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Olje- og energidepartementet 
v/Olje- og energiminister Terje Aasland  

Postboks 8148 Dep 

0033 Oslo  
 

 
 

 

 
 

Lappland kraftverk prosjektet – «Melding Lappland 

kraftverk» må sendes på høring  
 

 
Viser til Statsrådens brev av 24.08.2022 til MuskenSenter vedrørende «Melding Lappland 

kraftverk» av 20.08.2017.   

 
Søker Laponia Center AB og minoritets søker MuskenSenter AS ber på ny Olje- 

og energidepartementet (OED) om å instruere Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) om å sende «Melding Lappland kraftverk» av 

20.08.2017 på høring i Norge, i samsvar / tråd med bestemmelsene i «Norsk-

svensk vassdragsrettskonvensjon».  
 

 
 

Lovhjemlet etablering av «Samisk vannkraftutbygging»/Lappland 

kraftverk prosjektet  
 

Lappland kraftverk prosjektet er basert på samenes «rådighet» över 
vattnet - urfolks rettigheter – særlige samiske rettigheter och grundas på 

urminnens hävd.  
 

Lappland kraftverk i Sverige med kraftstasjon i Sulitjelma/Norge søkes rettsgyldig 

etablert med hjemmel i særlige samiske rettigheter, basert bestemmelsene i 
svensk Lag (1989:812), Miljöbalk (1998:808), Lag (1971:437) som er en del av 

grunnlaget for etablering av «Samisk vannkraftutbygging» / Lappland kraftverk.   

 
Dette leder til at Norge har et samisk (på same etnisk grunnlag) vannkraftprosjekt 

til behandling ved «Melding Lappland kraftverk», basert på bestemmelsene i særlig 
lovgivning for samenes «rådighet» over vann i aktuelle samiske bosetningsområder 

og «Konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende 

vassdragsretten» 11 mai 1929. 
 

NVE må behandle saken med hensyn til urfolks rettigheter, med dens «positive 
diskriminering» som er lovfestet, og ikke som et «vanlig» norsk-svensk 

vannkraftprosjekt. NVE og OED må akseptere at «Den norske stat er grunnlagt 

(tuftet) på territoriet til to folk - nordmenn og samer» og bestemmelsen i FN-
konvensjonens artikkel 27, ILO-konvensjon 169 og Grunnloven § 108. 
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Melding Lappland kraftverk 
 

Søker Laponia Center AB og MuskenSenter AS sendte «Melding Lappland 

kraftverk» 20.08.2017 - varsel om oppstart av den planlagte konsesjons-

/utredningsprosessen for Lappland kraftverk - til Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) den 20. august 2017.  
 

Meldingen er et varsel om igangsatt planlegging av Lappland kraftverk 
prosjektet i Norge, med forslag til utredningsprogram for konsekvensutredning av 

miljøpåvirkningene til planlagte Lappland kraftverk prosjektet i Norge. Meldingen 
skal sendes på høring av NVE til berørte kommuner og parter i Norge, med hensyn 

til (for å få) innspill til NVEs arbeide med å fastsette endelig utredningsprogram for 

konsekvensutredning av prosjektet i Norge.   
 

 
 

Krav om endring av Meldingen  

 
NVE har framsatt krav i brev av 26.02.2020 til søker, om endring av 

Meldingen - før denne kan sendes på høring.  
 

Kravet om anførte endringer av Meldingen - slik NVE har fremsatt i brev av 
26.02.2020 til søker - er i strid med bestemmelser i gjeldende lovgivning for saken. 

Se vedlegg sidene 11 – 13 – NVEs krav om endring av Meldingen.   

 
Norge kan ikke endre «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon», som er ratifisert 

av fjorten (14) medlemsland. Konvensjon kan heller ikke suppleres av norske 

myndigheter (NVE og OED).  
 

NVE bryter loven med overlegg – etter søkers oppfatning.  
Anførselen om at «konvensjon er imidlertid gammel og må suppleres ..» er også en 

direkte feil og lovstridig veiledning til aktuelle samer, og i strid med gjeldende 

norsk, svensk og internasjonal lovgivning. Se vedlegg sidene 11 – 13.  
 

 
 

Olje- og energidepartementet støtter NVEs behandling av Meldingen  
 

Olje- og energidepartementet ved statsråden skriver i brev av 24.08.2022 

deriblant (siste punktum), sitat: 
 

«Jeg har intet å innvende mot den behandling NVE har lagt opp til.»  

 
 

 

Diskriminering, lovbrudd og saksbehandlingsfeil  
 

1. Etnisk diskriminering, urettmessig forskjellsbehandling på grunn av 
etnisitet. 

 
NVE og OED diskriminerer aktuelle samer som krever behandling etter 

gjeldende «samisk rett» - særlige samiske rettigheter - for etablering av anført 

«samisk vannkraftutbygging» som tilkommer de aktuelle samene på etnisk 
bakgrunn gjennom deres «urminnes hävd». 
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Videre diskrimineres aktuelle samer; ved manglende «positiv særbehandling» 

(positiv diskriminering) av saken/prosjektet, og mangelfull tilrettelegging med 
hensyn til myndighetenes plikt til «å legge forholdene til rette for at den 

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

samfunnsliv» ved prosjektet.      
 

 

2. Lovbrudd og saksbehandlingsfeil – etter søkers oppfatning – med 
overlegg  

 
NVE bryter forvaltningslovens bestemmelser og behandler ikke ferdig «Melding 

Lappland kraftverk» 20.08.2017 i samsvar med lovpålagte bestemmelser.   
 

Behandlingen av Meldingen slik NVE har lagt opp til, er i strid med 

bestemmelsene i   
• «Norsk-svensk vassdragsrettskonvensjon» av 11. mai 1929  

• Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige) ratifisert 05.01.1932 

• Grunnloven § 108. 
• EØS-avtalen (EØS-retten).   

 
NVE pålegger og veileder søker om å endre Meldingen, til tross av at 

endringene blir i strid med loven og leder til at prosjektet ikke kan fremmes og 

heller ikke kan gjennomføres. 
 

NVE pålegger endringer i Meldingen med, i følge OED, anført hjemmel i Espoo-
konvensjon og KU-forskrift § 34. Pålagt endring er i strid med «Norsk-svensk 

vassdragsrettskonvensjon» av 11. mai 1929, og kan derav ikke komme til 

anvendelse for Lappland kraftverk prosjektet. 
 

Videre pålegger NVE å supplere en gjeldende konvensjon, som ikke kan endres 

og heller ikke suppleres av norske myndigheter (NVE og OED).  
 

NVE bryter bestemmelsen i Grunnloven § 108 om å legge forholdene til rette 
for at den samiske folkegruppe kan sikre og utvikle sitt språk, sin kultur og sitt 

samfunnsliv». 

 
Det er flere forhold i den «behandlingen NVE har lagt opp til» som leder til 

lovbrudd. 
 

NVE bryter loven med overlegg – etter søkers oppfatning.  
 
 

 

Søker har utarbeidet ny saksfremstilling som viser lovbrudd og 
saksbehandlingsfeil ved behandling av Meldingen  

 

Søker har utarbeidet ny saksfremstilling - slik det her følger som vedlegg - som 

klart viser at NVE har brutt forvaltningslovens bestemmelser i forbindelse 
behandling av «Melding Lappland kraftverk»   

 
Søker viser til flere forhold - anført i brev fra NVE og OED - ved behandlingen av 

«Melding Lappland kraftverk» som er i strid med bestemmelsen i «Norsk-svensk 

vassdragsrettskonvensjon» og «LOV 1931-06-12 nr. 01»: «Lov i henhold til 
konvensjon mellom Norge og Sverige om visse spørsmål vedrørende vassdrags-

retten av 11 mai 1929» («Vassdragslov i h.t. konvensjon Norge/Sverige»). 
Ratifisert: 05.01.1932. 
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NVE har lagt opp til en saksbehandling av «Melding Lappland kraftverk» 
20.08.2022 / Lappland kraftverk prosjektet på et lovstridig grunnlag, uten hjemmel 

i loven.  
 

 

De negative konsekvensene av slik lovbrudd er svært negative i flere 
sammenhenger/ henseender - se vedlegg side 7 - blir og kan anføres slik; 

  

• Konsekvensene blir for den norske stat som er grunnlagt på territoriet til to folk - 
nordmenn og samer, søker og aktuelle samer i Norge og Sverige. 

 

• Søker/aktuelle samer i Norge; blir utsatt for overtramp, diskrimineres på same 

etnisk grunnlag, hindres i utvikling av det lokale samiske næringslivet, det 

materielle kulturgrunnlaget, språket, kulturen, og samfunnslivet. 
 

• Urfolks rettigheter og kultur blir svekket og krenket.  
 

Disse forhold er dessverre ikke uttømmende, men bare en del av konsekvensene. 

 
 

NVE har, etter søkers oppfatning;   

• Lagt opp til en behandling av Meldingen som ikke er hjemlet i loven 
 

• Brutt forvaltningslovens bestemmelser 
 

• Korrumpert «samisk vannkraftutbygging» / samenes næringsprosjekt 
 

• Korrumpert den samiske folkegruppens rett til å «sikre og utvikle sitt språk, sin 
kultur og sitt samfunnsliv» 

 

• Diskriminert aktuelle samer på same etnisk grunnlag – deriblant manglende 
«positiv særbehandling» som loven fastsetter 

 

• Utvist maktmisbruk, vist manglende oppfølgning av tidligere anført lovstridig 

saksbehandling 
 

• Ikke foretatt lovlighetsvurdering etter plan- og bygningsloven 
 

• Forlenget saksbehandlingstiden av Meldingen på et lovstridig grunnlag 
 

• Påført økonomisk tap for søker ved brudd på relevant/gjeldende lovgivning.    
 

 
 

Faktiske forhold  
 

Konvensjon foreldes ikke, den blir ikke for gammel, kan ikke endres og heller 

ikke suppleres av norske myndigheter (NVE og OED), med etterfølgende nasjonale 
og internasjonale regler om konsekvensutredninger og behandling av tiltak med 

grenseoverskridende virkninger.  

 
NVEs krav til endringer av «Meldingen Lappland kraftverk» – den behandling NVE 

har lagt opp til, er i strid med bestemmelsene i norsk, svensk og internasjonal 
lovgivning.  

 

NVE og OED må akseptere at «Den norske stat er grunnlagt (tuftet) på 
territoriet til to folk - nordmenn og samer» og bestemmelsen i FN-

konvensjonens artikkel 27, ILO-konvensjon 169 og Grunnloven § 108.   

 
FN-konvensjonens artikkel 27, ILO-konvensjon 169 og Grunnloven § 108 

pålegger norske myndigheter å gi den samiske folkegruppen en «positiv 
særbehandling» ved etablering av Lappland kraftverk prosjektet i Norge.   

 

Se også Norges Høyesteretts dom (HR2021-1975-S) - Fosen dommen - der det 
henvises til Grunnloven § 108, og under dette til myndighetenes plikt «å legge 

forholdene til rette for at den samiske folkegruppen kan sikre og utvikle sin kultur».   
 



   

 

 

 

 

 

 

                                                                                

        

 Prosjektbeskrivelse Lappland kraftverk – Side 5 

 

 

«Samisk vannkraftutbygging» 
 

Lag (1989:812) 2. kap. § 1, fastsetter sitat: 
✓ «För att få bedriva vattenverksamhet skall verksamhetsutövaren ha 

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

 
Det er bare samer som har «rådighet» til vattnet inom det område där 

virksomheten skal drives, som kan søke om tillatelse til planlegging, utbygging, 

drift og eie de aktuelle svenske vannkraftressursene, til elkraft formål.  
 

 
Vi ber OED om vennligst å komme med en tilbakemelding snarest mulig, da vi nå innen 

kort tid må iverksette alternative tiltak for å få slutt på denne urettmessige 

behandlingen.  
 

Viser for øvrig til vedlegg «Saksfremstilling – Lappland kraftverk prosjektet»  
som blir en del av dette brevet.   

 

 
 

Vennlig hilsen  

 
Simon Andersen      Maria Novik Andersen  

Daglig leder      Prosjektleder  
MuskenSenter AS / LaponiaCenter AB   MuskenSenter AS / LaponiaCenter AB  

 

 
 

Kopi:   Norges vassdrags- og energidirektorat 
  Nærings- og fiskeridepartementet 

Klima- og miljødepartementet.  

Kultur- og likestillingsdepartementet 
Statsministerens kontor 

Stortinget - Energi- og miljøkomiteen 
Stortinget - Næringskomiteen 

Stortinget - Europautvalget 

Stortingets presidentskap  
Sametinget 

Fauske kommune 

Sørfold kommune 
Saltdal kommune  

Hamarøy kommune 
Nordland fylkeskommune   

    Sverige:  

   Mark- och miljödomstolen  
   Miljödepartementet 

   Infrastrukturdepartementet 
   Regeringen v/Miljödepartementet 

   Länsstyrelsen i Norrbottens län 

   Sametinget  
   Jokkmokk Kommun 

   Arjeplogs Kommun 

 
    

Vedlegg 1:  Brev fra Olje- og energidepartementet – Statsråden - til MuskenSenter AS 
av 24.08.2022. 

 

Vedlegg 2:  Saksfremstilling – Lappland kraftverk prosjektet, 20.09.2022.  
                                                                                            


