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VEDTEKTER FOR BRUK OG FORVALTNING AV KRAFTFOND 

FOLLDAL KOMMUNE 

§1 Kraftfond - Hjemmel, kapital og avkastning. 

Avkastning er: 

Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av: E-CO vannkraft AS, Borregaard 

Industries Ltd, Hafslund Produksjon AS, Glomma Kraftproduksjon AS og Eidsiva 

Vannkraft AS i medhold av punkt 3 i konsesjonsvilkårene for delvis overføring av 

Glomma til Rendalen og regulering av Savalen og Unndalen fastsatt ved Kgl. Resolusjon 

26. august 1966 og endring ved Kgl. Res.11. november 1976.  

Årlige konsesjonsavgifter som blir innbetalt av: E-CO vannkraft AS, Borregaard 

Industries Ltd, Hafslund Produksjon AS, Glomma Kraftproduksjon AS og Eidsiva 

Vannkraft AS  i medhold av punkt 12 i konsesjonsvilkårene for delvis overføring av 

Glomma til Rendalen og regulering av fallet Markbulien Einunnvangen fastsatt ved Kgl. 

Resolusjon 18. april 1958.  

Renter og annen avkastning av fondskapitalen gitt ved kongelig resolusjon. 

Avkastningen kan benyttes til tilskudd og til betinget lån. 

§ 2 Formål.  

Kraft-/hjemfallsfondet skal fortrinnsvis anvendes til næringsformål. Fondet kan også benyttes 

til kommunale tiltak. 

Prosjekter som bidrar til bedre sysselsettingsmuligheter for kvinner og ungdom bør 

prioriteres. 

Det kan ikke gis støtte til sanering av gjeld eller til løpende drift av bedrifter og kommunen. 

Det bør heller ikke gis støtte til virksomhet som mottar betydelige overføringer over 

statsbudsjettet. Fondets midler kan kun nyttes til investeringer i varige driftsmidler. 

§ 3 Støtteformer. 

Støtte kan gis i form av lån. Videre vil det kunne stilles garanti for kommunale tiltak i den 

grad slike er gyldige garantiformål i.h.t. kommunelovens § 51, jf. departementets forskrifter 

om kommunal garantistillelse. 

I tillegg kan det fra avkastningen gis tilskudd samt betinget lån. Midlene bør ikke nyttes til 

aksjetegning i private bedrifter. Dersom det tegnes kommunale aksjer, kan ikke dette utgjøre 

mer enn 30 % av aksjekapitalen i bedriften. Denne begrensningen gjelder ikke 

utviklingsselskap, utleiebygg o.l. som kommunen etablerer i samarbeid med private 

interessenter. 

§ 4 Forholdet til internasjonale forpliktelser på statsstøtteområdet. 
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Bruken av fondet må være i samsvar med de internasjonale regelverk Norge har sluttet seg til 

på statsstøtteområdet. (Se EØS-avtalens regelverk for offentlig støtte, EØS-tillegget til de 

europeiske fellesskaps tidende nr. 32 av 3. sepetember 1994 med senere tillegg og endringer).  

§ 5 Støttevilkår. 

Samlet finansiering fra fondet til private næringstiltak skal som hovedregel ikke overstige 50 

% av det totale kapitalbehov for et prosjekt, men kommunen kan sette en lavere grense om de 

ønsker det. Ved prosjekter av særlig betydning for kvinner og ungdom, og ved nyetableringer 

kan det gis inntil 75 % finansiering. 

Støtten (tilskudd og eventuelt subsidieelement i lån med nedsatt rente) skal være begrenset til: 

a. Maksimal bagatellmessig støtte må ligge innenfor en samlet grense på 100 000 ECU 

(omregnet i forhold til referansekurs fastsatt av ESA (EFTA Surveillance Authority) - 

EFTAs overvåkingsorgan - hvert år) til en og samme bedrift i en tre-års periode. 

Bedriften som mottar støtte plikter å opplyse om bagatellmessig støtte bedriften har 

mottatt i de siste tre år.  

- Bagatellmessig støtte kan gis til alle bedrifter uavhengig av størrelsen.  

- Det kan gis bagatellmessig støtte til alle typer kostnader og næringer, unntatt støtte 

til primær stålproduksjon, skipsbygging, transport og eksport. 

Dersom fondsstyret i kommunen ønsker et kraftfond uten begrensningene som reglene for 

bagatellmessig støtte gir, må kommunen selv sørge for at tiltaket blir meldt til Nærings- og 

handelsdepartementet, via Kommunal- og regionaldepartementet i samsvar med Lov om 

offentlig støtte § 2. 

§ 6 Forvaltning. 

Kommunestyret oppnevner fondsstyre. Det er adgang til å delegere avgjørelsesmyndighet fra 

fondsstyret til administrasjonen innenfor nærmere gitte fullmaktsgrenser. Slik myndighet kan 

ikke gå ut over de begrensninger som følger av kommunelovens regler og de kommunale og 

fylkeskommunale budsjett- og regnskapsforskrifter. 

Fondsmidlene plasseres på rentebærende konto slik at midlene er disponible til enhver tid. 

Renter og avdrag tilbakeføres til fondet. Annen plassering av midlene kan kun godtas dersom 

dette ikke er til hinder for at midlene kan disponeres til enhver tid. 

Når det gjelder klageadgang, vises til punkt 4 i rundskrivet H-17/98.  

§ 7 Årsmelding. 

Det skal legges fram en melding om fondets virksomhet for kommunestyret hvert år. Gjenpart 

av denne meldingen skal sendes fylkesmannen og fylkeskommunen. 

§ 8 Godkjenning av vedtekter. 

Vedtektene kan endres etter vedtak av kommunestyret. Vedtaket trenger godkjenning av 

fylkesmannen. Kopi av godkjente vedtekter sendes fylkeskommunen. 

 

 

 


