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Utsatt byggefrist for Trolleholselva kraftverk i Høyanger kommune i
Sogn og Fjordane
Bakgrunn
NVE har mottatt en søknad om utsatt byggefrist for Trolleholselva kraftverk i Høyanger kommune i
Sogn og Fjordane, datert 20.04.2018. Det ble gitt konsesjon til Trolleholselva kraftverk 03.05.2013. I
henhold til vannressursloven § 19 og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1, faller konsesjonen bort
dersom arbeidet ikke er satt i gang innen en frist på fem år fra konsesjonen ble gitt. Det er datoen for
innvilgelse av konsesjon som blir utgangspunkt for fristen. Vassdragsmyndigheten kan forlenge fristen
én gang med inntil fem nye år.
Begrunnelse
Bakgrunn for søknaden er at Småkraft AS ikke har kunnet starte utbyggingen grunnet manglende nett i
området.
NVEs vurdering
Forum for natur og friluftsliv i Sogn og Fjordane (FNF) og Sogn og Fjordane Turlag har i brev av
21.06.2018 kommet med en uttalelse til søknaden om utsatt byggefrist der de påpeker at det er registrert
tre arter av rødlista lav som ikke var kjent da søknaden ble behandlet. Vedlagt uttalelsen ligger en
rapport om funn av tre arter av rødlista lav og en rapport om registrering av naturverdier og andre
forhold ved konsesjonsbehandlingen av Trolleholselva kraftverk. All dokumentasjon er publisert på
sakens hjemmeside Trolleholselva kraftverk. FNF i Sogn og Fjordane og Sogn og Fjordane Turlag
anbefaler NVE å avslå søknaden om forlenget byggefrist på bakgrunn av de nye funnene.
I brev av 3.08.2018 har søker kommentert uttalelsen slik:
«De forskjellige artene som er funnet er arter som i hovedsak er utsatt for hogst, beiting og
reduksjon av habitat, de er ikke direkte vanntilknyttet. Områdene som er avmerket berører
delvis rørgate trase og stasjonstomt. Småkraft As ser det som en mulighet i detaljplanen å endre
plassering slik at den kommer mer i berøring med plantet granfelt og mindre i lauvskog med
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registrerte sårbare arter. Kraftstasjon har og mulighet for justering av plassering. Ved disse
endringene vil sårbare arter bli vesentlig mindre berørt. Området med adkomstveg er aktivt
jordbruksland med beiting av husdyr og uttak av skog. Områdene ligger utenfor Stølsheimen
landskapsvernområde. Den vanlige godkjente landbruksdrift har sannsynligvis større
innvirkning på sårbare arter enn utbygging av Trolleholselva kraftverk.»
NVE har bl.a. foretatt søk i Naturbase og Artskart og ser at de nye funnene av skoddelav (NT),
kystkantlav (EN) og skorpefiltlav (NT) som er omtalt i FNF sin uttalelse er registrert. Ifølge Norsk
rødliste for arter er skoddelav, kystkantlav og skorpefiltlav arter som først og fremst er utsatt for
populasjonsreduksjon som følge av jord- eller skogbruksaktivitet og arealreduksjon. Det fremgår av
søkers kommentar at de ser det som en mulighet å tilpasse rørgatetrasé og plassering av kraftstasjon slik
at de i minst mulig grad kommer i kontakt med lauvskog med registrerte sårbare arter. Etter vår
vurdering vil en slik tilpassing, der man unngår å hogge trær med forekomst av rødlista lavarter, være
teknisk mulig å gjennomføre innenfor gjeldende konsesjon. I forbindelse med utarbeidelse av detaljplan
skal rørgatetraseen og kraftstasjonsplassering fastsettes i samråd med en biolog. Dette er forhold som
NVE vil følge opp i detaljplanfasen. Utover dette kan vi ikke se at det har kommet inn nye momenter i
saken som tilsier at tillatelsen etter vannressursloven ikke kan forlenges. Søknaden om forlenget
byggefrist er kommet innen fristens utløp. Det vil være i tråd med gjeldende praksis å gi utsettelse.

Konklusjon
I medhold av vannressursloven § 27, jf. vannressursloven § 19, tredje ledd og vassdragsreguleringsloven
§ 12 nr. 1, forlenges byggefristen med 5 år fram til 03.05.2023.

Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig
klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. fvl. kapittel VI. En
eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.
Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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