Lappmarken - der samer tradisjonelt har eiet, bebodd, befolket og brukt - kan 

drives/utøves bare av samer med rådighet över vattnet inom det område där 

verksamheten skall bedrivas. 

 

 

13.4  NOU 1994: 12 – Lov om vassdrag og grunnvann fastsetter under pkt. 26.2.3, 

som får positiv virkning for «samisk vannkraftutbygging», sitat: 
 

«1.  En stat må aldri endre vannets retning eller løp når det fortsetter inn i et 

annet land.» 

 

Dette leder til:  

 

13.4.1   Det er bare svenske samer som råder/har «rådighet» over vannet i Lule-

Pite Lappmarken – som kan endre vannets retning i Luleälven og 

Piteälven (på norsk side) som løper inn i Sverige. Fastsatt ved «Lov om 

vassdrag og grunnvann». 

 

13.4.2  Betingelsen under dette, er at foretagendet/tiltaket er et ledd i utvikling 

av det lokale næringslivet og i regi av samer med «rådighet» over 

vannet. Fastsatt i svensk lov:  Miljöbalk (1989:808) 4 kap. 1 §, Lag 

(1989:813) 2. kap. 1 § og Lag (1971:437) § 1.    
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14.0  Vannkraftutbygging i Norge, Sverige og svensk-norske 

Lappmarken er fastsatt etter gjeldende lovgivning slik det 
her følger 

 

Vannkraftutbygging i svensk-norske Lappmarken (Lule/Pite lappmarken) kommer 

under særlige bestemmelser, basert på lovgivningen for kraftutbygging som 

gjelder for:  

– vassdrag i Norge, utenom vassdrag som er undergitt samenes «rådighet»  
– vassdrag i Sverige, utenom Lappland i Sverige 
– vassdrag i Sverige og i Norge som er undergitt samenes «rådighet» (eier 

rett).  
 
 
14.1  Norsk vannkraftutbygging - Norge 

 

Basert på/betingelse: «Rådighet» til aktuell vann/vannfall. 
 

For å få drive vannkraftutbygging (større) med vann fra norske vatn/vassdrag må 

virksomhetsutøveren (prosjekteier) ha «rådighet» over vannet innom 

prosjektområdet/det område der virksomheten skal drives.  
 

Den norske stat handhever «rådighet» til vann, land, territorier og 

vannressursene i hele landet og gir konsesjon til å erverve «rådighet» (eier rett / 

fallrett) til det offentlige (fylkeskommuner, kommuner og offentlige bedrifter i 

Norge.  

 

Bare den norske stat, og norske offentlige som har «rådighet» (eier rett) og 

fallrett til vannressursene får søke, bygge og drifte større kraftverk.  

 
  

14.2  Svensk vannkraftutbygging – Sverige  

 

Basert på/betingelse: «Rådighet» til aktuell vann/vannfall. 

 

Svenske stat handhever «rådighet» til vann, land, territorier og vannressursene i 

hele Sverige, for utenom i områder der samene har «rådighet» til land vann, 

territorier og naturressurser.   

 

«Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för kraftändamål 

får inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixåalven, Piteälven, Stora 

Luleälven uppströms Akkajaure, Lilla Luleälven uppströms Skalka och Tjaktajaure 

samt Pärlälven.» «Bestämmelserna utgör inte hinder för utvecklingen av befintliga 

tätorter eller av det lokala näringslivet», for den som har «rådighet över vattnet 

inom det område där verksamheten skall bedrivas». Denne rådigheten tillkommer 

den samiske befolkningen (som har aktuell «rådighet» över vattnet) och grundas 

på urminnens hävd.   

 

Den svenske stat, og den som får aktuell «rådighet» (eier rett) og fallrett til 

aktuelle vannressurser i den svenske stats rådighets område, får søke, bygge og 

drifte større kraftverk.  

  

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

 

 

 

                                                                                

        

 Prosjektbeskrivelse Lappland kraftverk – Side 30 

 

 

 

14.3  Samisk vannkraftutbygging – Sverige/Norge 

 

Basert på/betingelse: «Rådighet» til aktuell vann/vannfall. 

 

For å få drive vannkraftutbygging med vann fra de svenske «nationalälvarna» i 

Lappmarken må virksomhetsutøveren (prosjekteier) ha «rådighet» over vannet 

innom prosjektområdet/det område der virksomheten skal drives.  

 

Samene handhever «rådighet»/råderett til land, vann, territorier, naturressurser, 

vannressurser og vannfall i de områder der samene tradisjonelt har eiet, bebodd, 

brukt eller ervervet på en annen måte.  

 

Det kan ikke erverves «rådighet» (eier rett) til vannressursene/fallrett i de 

områder der samene tradisjonelt har eiet, brukt eller ervervet, bortsett fra 

for samer som kan vise til aktuell «rådighet» over land, vann og naturressurser, 

basert på urminnens hävd.    

 

Bare samer som har «rådighet» (eier rett) til vannressursene i de svenske 

«nationalälvarna», får svensk tillatelse til å regulere vannet til kraftformål og får 

søke, bygge og drifte kraftverk med vann fra de aktuelle vassdragene/ 

svenske «nationalälvarna» i svensk-norske Lappmarken.    

 

 

14.4   Generelt 

 

«Den norske stat er grunnlagt på territoriet til to folk – nordmenn og 

samer», sa Kong Harald V under sametingsåpningen i 1997.  

 

Samenes «rådighet» (råderett/eier rett) til naturressurser, land, vann, og 

territorier innom de områder de tradisjonelt har eid, brukt, befolket eller ervervet, 

er basert på «urminnens hävd» og er fastsatt i internasjonale konvensjoner og 

senere i norsk og svensk høyesteretts dommer. 

 

Samenes samfunnsliv, kultur og språk er gjennom tidene uløselig knyttet til 

samenes egne naturressurser, som andre stadig utvikler til nye finansielle 

ressurser/realkapital.   

 

Vannressursene er fremtidens energibærer som mer enn tidligere etterspørres til 

nye grønne industri investeringer, for fremstilling av deriblant; drivstoff, 

naturgass, råstoff til kjemisk industri, andre kjemiske forbindelser og basisprodukt 

av elkraft til å produsere kraft og varme. 
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15.0 Sverige har lagt grunnlaget for «Samisk vannkraft-

utbygging»  
 

Sverige har lagt grunnlaget, for utvikling av samisk næringsliv, kulturen, språket 

og samfunn ved; sin lovgivning, internasjonale konvensjoner, forvaltnings- og 

rettspraksis og ikke minst etterlevelse av Sveriges egen lovgivning og 

internasjonale konvensjoner/bestemmelser.      

 

15.1 Sverige har lagt grunnlaget for «Samisk vannkraftutbygging» basert på 

deriblant:  

 

15.1.1 «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende 

vassdragsretten» 11 mai 1929» (Svensk-norsk vattenrättskonventionen). 

 

15.1.2 Svensk Lag (1989:812) Rådighet över vatten m.m. 2 kap. 1 § fastsetter, 

sitat:  

 

«För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha 

rådighet över vattnet inom det område där verksamheten skall bedrivas.» 

 

15.1.3 Svensk lov:  Miljöbalk (1989:808) 4 kap. 1 §, Lag (1989:813) 2. kap. 1 § 

og Lag (1971:437) § 1, med hensyn til betingelsen om at 

foretagendet/tiltaket er et ledd i utvikling av det lokal næringslivet og i regi 

av samer med «rådighet» over vannet.  

 

15.1.4 Sveriges positive behandling av «Melding Lappland kraftverk» av 

06.12.2017 ved:  

 

✓ Mark- och miljödomstolens behandling uttalelse/förklaring» 

ved dom/«yttrande» av 06.12.2017  

 

✓ «Mark och miljödomstolen finner för närvarande inget hinder 

mot att Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge 

ansöker om att få uppföra det aktuella kraftverket.» 

 

✓ Svenske Regeringens brev av 14.08.2018, sitat: «Regeringen 

förklarar att en prövning av ansökan om tillstånd till Lappland 

kraftverk ska göras i Sverige».  
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16.0  Det svenske rettslige grunnlaget for «samisk vannkraft- 

utbygging»  
 

 

16.1 «Rådighet» over vannet – betingelse for enhver form for vannkraft-

utbygging 

 

Svensk Lag (1989:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet  

2 kap. Rådighet över vatten m.m. 1 § fastsetter, sitat:  
 

«För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha 

rådighet över vattnet inom det område där verksamheten skall 

bedrivas.» 

 

Denne bestemmelse leder til at: 
 

✓ For å få drive vannkraft produksjon i Norge - basert på vann fra de aktuelle 

svenske «nationalälvarna» - skal eier av vannkraftproduksjon/kraftverket i 

Norge, ha «rådighet» over vannet i de aktuelle svenske «nationalälvarna».   
 

Samene handhever «rådighet»/råderett til land, vann, territorier og 

vannressursene i de områder der samene tradisjonelt har eiet, bebodd, befolket, 

brukt eller ervervet. Den svenske stat har ikke slik «rådighet» i samiske 

ressursområder.   

 

Det kan ikke erverves «rådighet» (eier rett) til vannressursene/fallrett i de 

områder der samene tradisjonelt har eiet, bebodd, befolket, brukt eller ervervet.  

 

Bare samer som har «rådighet» (eier rett) og fallrett til vannressursene fra 

svenske «nationalälvarna», får tillatelse til å regulere vann til kraftformål og får 

søke, bygge og drifte kraftverk med vann fra de aktuelle vassdragene.    

 

 

16.2  «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende 

vassdragsretten» 11 mai 1929 (Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon 

/ Svensk-norsk vattenrättskonventionen) 

 
Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon (Konvensjon) gjelder for foretagende, 

vannkraftvirksomheter (vannkraftutbygging) i hele Norge og Sverige, herunder i 

svensk-norske Lappmarken og for alle virksomhetsutøvere. 

  

Konvensjon gjelder derfor for kraftutbygging basert på; norske stats «rådighet» 

over vannet, svenske stats «rådighet» over vannet, og samenes «rådighet» over 

vannet. 
  
Det rettslige grunnlaget for «samisk vannkraftutbygging» bygging av Lappland 

kraftverk er basert på bestemmelsene «Norsk-svensk vassdragsretts-konvensjon» 

 

Konvensjon ble ratifisert for Norges vedkommende (ikrafttredelse) 12. juni 1931. 

Konvensjon er internasjonal og kan ikke endres ensidig av berørte stater.   
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«Samtykke» fra det annet rike.  
 

Art. 12  

 

✓ «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 for et vassdrags benyttelse til 

ferdsel eller fløtning eller å forårsake hinder for fiskens gang til skade for 

fisket innom sistnevnte rike eller hvis foretagendet kan antas der å fremkalle 

betydelige forstyrrelser i vannforholdene innenfor et større område».   

 

 

Behandlingsmåten – Innsendelse av søknad. 
 

Art. 14 
 

✓ «1.  Søknad om tillatelse til et foretagende innsendes til vedkommende 

myndighet i det rike hvor foretagendet aktes iverksatt. Hvis det vannfall eller 

den faste eiendom eller den ferdsels- eller den fløtningsinteresse for hvis 

regning foretagendet aktes iverksatt 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». 
 

✓ «2.  Søknaden skal være fulgt av de tegninger og beskrivelser samt inneholde 

de opplysninger som er nødvendige for bedømmelse av foretagendets 

virkning innenfor begge riker.» 
 

✓ «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. 

 

 

Underretning.  
 

Art. 15  
 

✓ «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. Innvånere i 

dette skal dog på den måte som vedkommende myndighet i samme rike 

finner hensiktssvarende og gjennom denne myndighets forsorg underrettes 

om søknaden og dens behandling. I den hensikt skal de nødvendige 

opplysninger herom tilstilles denne myndighet av vedkommende myndighet i 

førstnevnte rike.» 

 

 

Innhentelse av opplysninger. 

 

Art. 16  
 

✓ Hvert av rikene kan hos vedkommende myndighet i det annet rike innhente 

de opplysninger som trenges for å behandle foretagendets virkninger innen 

dette rike.  
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16.3 «Lov i henhold til konvensjon mellom Norge og Sverige om visse 

spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11 mai 1929» (Vassdragslov i 

h.t. konvensjon Norge/Sverige) 

 

Denne lov tredde i kraft (ikraftredelse) den 05.01.1932 – etter at Norsk-svensk 

vassdragsrettskonvensjon tredde i kraft den 12. juni 1931. Loven er senere endret 

og sist den 01.01.2018.  

 

Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige, er gjeldende for Lappland kraftverk 

prosjektet.  

 

 

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, hvis foretagendet kan antas å medføre 

ulempe av nogen betydning innen Sverige for et vassdrags benyttelse til 

ferdsel eller fløtning eller forårsake hinder for fiskens gang til skade for fisket 

innen Sverige, eller hvis foretagendet kan antas der å fremkalle betydelige 

forstyrrelser i vannforholdene innenfor et større område».  

 

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».   

 
 

16.4  «Rådighet» over vannet tilkommer/tilhører samene  

 

Samenes «rådighet» (råderett eier rett) til svensk/norske lulesamenes 

«Lappmarken» - land, vann, territorier, naturressurser, vannressurser og vannfall 

i de områder der samene tradisjonelt har eiet, bebodd, befolket, brukt eller på en 

annen måte ervervet - er basert på «urminnens hävd».  

 

Lulesamenes «rådighet» (råderett eier rett) til den aktuelle «Lappmarken» er 

fastsatt i Internasjonale konvensjoner – FN-erklæring (folkerettslige forpliktelser) 

og ILO-konvensjon 169 om urfolks rettigheter,  
 

-  Artikkel 26, samenes rett til landområder, territorier og ressurser de 

tradisjonelt har eid eller befolket, brukt eller som de på annen måte har eller 

har ervervet.  
 

-  Artikkel 27, Samenes rett til å utøve sin kultur, og om nødvendig å sikre  

tilgangen til landområder, territorier og ressurser de tradisjonelt har eid eller 

brukt.    
 

-  ILO-konvensjon 169 - deriblant: 

Ifølge art. 8.1 skal ved anvendelse av nasjonal lovgivning tas tilstrekkelig 

hensyn til samenes skikker, sedvanerett - basert på urminnens hävd. 
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Sveriges Högsta Domstolens dom i sak T853-18 – samenes særlige rettigheter: 
-   Sveriges Högsta Domstol bekrefter samenes «rådighet» /råderett, rettighet til 

naturressurser, land, vann og territorier innom de områder de tradisjonelt har 

eiet, befolket, brukt eller ervervet.  
 

-  Samene har gjennom “urminnens hävd”, herunder folkerettslige rettigheter 

ervervet “råderett” til deriblant vannrettigheter, vannfall og dermed bruken av 

vannressurser.   
 

- Domstolen legger til grunn samenes rett til å opprettholde sin kultur og om 

nødvendig sikre tilgang til mark/landområder som de tradisjonelt har brukt.  

 

 

16.5 Svensk Lag (1971:437) «Rådighet över vatnet m.m» fremkommer av deriblant 

«Rennäringslag  
 

 1 § fastsetter, sitat:  

«Den som er av samisk härkomst (same) får enligt bestämmelserna i denna lag 

använda mark och vatten till underhåll för sig och sina renar.  
 

Rätten enligt första stycken (renskötselrätten) tillkommer den samiska 

befolkningen och grundas på urminnens hävd.» 

 

 Kommenter til bestemmelsene   

✓ Samene - stedlige lulesamer - har rådighet til de aktuelle vassdrag (vatten) 

som inngår i Lappland kraftverk prosjektet.  

✓ ”Rådighet” til land og vann tillkommer den samiske befolkningen – till 

underhåll – och grundas på urminnens hävd.» 

 

 

16.6 Lappekodisillen Lov-1751-10-02 
 

Lappekodisillen bestemmer at samer i Norge og Sverige har samme rettighet til å 

utøve og utvikle samisk næringsliv i Lappland/Sameland, uavhengig av om de bor 

i Norge eller Sverige. De aktuelle samene må i så henseende behandles likt i 

denne sammenheng.  
 

Under henvisning til også Lappekodisillen kan lulesamene i Norge være partnere i 

Lappland kraftverk prosjektet, slik det er planlagt.   

 

 

16.7 Rettighet til å anvende vann fra de svenske «nationalälvarna» i 

Lappmarken til kraftformål 

 
Det er ikke tillatt til å lede (ta) vann eller regulere vann til kraftformål (for å 

bygge kraftverk) fra de svenske «nationalälvarna» i Lappmarken, med mindre 

foretagendet er et ledd i utveckling av det lokala näringslivet eller befintliga 

tätorter   

 
Svenske Miljöbalk (1998:808) – 4. kap. Särskilda bestämmelser för hushålling 

med mark och vatten för vissa områden i landet, fastsetter under § 1, sitat:   

 

«De områden som anges i 2-8 §§ är med hänsyn till de natur- och kulturvärden 

som fins i områdena, i sin helhet av riksintresse. Exploateringsföretag och andra 

ingrep i miljön får komma till stånd endast om  

1. det inte möter något hinder enligast 2-8 §§ och 

2. det kan ske på ett sett som inte påtagligt skadar områdenas natur- och 

kulturvärden.» 
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”Bestämmelserna i första stycket 2 och i 2-6 §§ utgör inte hinder för 

utvecklingen av befintliga tätorter eller av det lokala näringslivet eller för 

utförandet av anläggningar som behövs för totalförsvaret».  

 

6 § fastsetter, sitat:  

 

«Vattenkraftverk samt vattenreglering eller vattenöverledning för 

kraftändamål får inte utföras i nationalälvarna Torneälven, Kalixälven, 

Piteälven och Vindelälven med tillhörande vattenområden, källflöden och biflöden 

samt följande vattenområden med tillhörande käll- och biflöden: ---  

I Luleälven - Stora Luleälven uppströms Akkajaure, Lilla Luleälven uppströms 

Skalka och Tjaktajaure samt Pärlälven.»  

 

 

 Kommenter til bestemmelsen  
 

✓ Laponia Center AB og MuskenSenter AS er en stedlig lulesamisk fellesskaps- 

ordning – organisert som et aksjeselskap - for å utvikle det lokale samiske 

næringslivet, den samiske kulturen (det materielle kulturgrunnlaget) og 

eksisterende tettsteder.  
 

✓ Partene kommer med sin virksomhet under bestemmelsene i Miljöbalken 4 

kap. 1 §, første og andre ledd, og rammes derfor ikke av bestemmelsen i 6 §.  
 

✓ Samene «områdernas natur- och kulturvärden» styrkes av foreliggende plan 

om bygging av Lappland kraftverk.  
 

✓ Prosjektet eies av bare lulesamer fra det aktuelle lokale prosjektområdet i 

Lappmarken, og er etablert for å skape grunnlag for å styrke og utvikle 

samenes natur- og kulturverdi i samme prosjektområdet, ved utvikling av 

samisk næringsliv/samfunnsliv, det materielle kulturgrunnlaget.  

 

 
16.8 NOU 1994: 12 – Lov om vassdrag og grunnvann  

 

Lov om vassdrag og grunnvann fastsetter under pkt. 26.2.2, sitat:  
 

«Den enkelte stats interne rett vil ikke ha noen rettslig virkning overfor andre 

stater.»  

 

Lov om vassdrag og grunnvann fastsetter under pkt. 26.2.3, som får positiv 

virkning for «samisk vannkraftutbygging», sitat: 
 

«1.  En stat må aldri endre vannets retning eller løp når det fortsetter inn i et 

annet land.» 

 

Dette leder til:  

Det er bare svenske samer basert på anført lovgivning, som har «rådighet» 

over vannet og med anført svensk «samtykke», kan endre vannets retning i 

Stora Luleälven og Piteälven oppstrøms i Norge. Betingelsen under dette, i 

følge svensk lov, er at foretagendet/tiltaket er et ledd i vannkraftutbygging for 

lokal næringsutvikling og i regi av samer med «rådighet» over vannet.    

 

 

16.9 Svensk tillatelse til å fremme søknad om bygging av Lappland kraftverk i 

Sulitjelma/Fauske basert på vann fra aktuelle «nationalälverna» 

foreligger 

                                     
Aktuelle lulesamer ved Laponia Center AB og MuskenSenter AS har fått tillatelse - 

ved dom i Mark- och miljödomstolen, Umeå av 06.12.2017 i «Mål nr. M 2175-17» 

- til å fremme søknad om bygging av Lappland kraftverk i Sulitjelma/Fauske 

basert på vann fra aktuelle svenske «nationalälvarna».   
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17.0  Rådighetshavere (noen av rådighetshavere) til land, vann, 

territorier, naturressurser, boområder og ervervede områder 
(på en annen måte) i lulesamenes «Lappmark» i Sverige og 

Norge 
 

 

17.1  «Rådighet» til land, vann, territorier, vannressursene, naturressurser tilhører 

samer som tradisjonelt har eid/brukt eller ervervet områdene i Lappland/ 

Sameland - den svenske/norske Lappmarken. Dette i følge den internasjonale 

lovgivningen (FN-konvensjon og ILO-konvensjon), den svenske og den norske 

lovgivningen, som stadfestes i Sveriges Högsta Domstolens dom i sak T853-18 av 

23. januar 2020 og Norges Høyesterett dom i sak nr. 20-143893SIV-HRET av 11. 

oktober 2021.   

 

 

17.2  Lulesamer organisert i forening ved Laponia Center AB, Jokkmokk og  

MuskenSenter AS, Musken 

 

Selskapene er stiftet av lulesamer, herunder Simon Andersen med flere og der 

Simon Andersen er daglig leder/styrets leder.    

 

En del av lulesamene som har forfedre som tradisjonelt har eiet, brukt eller 

ervervet områdene, i den aktuelle svenske/norske Lappmarken, er organisert i 

forening ved aksjeselskap, under Laponia Center AB, Jokkmokk og MuskenSenter 

AS, Musken.   

 

 

17.3  Flere av vanlige samiske slektsnavn er i dag godt representert både i Norge og 

Sverige. Samene som kom til Norge ble pålagt til å bytte ut sitt samiske 

slektsnavn til et norsk «sen-navn» eller et annet navn, med hensyn til offentlig 

forvaltnings-praksis. Dette pålegget er nå opphevet og samer kan igjen ta tilbake 

sitt opprinnelige samiske slektsnavn. 

 

 

17.4  Simon Andersen født i Jokkmokk og andre lulesamer i Norge er av lulesamisk 

härkomst fra Lule/Pite Lappmarken.  

 

 

17.5  Nåværende lulesamers «rådighet» (eier rett) over naturressursene i Lule/Pite 

Lappmarken områdene, er basert på egen/fedrenes/forfedrenes ervervede 

«rådighet» gjennom «urminnens hävd», tilbake i tid til år 1640, i henhold til 

foreliggende dokumenter. Det er mulig å dokumentere slektens bosetning i 

områdene vesentlig lengre tilbake i tid, basert på eksterne dokumenter.    
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17.6 Simon Andersens lulesamiske herkomst kan oppsummeres, ved foreliggende 

slektsregister, slik det her følger:    

 

16.6.1 Far-siden:  

 

Anders Nilsen Gintal (Stefjord-Ànndà) – oldefar til Simon Andersen 

 

Anders Nilsen Gintal (Stefjord-Ànndà) var far til Nikolai Andersen (Gintal), 

som var far tll Andreas Andersen, som var far til Simon Andersen. Stefjord 

Ànndà var da Simon Andersens oldefar, på farssiden. Stefjord-Ànndà ble født 

den 15.11.1850 i Jokkmokk, døde den 13.04.1939 i Vasja (Storelv) - ved 

foten av nasjonalfjellet Stetind i Stefjord i Tysfjorden. 

 

Stefjord-Ànndà (er det skrevet om) trådde sine barnekomager i Nattavaara i 

Gällivare kommun og bosatte seg (flyttet) etter hvert til Storelv ved foten av 

nasjonalfjellet.  

 

Stefjord-Ànndà var reineier, ble senere også fisker-bonde, lærer, misjonær i 

Finnemisjon, senere predikant i den læstadianske førstefødte menighet i 

Norge. Det skrives om at Stefjord-Ànndà var en aktiv veiviser i lokalsam-

funnet, han var «uten tvil en mangfoldig personlighet» og for øvrig en «kjent 

personlighet i Tysfjord i sin samtid».   

 

Det er noen historier om Stefjord-Ànndà, til fots og på hesteryggen over 

landområdene i svensk-norske Lappmarken, som bærer av den samiske 

kulturen, språket, identiteten og ikke minst læstadianismen i Sverige og 

Norge.  

 

Generasjon etter var også reineiere, reingjetere, fjellvann fiskere (spesielt 

Petter og Åsa Vannar familien i Sør Kaitum) og brukere av naturressursene, 

land, vann og territorier. Simon Andersens bestemor Elen Tjågne Knutsen 

(søster til Åsa Vannar) er født under reingjeting på fjellet i Gällivare kommun, 

et sted mellom Gällivare og Tysfjorden.  

 

 

17.6.2 Mor-siden:   

 

Abmut (Ammund) Larsson Kuorak (Kuorak Abmut) – oldefar til Simon 

Andersen 

 

Abmut (Ammund) Larsson Kuorak (Kurak Abmut), er Simon Andersens 

oldefar, på morsiden. Kuorak Abmut ble født 18. juli 1837 i Kvikkjokk 

(Jokkmokk kommun) hvor han bodde, og døde den 26.juli 1908. Tipp-

oldeforeldre Lars Pålson Teita (født Kuorak år 1800) og Inga Kälates, 

Kvikkjokk. Simon Andersen har flere samiske slektsledd tilbake til år 1640 i 

lulesamenes områder i Kvikkjokk/Jokkmokk og svensk/norske Lappmarken 

uten riksgrenser.  

 

Ved en kirke brann i denne del av Lappmarken gikk det tapt et antall 

kirkebøker som i følge Asta Rimpi i Sverige ville ha vist ennå flere samiske 

slektsledd tilbake i tid før år 1640.  

  

Historien forteller at Kuorak Abmut døde i Kielloapmi (ut fjorden fra Musken) i 

Hellemofjorden/Tysfjorden hos sin svigersøster Kiellom-Sigga, under sin rein-

gjetning. Han skulle samle sin reinflokk på Kieloapmi-fjellene til et tryggere 

beiteområde på Nordbukt-fjellene, lengre inn/øst i Hellemofjorden. Etter 

Abmuts død kom datteren Anna fra Kvikkjokk for å fullføre farens reinsamling 

til Nordbukt fjellene. Anna/familien mistet en stor del av reinflokken (ca. 400 

dyr), dels på grunn av værforhold og dels over fjellstup. 
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Kuorak Abmut hadde trolig rein også i Kvikkjokk, der han bodde/var kirkebok-

ført, eller i fjell områdene i Lule/Pite Lappmarken. Han var bruker av 

landområdene, naturressursene både i Norge og Sverige og hadde følgelig 

«rådighet» til land, vann, naturressurser i aktuelle norsk-svenske 

Lappmarken.  

  

Generasjonene etter var også reineiere, fjellvann fiskere, rådighetshavere til 

store landområder (moltebærland) og jaktområder, brukere av øvrige 

naturressurser, land og vann generelt. Simon Andersen sin mor - Inga 

Andersen (Gælok Inga) - var familiens siste reingjeter og naturressurs bruker 

på fjellene i svenske/norske Lappmarken.  

 

Det har pågått grenseoverskridende næringsaktivitet i de aktuelle områdene 

gjennom tidene. Krigen 1940-1945 hindret og dels stoppet samenes aktivitet 

- spesielt reindriften - på norsk side av grensen, men fremdeles i år 2022 er 

det aktiv samisk reindriftsnæring i områdene.  

 

 

17.7  Det er nå under utvikling en utvidet lulesamisk næringsaktivitet ved «Samisk 

vannkraftutbygging», deriblant Lappland kraftverk prosjektet. Basert på 

lulesamenes «rådighet» til land, vann, territorier, naturressurser i «Lule/Pite 

Lappmark», svensk, norsk og internasjonal lovgivning.   

 

Foretagendet er et ledd i samenes; eget næringsutviklings tiltak, materielle 

kulturgrunnlaget, kulturen, språket og samfunn.   

 

 

17.8  Lulesamiske befolkningens bosetningsområder og ressursområder i 

Sverige og Norge - basert på «urminnens hävd». Denne rettighet tilkommer den 

som er av disse lulesamenes herkomst i Sverige og Norge.   

 

 

17.9  Her oppføres bare en liten del av de svensk/norske samiske slektsnavn som i  

stor grad tilhører også Simon Andersens samiske herkomst:  

 

Gintal (Kintel), Kuorak, Teita, Kälatis, Gælok, Rimpi, Ràhka, Vannar, Kielatis, 

Kuoljok, Tuolja, Vadnem, Tjogne, Soadas, Råvok, Råwåk, Skalltje, Pittsa (Pittja), 

Viltok, Kallok, Länta, Spik, Kjikkom, Nägga, Åstot, med flere samiske slektsnavn 

som hadde og har sine bosetningsområder, ressursområder, land, vann, territorier 

i lulesamenes «Lule-Pite Lappmark» i Sverige og Norge.             

 

 

17.10 Søkers - de aktuelle lulesamer i forening ved Laponia Center AB og MuskenSenter 

AS - «rådighet» over land, vann, territorier, vannressurser og naturressursene i 

den opprinnelige Lule/Pite Lappmarken, ansees å være vel dokumentert også i lett 

tilgjengelige kilder.     
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18.0 Lappland kraftverk prosjektet – samisk vannkraftutbygging 
 

 

18.1 Lappland kraftverk prosjektet eies av samer, og er basert på særlige 

bestemmelser som gjelder for anført «samisk vannkraftutbygging», herunder 

særlige samiske rettigheter som gjelder bare for samer.  

 

Lappland kraftverk ved Lappland Kraft AS / Laponia Center AB - 

MuskenSenter AS;  
 

✓ Lappland kraftverk/Lappland Kraft eies og skal drives bare av samer som har 

«rådighet» over vannet innom det område der virksomheten skal drives.  
 

✓ Er et foretagende for utvikling av samisk; lokale næringslivet, kulturen, 

språket, samfunnet og eksisterende tettsteder.  
 

✓ Har «rådighet» ved sine medlemmer/aksjonærer, over aktuelle land, vann, 

naturressurser innen aktuelle (del av) Lule/Pite Lappmarken.  
 

✓ Herunder «rådighet» over aktuelle vann i de områder der aktuelle samer og 

senere generasjoner i rett nedadgående slektsledd har eiet, bebodd, befolket, 

brukt eller ervervet områdene på en annen måte.  
 

✓ Kommer under særlig lovgivning og bestemmelser, som Lappekodisillen 

(grensetraktaten av 1751 mellom Danmark-Norge og Sverige), «Konvensjon 

mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten 11 

mai 1929», internasjonale konvensjoner, norsk og spesielt svensk lovgivning 

og bestemmelser.  
 

✓ Den svenske lovgivningen er spesielt bestemmende, er helt avgjørende med 

hensyn til svensk «samtykke» til foretagendet (som fastsettes i samsvar med 

og basert på svensk lovgivning), herunder også for dette tilfellet med 

Lappland kraftverk prosjektet som er «Samisk vannkraftutbygging» i praksis.  

  

Lappland kraftverk – næringsgrunnlag for samiske lokalsamfunn - er et samisk 

næringsutviklings prosjekt, basert på svenske lulesamers «rådighet» (eier rett) til 

aktuelle vannressurser i Sverige og dels (grenseoverskridende) i Norge og svensk 

vannfall/fallrett.    

 

 

18.2 Prosjekteiere - søker   

 

Laponia Center AB, Jokkmokk, Sverige er eier i Lappland kraftverk med 66 

prosent eierandel, og MuskenSenter AS, Musken, er medeier i Lappland kraftverk 

med 34 prosent eierandel.   

 

Laponia Center AB, MuskenSenter AS og Lappland Kraft AS - eies og skal eies av 

stedlige/lokale samer (den som er av samisk herkomst), lokale/regionale 

reineiere, samiske næringsdrivende, rådighetshavere til berørte mark og 

vassdrag, samiske bosettere i tidligere kraftutbyggingsområder i Lappland, 

herunder selskapenes nærværende aksjonærer som arbeider for lokal 

næringsutvikling i berørte områder.    

 

Laponia Center AB, Jokkmokk og MuskenSenter AS, Musken er søkere om 

konsesjon til bygging av Lappland kraftverk, der Laponia Center AB (som 

hovedeier) handhever uinnskrenket prosjekteier- og søkerrett og plikt i Sverige.  
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18.3  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.  

Lappland kraftverk er basert på regulering av vassdragene ved Blåmannsisen og 

Sulitjelmaisen, som alle har sitt avløp til Sverige/Bottenviken.  

 

Messingmalmvatnene, Leirvatnet, Blåmannisvatnet, Stáddájávrre, Vuolep/Nedre 

Sårjåsjávrre og Bajep/Øvre Sårjåsjávrre – reguleres i tunnel til kraftstasjon i fjell 

ca. 15 m over havnivå, med adkomst/tunnel fra Fagerli i Sulitjelma, og med avløp 

i tunnel til Grytvika i Saltdalsfjorden. Videre reguleres Bieskehávrre (i Sverige) i 

tunnel til kraftstasjon, og i samme avløpstunnel til Grytvika.  

 

 

18.4  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 Sårjåsjávrre og Bieskehávrre/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.  

 

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

             utbyggingskostnad, og forenlig med gjeldende norsk, svensk og 

             internasjonal lovgivning.  

 

18.4.2  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.   

 

 

18.5  Nettilknytning med første 420 kV kabel i Nord-Norge – fra Salten trafo til 

svenske sentralnettet i Jokkmokk 

 

 Laponia Center/MuskenSenter har fremlagt melding for en ny 420 kV 

nettilknytning – alternativt jordkabel eller kraftledning – fra Lappland kraftstasjon 

til Seitevarre/ Heliga fallet i Jokkmokk kommune, som første byggetrinn/fase 1 

prosjekt.  

 

Sentralnettet i Salten regionen – Salten trafo – har ikke nettilknytnings kapasitet 

for planlagt kraftproduksjon fra Lappland kraftverk.  

 

 

18.6 Kraftproduksjon kan eventuelt utbygges ved egen nettilknytning for nye 

industrietableringer.  
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19.0  Status i arbeidet med «Melding Lappland kraftverk» av  

20. august 2017 
 

Først forestående offentlig/NVE handling: 
  

NVE skal sende Meldingen på høring til berørte kommuner  

og parter i Norge.  

 

19.1  Søker – Laponia Center AB, og MuskenSenter AS - har sendt «Melding 

Lappland kraftverk» av 20. august 2017 til Norges vassdrags- og energidirektorat 

(NVE) Oslo. Meldingen er et ledd i å få utarbeidet norsk konsekvensutrednings 

program (KU-program) med påfølgende konsekvensutredning av foretagendets 

virkninger i Norge.  

 

19.2  NVE sender på høring 

NVE skal sende meldingen, med søkers forslag til KU-program, på høring til lokale 

myndigheter, organisasjoner og berørte parter i Norge. 

 

19.3  NVE fastsetter KU-program  

Etter at NVE har mottatt høringsuttalelsene skal NVE fastsette endelig KU-

program for konsekvensutredning i Norge som utføres av søker.  

 

19.4 Søknad sendes NVE 

Søker sender søknad til NVE fulgt av Sveriges uttalelse (förklaring) om tillatelse til 

å søke, tegninger og beskrivelser, nødvendige opplysninger om foretagendet, 

norsk konsekvensutredning om foretagendets virkninger i Norge og svensk 

konsekvens-utredning om foretagendets virkninger i Sverige. 

 

* * 

 

19.5  Stortinget har i sak «Dokument nr. 15:2838 (2020-2021)» av 20.08.2021 

til Erna Solbergs regjering, stilt slik spørsmål:  

 

Skriftlig spørsmål fra stortingsrepresentant Runar Sjåstad til olje- og 

energiminister Tina bru, sitat: 

 

«Kan statsråden redegjøre for hvorfor søknaden (Meldingen) ikke er 

behandlet og sendt på ordinær høring jfr. regelverk». ? 

 

  Statsråden svarer – deriblant slik: 

 

«Lappland kraftverk er et spennende prosjekt» 

 

«Saksbehandlingsreglene i «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse 

spørsmål vedrørende vassdragsretten» av 11.5.1929 vil komme til anvendelse 

når saken kommer til søknadsfasen».  

 

«NVE opplyser at status i arbeidet med meldingen er at direktoratet har bedt 

tiltakshaver gjøre enkelte oppdateringer av meldingsutkastet, samt stilt krav om 

at meldingen oversettes til svensk og nordsamisk.» 

«NVE opplyser at meldingen vil bli sendt på høring så fort den er oppdatert og 

oversatt.» 

 

* * 
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19.6 NVE skriver – om gjeldende regler for behandling av Lappland kraftverk 

prosjektet, sitat:   

  

«Saksbehandlingsreglene i Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse 

spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11.05.1929 kommer til anvendelse.» 

 

 

19.7  Søker bemerker: 

 

Aktuelle endringer - oppdateringer som NVE kaller disse endringene - er i strid 

med bestemmelsen/saksbehandlingsreglene i «Konvensjon mellom Norge og 

Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai 1929», 

herunder «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» (Ikraftredelse) 

05.01.1932.  

 

NVE anfører selv av at saksbehandlingsreglene i Konvensjon kommer til 

anvendelse for behandling av prosjektet. 

 

Det er direkte feil informasjon - en desorientering - av tidligere statsråd 

overfor Stortinget, at «Saksbehandlingsreglene i «Konvensjon mellom Norge og 

Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten» av 11.5.1929 vil komme 

til anvendelse når saken kommer til søknadsfasen». Dette er i strid med også 

OEDs tidligere orientering. Dette er å føre, søker, samene, svenske myndigheter 

og Stortinget bak lyset, og i tillegg en grov diskriminering av samene på same 

etnisk grunnlag, slik vi ser det.  

 

Om søker anfører noe i Meldingen som er i strid med saksbehandlings-reglene 

«Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige», blir søker en lovbryter.  

 

Om søker i tillegg bryter svenske bestemmelser/svensk lovgivning i forbindelse 

med konsekvensutredning av foretagendets virkninger i Sverige, vil dette trolig 

lede til at:  

✓ svenske myndigheter ikke behandler en ulovlig konsekvensutredning, 

✓ foretagendet får ikke Sveriges «samtykke» i overensstemmelse med art. 12 i 

konvensjon mellom Norge og Sverige av 11 mai 1929.       

 

Anførte pålegg om å endre meldingen slik NVE pålegger er til skade for søker, er 

en oppfordring til lovbrudd og kan følgelig aksepteres ikke. 

 

 

19.8  Tillatelse til et foretagende – Konvensjonens art. 12 

  

Sveriges «samtykke» til foretagendet blir gitt på bakgrunn av, senere formell 

søknad om konsesjon med deriblant svensk konsekvensutredning av 

foretagendets virkninger i Sverige, som sendes til NVE med kopi til Sverige.  

 

Før søknad sendes, må det utarbeides;  
 

• Norsk konsekvensutredning, basert på norsk utredningsprogram av NVE, 

av foretagendets virkninger i Norge, og for øvrig etter norsk lovgivning. 
 

• Svensk konsekvensutredning, basert på svensk utredningsprogram av 

Länsstyrelsen, av foretagendets virkninger i Sverige, og for øvrig etter svensk 

lovgivning.   
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20.0  NVEs krav til endringer av meldingen – oppfordring til å 

innføre ny form for bestemmelser for saksbehandling.  
 

20.1  NVE har i brev av 26.02.2020 til MuskenSenter gitt tilbakemelding på 

behandlet av «Melding for Lappland kraftverk» av 20. august 2017 og anfører 

deriblant slik det her fremkommer.  

 

«NVE skriver at søker må gjøre enkelte endringer - ta inn deriblant følgende ny 

tekst - i Meldingen. 

 

Ny tekst - endringen av Meldingen.  
 

«Samråd med svenske myndigheter:» 

«Lappland kraftverk vil omfatte vassdragsinngrep på både norsk og svensk 

side av grensen. 

Prosjektet skal derfor behandles etter konvensjonen mellom Norge og 

Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdragsretten av 11. mai 1929.  

I praksis vil det si at inngrepene på norsk side skal behandles av norske 

myndigheter, mens inngrepene på svensk side skal behandles av svenske 

myndigheter.  

Inngrepene på norsk side vil imidlertid ha konsekvenser for Sverige 

gjennom fraføring av vann fra Luleälv.  

Etter konvensjonens artikkel 12 må derfor svenske myndigheter gi 

samtykke for at det kan gis tillatelse til inngrepene på norsk side.  

Siden kraftverket vil føre til grenseoverskridende miljøpåvirkninger, skal det 

også behandles etter Espoo-konvensjonen. 

Svenske myndigheter ble varslet om prosjektet av Olje- og 

energidepartementet i brev av 10.10.2017.  

I samme brev ble svenske myndigheter forespurt om de ønsket å delta i 

utrednings- og søknadsprosessen for den norske delen av prosjektet. 

Norges kontaktpunkt for Espoo i Sverige er Naturvårdsverket.» 

 

«Høring: …  

«I Norge blir meldingen kunngjort i lokalpressen og lagt ut til offentlig 

ettersyn i berørte kommuner.  

Den blir sendt til sentrale og lokale forvaltningsorganer og til ulike 

interesseorganisasjoner.   

Meldingen blir i tillegg sendt på høring i Sverige.  

Mottakere i Sverige er lokale og regionale myndigheter, berørte 

samebyer og Naturvårdsverket.  

Meldingen og brosjyren vil være tilgjengelig for nedlastning på 

www.nve/konsesjoner i høringsperioden.  

En papirversjon kan fås ved å kontakte tiltakshaver.  

Alle kan komme med uttalelse.  

Uttalelsen kan sendes via nettsiden www.nve.no/konsesjoner, på 

sakens side, til nve@nve.no eller i brev til NVE-Konsesjonsavdelingen. 

Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO.  

Høringsfristen er minimum seks uker etter kunngjøringsdatoen.» 

 

«Resten av avsnittet under «Høring» skal stå som før». 

 

«Oversettingen av meldingen til svensk og nordsamisk» 

 

«NVE stiller krav til oversetting av vannkraftmeldingen til svensk og 

nordsamisk (etter ønske fra svensk sameby). Vi mener dette er nødvendig 

fordi at vannkraftsaken har betydelige grenseoverskridende virkninger. Mange 

av de som blir berørt av prosjektet befinner seg i Sverige og forstår 

nødvendigvis ikke norsk fult ut.  

 

http://www.nve/konsesjoner
mailto:nve@nve.no
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Kravet om oversetting av vannkraft meldingen til andre språk er hjemlet i 

forskrift om konsekvensutredninger § 34 siste ledd.» 

 

20.2  NVE skriver i brev av 03.03.2020 slik; «Miljødirektoratet (i denne sak: NVE) kan 

pålegge forslagsstilleren å utarbeide hele eller deler av planprogrammet eller 

meldingen med forslag til utredningsprogram og planforslag eller søknad med 

konsekvensutredning på de språkene som er nødvendig.»  

 

20.3  Det er flere brev fra NVE og OED til ulike parter, i forbindelse meldingen og 

saksbehandling av Lappland kraftverk prosjektet – for eks. datert, fra NVE;  

14.10.2011, 11.09.2017, 22.10.2018, 10.09.2019, 11. 02.2020, 26.02.2020, 

03.03.2020 - fra OED; 15.06.2018, 17.09.2017, 20.08.2018, 24.09.2018.  

 

Det er etter vår oppfatning gjort en serie av feil orientering, villedende 

orientering, grov tjenesteforsømmelse og diskriminering av «samisk 

vannkraftutbygging» og samer, som fremgår av anførte brev.    

 

 

20.4  MuskenSenter vil bemerke:  

 

Anførte pålegg om å endre meldingen slik NVE pålegger aksepteres ikke. 

 

Det må ikke gis noen innskrenkende/ulovlige bestemmelser på hva «Vassdragslov 

i h.t. konvensjon Norge/Sverige» av 11. mai 1929 fastsetter med hensyn til 

behandling av prosjektet.  

 

Det er ikke nødvendig (slik loven forutsetter) å oversette Meldingen til svensk og 

nord-samisk, når denne i følge loven ikke skal sendes til Sverige og heller ikke til 

et nord-samisk område. 

 

Meldingen må ikke endres slik at denne strider mot bestemmelsene i 

«Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» av 11. mai 1929, eller 

innskrenker lovens bestemmelser, eller er i strid med Norges/Sveriges gjeldende 

lovgivning for foretagendet og vilkår for Sveriges «samtykke» i overensstemmelse 

med art. 12 i konvensjon Norge/Sverige av 11. mai 1929.  

 

NVE skriver i sitt brev av 10.09.2019 at de ikke har behandlet saken siden 

oktober 2018 på grunn av at NVE avventer svar fra Havs- och vattenmyndigheten 

om å få organisert et møte med dem og Naturvårdsverket. Se forbud mot dette i 

Konvensjonens art. 15.   

  

NVE gir i sitt brev av 11.02.2020 feil saksopplysning/fakta fremstilling for 

innhentelse av uttalelser fra kommunene Jokkmokk og Arjeplog. Se forbud mot 

dette i Konvensjonens art. 15.  

 

NVE gir i sitt brev av 14.02.2020 feil saksopplysning/fakta fremstilling inn-

hentelse av uttalelser fra Tuorpon Sameby. Se forbud mot dette i Konvensjonens 

art. 15. 

 

 

20.5  NVE skriver i sitt brev 26.02.2020 under sitt krav om at den norske Meldingen 

skal sendes til Sverige, herunder sitat: «Kravet om oversetting av vannkraft 

meldingen til andre språk er hjemlet i forskrift om konsekvensutredninger § 34 

siste ledd.» 

Statsråden svarer Stortinget, sitat: «Kravet om oversetting er hjemlet i forskrift 

om konsekvensutredninger § 34 siste ledd.»   
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20.6  NOU 1994: 12 – Lov om vassdrag og grunnvann fastsetter under pkt. 26.2.2, 

sitat:  

«Den enkelte stats interne rett vil ikke ha noen rettslig virkning overfor andre 

stater.» 

NVE og OED utøver og oppfordrer til lovbrudd – etter vår oppfatning.   

 

  

20.7  Samisk vannkraftutbygging for å nyttiggjøre og ha rett til å utvikle de 

store vann- og naturressursene i svensk-norske Lappmarken  

    

«Samisk vannkraftutbygging» blir en ny samisk (svensk/norsk) næring 

for å nyttiggjør og utvikle samenes store vann- og naturressurser i den 

opprinnelige svensk-norske Lappmarken.  

 

«Samisk vannkraftutbygging» er realiteten ensbetydende med utvikling av det 

lokale næringslivet og samfunn, som skapes bare ved bærekraftig ressurs-

forvaltning. Dette leder videre til at «Samisk vannkraftutbygging» må aksepteres 

som helt ordinært/naturlig virkemiddel for også å styrke og bevare landsdelene 

Nord-Sverige og Nord-Norge.   

  

Lov om vassdrag og grunnvann fastsetter under pkt. 26.2.3, som får virkning i 

en annen sammenheng, sitat: 

«1.  En stat må aldri endre vannets retning eller løp når det fortsetter inn i et 

   annet land. 

 

Her kommer «Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» av 12.06.1931 til 

anvendelse for samer med «rådighet» over «vatten m.m.» for regulering, endring 

av vannets retning/løp av aktuelle svenske «Stora Luleälven» oppstrøms fra 

riksgrensen til Blåmannsisen i Norge.   

 

Dette sammen med svensk lovgivning for vilkår/rett til regulering av 

«nationalälvarna», «Stora Luleälven» oppstrøms fra riksgrensen til Blåmannsisen i 

Norge, gir grunnlaget for lovhjemlet «samisk vannkraftutbygging» i Norge/ 

Sverige, som også norske myndigheter må forholde seg til ifølge loven.     

   

 

20.8  Diskriminering på grunn av samisk etnisitet 

 

Søker vil kunne vise til flere forhold - anført i brev fra NVE og OED - ved 

behandlingen av «Melding Lappland kraftverk» 20.08.2017 som er i strid med  

bestemmelsen i «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon» av 11. mai 1929.  

 

Det er flere forhold anført i brev fra NVE, behandlingen og manglende behandling 

av «Melding Lappland kraftverk» fra NVEs side, som etter vår oppfatning er en 

grov diskriminering av, «samisk vannkraftutbygging»/Lappland kraftverk 

prosjektet og aktuelle samer, på grunn av samisk etnisitet.  

 

 

20.9  «Grunnloven 108» kommer til anvendelse, som «forplikter» «pålegger 

statens myndigheter å legge forholdene til rette», for deriblant aktuelle samiske 

folkegruppe, til å medvirke for å sikre og utvikle samisk språk, kultur og 

samfunnsliv. Ved etablering av Lappland kraftverk - lokal nærings, kultur og 

samfunns utvikling - i norsk-svenske lulesamenes kjerneområde, og med 

kraftstasjon og driftsselskapet Lappland Kraft AS i Sulitjelma/Fauske.      

 

 

20.10  Det er etter vår oppfatning, gjort flere grov tjenesteforsømmelser ved 

behandling av «Melding Lappland kraftverk», svensk «Samisk vannkraft-

utbygging» og med hensyn til bestemmelser under Grunnloven § 108.   
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21.0 Svenske Mark- och miljödomstolens behandling, etter søknad fra 

søker/Laponia Center AB – er første steg av søkeprosessen, for 

bygging av Lappland kraftverk først i Sverige og deretter i Norge   
 
 

21. 1 Søker – Laponia Center AB – skal som første steg av søkeprosessen for bygging 

av Lappland kraftverk i Sverige (som også blir gjeldende for Norge), sende søknad 

til den svenske Mark- och miljödomstolen, med forspørsel om at det fra svensk 

side, sitat: att det från dess sisa intet är att invändamot ansökningens 

upptagande til behandling.”. Jfr. Bestemmelsen under Vassdragslov i h.t. 

konvensjon Norge/Sverige av 11. mai 1929, art. 14, svensk lovgivning og brev fra 

den svensk «Regeringen» ved Miljö- och energidepartementet 14.06.2018 til 

Laponia Center AB og Norge vassdrags- og energidirektoret, med kopi til andre 

svenske departement, Mark- och miljödomstolen og Natutvårdsverket.  
 

 Mark- och miljödomstolens förklaring» (uttalelse) skal foreligge som grunnlag for, 

øvrige svensk sentrale myndigheteters, regionale og lokale myndigheter og 

berørte parters (for eks. Samebyers) behandling av saken, herunder forhold til 

svensk utredningsprogram for konsekvensutredning og påfølgende svensk  

konsekvensutredning.   

 

Videre skal også søknaden som sendes fra søker til NVE, sitat: ”søknaden skal 

være fulgt dette rikets uttalelse om at der fra dets side intet er å innvende mot at 

søknaden optas til behandling.  

 

 

21.2  Søker – Laponia Center AB, Jokkmokk, Sverige - har sendt søknad, «Begäran 

om förklaring (uttalelse) för efterföljande ansökan om licens för byggande av 

Lappland kraftverk» til Mark- och miljödomstolen, Umeå den 26.09.2017. I følge 

den svenske Regeringens brev av 14.06.2018, er dette ett första steg i att ansöka 

om tillstånd til anleggande av Lappland kraftverk i Sulitjelma i Norge, enligt 

svensk-norska vattenrättskonventionen av den 11 maj 1929 

(vattenrättskonventionen). 

 

 

21.3 Sverige ved Mark- och miljödomstolen har behandlet «Begäran om ”för-

klaring» (uttalelse) ved dom/«yttrande» av 06.12.2017 vedrørende bestemmelse i 

vattenrättskonvention art. 14 p1. Sveriges förklaring att från dess sida intet er att 

invända mot ansökningens upptagande till behandling, lyder slik sitat:  
 

«Mark- och miljödomstolen finner för närvarande inget hinder mot att 

Laponia Center AB och MuskenSenter AS i Norge ansøker om att få 

uppföra det aktuella kraftverket».  

 

21.4 Sverige ved «Regeringen» i brev av 14.08.2018 underbygger Mark- och 

miljödomstolens uttalelse slik, sitat:  

«Regeringens beslut» 

«Regeringen förklarar att en prövning av ansökan om tillstånd till Lappland 

kraftverk ska göras i Sverige».  

 

 

21.5 Miljö- och energidepartementet skriver i sitt brev av 20.08.2018 til Olje- og 

energidepartementet, sitat: «Det stämmer som du skriver att den svenska 

regeringen har gjort bedömningen att verksamheten verkställs i Sverige och 

dermed ska prövas av svenska myndigheter. Detta innebär att Laponia Center 

AB får vända sig med sin ansökan till mark- och miljödomstolen vid Umeå 

tingsrett.» 
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21.6  Søker utarbeider egen prosjektbeskrivelse for vurdering av foretagendets 

miljöpåverkan i Sverige, som samrådsunderlag for fastsettelse av utrednings 

-program for konsekvensutredning og konsekvensutredning i Sverige.    

 

NVE fastsetter norsk konsekvensutredningsprogram (KU-program), basert 

på  «Melding Lappland kraftverk» av 20.08.2017.  

 

  

21.7  Miljö- och energidepartementet skriver i sitt brev av 20.08.2018 til Olje- og 

energidepartementet, sitat: 
 

«I Sverige är det verksamhetsutövaren (søker) själv som är ansvarlig 

för att ta fram en miljökonsekvensbeskrivning (konsekvensutredning) 

innan ansökan lämnas in till prövningsmyndigheten.» 

«Det är länsstyrelsen som fattar beslut om verksamheten medför 

betydande miljöpåverkan. Därefter ska ett samråd hållas med samma 

parter (søker og länsstyrelsen) för att avgöra hur omfattande 

miljökonsekvensbeskrivningen (konsekvensutredningen) behöver 

vara. För frågor kring detta och närmare om hur den processen går till 

rekommenderar jag att Laponia Center AB vänder sig till Länsstyrelse i 

Norrbottens län.» 

 

 

21.8  Laponia Center AB (søker) skal sende prosjektbeskrivelse (virksomhetens 

beskaffenhet, omfang, virkninger og vannområder) til Länsstyrelsen og berørte 

parter i Sverige, for deretter å fastsette endelig utredningsprogram for 

konsekvensutredning i Sverige, i samråd med Länsstyrelsen og berørte parter i 

Sverige.  

 

21.9 Etter at partene – Laponia Center AB, Länsstyrelsen – har samrådet seg fram til 

et utredningsprogrammet skal søker/Laponia Center AB utarbeide en 

konsekvensutredning for prosjektområdet i Sverige, basert på svensk 

utredningsprogram som Länsstyrelsen, berørte parter og søker har fastsatt for 

samråd.    

 

21.10  Konsekvensutredningen av foretagendets virkninger i Sverige, utarbeides i 

Sverige av svensk konsulentfirma, skrives på svensk og oversettes til lulesamisk 

(da hele prosjektet er i lulesamisk område/region) om svenske myndigheter, 

stedlige samebyer og parter ønsker det. 

  

21.11  Den svenske konsekvensutredningen av foretagendets virkninger i 

Sverige må utredes i samsvar med svenske Mark- och miljödomstolens dom i 

saken, den svenske Regeringens brev i denne forbindelse, svensk lovgivning og 

«Svensk-norska vattenrättskonventionen av 11 maj 1929». 

  

 

21.12  Utarbeidelse av utredningsprogram og konsekvensutredningen i Sverige, 

gjennomføres etter at NVE har sendt Meldingen på høring i Norge, eller om norske 

myndigheter bekrefter at Meldingen blir sendt på høring i Norge, i samsvar med 

«Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige» (Ikraftredelse) 05.01.1932. 

    

21.13  Svenske myndigheter legger deriblant søkers svenske konsekvensutredning 

som grunnlag for vurdering av, om Sverige skal gi sitt samtykke til foretagendet i 

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

1929.  
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22.0  Formålet – utvikling av det lokale næringslivet/samfunnet 
 

 

22.1 Samfunnsmessige og sosiale forhold 

 

Inntektene fra tiltaket/kraftutbyggingen tilbakeføres til lokalsamfunnet for 

utvikling av det lokale næringslivet. Tiltaket vil derfor bidra spesielt til å sikre og 

styrke næringsgrunnlaget, skape stor sysselsetning og spesielt over anleggs-

perioden. Videre vil tiltaket skape et mer differensiert, aktivt og utviklet 

næringsliv, et bredere arbeidsmarked, og styrke og støtte tradisjonelle næringer, 

samfunnsliv, kultur og identitet, i regionene og landsdelene i Norge og Sverige.   

 

Beregnet elproduksjon gir lokal forsyningssikkerhet og betydelig nasjonal kraft-

oppdekking av fornybar lagrings energi, redusert bruk av fossil energi, reduksjon 

av miljøfarlig utslipp og et betydelig tiltak i kampen mot klimaendringer.  

 

 

22.2    Generell utvikling av det lokale næringslivet, kulturen og infrastrukturen 

 

Formålet er å utvikle det lokale næringslivet og eksisterende lokalsamfunn/ 

tettsteder, i de aktuelle ressursområdene i Lappland. Utviklingen av det lokale 

næringslivet og samfunnet skapes ved bærekraftig ressursforvaltning, vannkraft-

utbygging og av kapital til prosjekteiere gjennom drift av Lappland kraftverk.  
 

Utvikle det lokale næringslivet, det materielle kulturgrunnlaget, samenes kultur, 

samfunnsliv, tradisjonelle samiske næringer/næringsformer, herunder reindriften, 

jordbruk, laksefiske, fangst, kulturnæringer, duodje, næringer knyttet til 

naturressursene og andre samiske næringer.   

 

Utvikling/bygging av infrastruktur for samisk samfunn/næring, opprettholde og 

videreutvikle samiske bosetningsområder, nye næringer, sosiale samfunn, kristent 

trossamfunn, samisk språk, tradisjonelle og nye samiske kulturnæringer, støtte til 

forprosjekter, produktutvikling, nyskapning, markedsføring, kompetanseheving, 

investeringer, innovasjon, og nettverksbygning. 

 

Prosjekteiere vil ved forvaltning av samenes vannkraftressurser vurdere 

forsyningssikkerheten der tilgang på rimelig kraft til lokal næringsetablering og 

bosetning er en prioritert oppgave basert på et same politisk fundament.  

 

Ved forvaltningen av disse vannkraftressursene vil det bli tatt spesielle hensyn til 

de aktuelle samene, som har «rådighet» og råderett til de aktuelle vannkraft-

ressursene. Samene som har den aktuelle «rådighet» til ressursene har aldri 

tidligere har fått økonomiske fordeler (av betydning) til å styrke, bygge opp sin 

økonomi, næringsvirksomhet og samfunn ved tidligere vannkraftutbygginger i 

Norge eller Sverige.    

 

 

22.3   Sikring, utvikling og styrking av reindriftsnæringen 

   

Reindriften er en tradisjonell lokal næring i nærværende prosjektområder – 

«befintliga tätorter» - men er også en viktig kulturbærer og et kulturnærings- 

grunnlag, som må sikres, utvikles og styrkes spesielt med ulike virkemidler/tiltak.  

 

Næringen tilføres ved ulike virkemidler/tiltak; optimale tekniske løsninger, utstyr, 

materiell, infrastruktur, ressurser for å møte klimautfordringer, og andre relevante 

virkemidler som gir rasjonell og økonomisk drift. Dette leder til bedre lønnsomhet 

for næringen, og medvirker til å sikre og utvikle næringen til å opprettholde denne 

til en sikker, økonomisk og kulturelt bærekraftig familiebasert næring.         
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22.4 Styrke og bevare opplevelsesturisme/besöksnäring og ferie/semester i 

samenes, midtnattsolens og nordlysets/norrskenets land 

 

Medvirke ved; selvstendig etablering, samarbeide med eksisterende aktører og 

tilskudd til nyetableringer, herunder til bærekraftig turisme/besøksnæring, basert 

på opplevelse og ferieopphold i samenes, midtnattsolens og nordlysets landsdel, 

og der råvaren er lokal kultur, natur og alle de åtte samiske årstider. 

 

 

22.5 Høgskole, etablering, generell utdannelse og yrkesutdannelse - finansiert 

av Lappland Kraft 

 

Som et ledd i lokal næringsutvikling etableres høgskole utdannelse med 

naturvitenskapelig, næringsøkonomisk, kulturell, teknisk, juridisk og energi profil.  

 

Høgskolen kan; etableres som en selvstendig enhet, inngå som en del av 

Lappland Kraft, eller som en del av eksisterende samiske høgskoler og med 

kobling til fortrinnsvis energisektoren men også til øvrige lokale næringer, 

høgskoler og universitet. 

 

Høgskolen, eksisterende samiske opplærings institusjoner, samarbeidende 

virksomheter og studentene får kostnaden, stipend, studieordning, studieopphold 

finansiert av Lappland Kraft.  

 

 

22.6  Teknikum, høgskole for særlig faglig begavet samisk ungdom  

  

Etablering av teknisk høgskole, universitet - Teknikum for særlig faglig begavet 

samisk ungdom - der etableringen, drift av høgskolen, studien og studieoppholdet 

er fullfinansiert av Lappland Kraft.   

 

 

22.7  Næringsfond 

 

Opprette et eget Lappland/Sameland nærings- og kulturfond i regi av Lappland 

Kraft for lokal nærings, steds- og samfunnsutvikling. 

 

Næringsfondet kan opprettes slik at en del av fondsmidlene eventuelt kan 

disponeres av Sametinget i Sverige og Norge til lokal nærings- og steds utvikling.  

 

 

 22.8  Ikke uttømmende formåls beskrivelse 

  

Formåls beskrivelse og tiltak under dette er ikke uttømmende, og nye tiltak og 

virkemidler for å oppnå målsetningen og nye mål vil derfor tillegges.  
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23.0 Finansiering av kraftverkets utbyggingskostnad og 
prosjektutvikling 

 

23.1 Finansiering av utbyggingskostnaden.  
 

Hele utbyggingskostnaden på ca. nok. 5.460 mill. med tillegg av prosjekt-

utviklingskostnaden finansieres ved lån, og uten krav om egenkapital.  

 

Det blir ikke krav om at søker må ha egenkapital, på grunn av den lave 

utbygningsprisen inkl. nettilknytning på 2,60 kr/kWh for kraftverket.  

Tilsvarende utbygningspris kan være over 6,50 kr/kWh.  

Bygge kostnaden for Lappland kraftverk blir etter dette under 40 prosent av 

ordinær utbygningspris.     

 

23.2  Finansiering av prosjektutviklingskostnad.  
 

Hele prosjektutviklingskostnaden for kraftverk – egne administrasjonskostnader, 

konsekvensutredning, teknisk utredning for søknad om konsesjon, og søknad om 

konsesjon finansieres ved salg av aksjer i MuskenSenters datterselskap.  

 

Lappland Kraft AS betaler et årlig vederlag til datterselskapene, etter at konsesjon 

til bygging av Lappland kraftverk er gitt og kraftverket er kommet i drift.  
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Det er grunn til å mene - basert på gjeldende lovgivning - at det blir gitt 
konsesjon til bygging av Lappland kraftverk. 

 

Det er også grunn til å mene at Norge ser positivt til at det blir gitt konsesjon til - 

bygging av Lappland kraftverk - tidenes største satsning på; utvikling av store mengder 

fornybar energi, lokale og regionale næringsliv, det materielle kulturgrunnlaget, kulturen, 

det samiske, svenske og norske samfunn.  

 

Videre er det grunn til å mene at Sverige gir «samtykke», til at Norge gir konsesjon 

til bygging av kraftverk.   

 

Det er gitt flere prosjektbeskrivelser om Lappland kraftverk prosjektet, 

herunder «Melding Lappland kraftverk» datert 20.08.2017, se 

www.muskensenter.no . 

 

 

 

 

 
 

Gjør Lappland/Sameland  
til et kraftsenter 

 

 

 

 

 

16.04.2022 

 

 

MuskenSenter AS 

  

Simon Andersen                   Maria Novik Andersen 
                                   Daglig leder                                    Prosjektleder 

 

 

 

Laponia Center AB  

 

             Simon Andersen      Asta Rimpi 
                                                VD - ordförande                       projekt utveckling 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.muskensenter.no/
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Laponia Center AB og MuskenSenter AS har fremlagt melding om planer for en ny 420 
kV nettilknytning – alternativt jordkabel eller kraftledning – fra Lappland kraftstasjon til 

Seitevarre/Heliga fallet i Jokkmokk kommune, som første byggetrinn/fase 1 prosjekt. 
 

Sentralnettet i Salten regionen – Salten trafo – har ikke nettilknytnings kapasitet 

for planlagt kraftproduksjon fra Lappland kraftverk. 

 

Nettilknytning av  
Lappland kraftverk 

Fauske og Sørfold kommuner, Norge 
Jokkmokk og Arjeplog kommuner, Sverige 
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