Anleggskonsesjon
Meddelt:

Gravdalen Kraftverk AS
Organisasjonsnummer:
Dato:

13.2.2015

Varighet:

30 år fra konsesjonsdato

Ref:
Kommuner: Lærdal
Fylke: Sogn og Fjordane

I medhold av lov av 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring,
omsetning, fordeling og bruk av energi m.m. (energiloven) § 3-1, jf. forskrift av
7. desember 1990 nr. 959 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling
og bruk av energi m.m. (energilovforskriften) § 3-1 og under henvisning til søknad av
04.11.2008 gis Gravdalen Kraftverk AS anleggskonsesjon.
Anleggskonsesjonen gir rett til å bygge og drive følgende elektriske anlegg:


En ca. 14,7 km lang kraftledning med nominell spenning 66 kV fra Gravdalen
kraftverk til Stuvane kraftverk, bestående av:
o En ca. 900 meter lang jordkabel fra Gravdalen kraftverk til Dyrkollkleivene
o En ca. 1000 meter lang luftledning fra Dyrkollkleivene til sørenden av
Øyridalen
o En ca. 3,2 kilometer lang jordkabel fra sørenden av Øyridalen til nordenden av
Øyridalen
o En ca. 9,6 kilometer lang luftledning fra nordenden av Øyridalen til Stuvane
kraftverk
Luftledningen skal bygges med portalmaster i tre med stål- eller limtretraverser,
glassisolatorer og strømførende liner med tverrsnitt Feral nr. 95 26/7.
Jordkabelen skal være av type 3x150mm2 AL.



Nødvendig høyspennings apparatanlegg

Anlegget skal bygges i trasé T1 som fremgår på kartet merket «Gravdalen kraftverk.
Utbyggingsplan» av 20.11.2007, vedlagt denne konsesjonen.

Vilkår
De til enhver tid gjeldende vilkår fastsatt i eller i medhold av energiloven gjelder for
konsesjonæren.
I tillegg fastsettes med hjemmel i energiloven § 3-5 annet ledd følgende spesielle vilkår:

1. Varighet
Konsesjonen gjelder inntil 30 år fra konsesjon gis.

2. Fornyelse
Konsesjonæren skal søke om fornyelse av konsesjonen senest seks måneder før
konsesjonen utløper. Dersom konsesjonæren ikke ønsker fornyet konsesjon, skal det
innen samme frist gis melding om dette.

3. Bygging
Anlegget skal være ferdigstilt, bygget i henhold til denne konsesjonen og idriftsatt innen
fem år fra endelig konsesjon.

Konsesjonæren kan søke om forlengelse av fristen for ferdigstillelse, bygging og
idriftsettelse. Slik søknad skal sendes senest seks måneder før utløpet av fristen.
Konsesjonen bortfaller dersom fristen for ferdigstillelse, bygging og idriftsettelse ikke
overholdes.

4. Drift
Konsesjonæren skal stå for driften av anleggene og plikter å gjøre seg kjent med de til
enhver tid gjeldende regler for driften.
Bytte av driftsansvarlig selskap krever overføring av konsesjon. Eventuelt framtidig skille
mellom eierskap og drift av anleggene konsesjonen omfatter, krever også godkjenning fra
NVE. Godkjenning kan gis etter søknad.

5. Nedleggelse
Dersom konsesjonær ønsker å legge ned anlegget mens konsesjonen løper, skal det søkes
NVE om dette. Nedleggelse kan ikke skje før vedtak om riving er fattet.

6. Endring av konsesjon
NVE kan fastsette nye vilkår for anlegget dersom det foreligger sterke samfunnsmessige
interesser.

7. Tilbakekall av konsesjon
Konsesjonen kan trekkes tilbake dersom konsesjonæren tas under konkursbehandling,
innleder gjeldsforhandling, eller på annen måte blir ute av stand til å oppfylle sine plikter
etter konsesjonen.

8. Overtredelse av konsesjonen eller konsesjonsvilkår
Ved overtredelse av konsesjonen eller vilkår i denne konsesjonen kan NVE bruke de til
enhver tid gjeldende reaksjonsmidler etter energilovgivningen eller bestemmelser gitt i
medhold av denne lovgivningen.
NVE kan også i slike tilfeller på ethvert tidspunkt pålegge stans i bygging.

9. Miljø-, transport- og anleggsplan
Anlegget skal bygges, drives, vedlikeholdes og nedlegges i henhold til en miljø-,
transport- og anleggsplan, som utarbeides av konsesjonæren og godkjennes av NVE før
anleggsstart. Planen skal utarbeides i samsvar med NVEs veileder om utarbeidelse av
miljø-, transport- og anleggsplan for anlegg med konsesjon etter energiloven. Østfold
Energi AS skal utarbeide planen i kontakt med berørt kommune, grunneiere og andre
rettighetshavere. Planen skal gjøres kjent for entreprenører. Konsesjonæren har ansvaret
for at planen følges.
Anlegget skal til enhver tid holdes i tilfredsstillende driftsmessig stand i henhold til
miljø-, transport- og anleggsplanen og eventuelt andre vilkår/planer.
Konsesjonæren skal foreta en forsvarlig opprydding og istandsetting av
anleggsområdene, som skal være ferdig senest to år etter at anlegget eller deler av
anlegget er satt i drift.

Tilsyn med bygging, drift, vedlikehold og nedleggelse av anlegget er tillagt NVE.
Utgifter forbundet med NVEs godkjenning av planen, og utgifter til tilsyn med
overholdelse av planen dekkes av konsesjonæren.
Ved behov for planer etter andre vilkår, kan disse inkluderes i miljø-, transport- og
anleggsplanen.
Konsesjonæren skal avklare undersøkelsesplikten etter kulturminneloven § 9 før miljø-,
transport- og anleggsplanen blir godkjent.
Utover det som står i veilederen skal planen spesielt beskrive og drøfte:


Hvordan påvirkningen av de to lokalitetene med rik edelløvskog i Råsdalen og
Rotaløteigane kan minimeres ved ev. mindre justering av traseen og skånsom
skogrydding.



Hvordan vegetasjonsskjermer kan settes igjen for å redusere ledningens visuelle
virkninger. Dette gjelder særlig ved bebyggelsen før Stuvane kraftstasjon.



Hvordan hensyn til villreinen kan tas i kalvingstiden.

10. Trasérydding
Det skal gjennomføres begrenset trasérydding i den grad det kan unngås. Dette skal også
tilstrebes i kryssingspunkter med vei og merkede turstier og der man eventuelt fra
bebyggelse har direkte innsyn. Vegetasjon bør også settes igjen gjentagende ganger
gjennom traseen der den krysser gjennom skog, slik at synligheten av traseen også
reduseres når man ferdes i selve traseen.

11. Merking for fugl
Det skal vurderes og eventuell gjennomføres avbøtende tiltak for å redusere risikoen for
fuglekollisjoner i områder med rikt eller sårbart fugleliv, og spesielt der ledningen går i
luftspenn ned til Øyridalen.

