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Sognekraft AS - tillatelse til utbygging av Leikanger kraftverk og overføring av
Henjaelvi til Grindselvi mv. i Leikanger kommune i Sogn og Fjordane Ved kongelig resolusjon av 17. juni 2016 er bestemt:
Sognekraft AS gis tillatelse til bygging av Leikanger kraftverk med tilhørende elektriske
anlegg i Leikanger kommune i samsvar med vedlagte forslag.
Vedlegg 1

1.

2.
3.

4.

Spesifikasjon av tillatelsene
I medhold av vassdragsreguleringsloven § 2 og vannressursloven § 8 gis
Sognekraft AS tillatelse til regulering av Store Trastadalsvatn og til overføring av
Henjaelvi til Grindselvi og til bygging av Leikanger kraftverk i Leikanger
kommune etter utbyggingsalternativ A, jf. vedlegg 2.
Det fastsettes manøvreringsreglement for regulering og utbygging av Leikanger
kraftverk, jf. vedlegg 3.
Tillatelsene etter punkt 1 og 2 erstatter eksisterende reguleringskonsesjon
meddelt Leikanger sognekommunale elektrisitetsverk ved kgl. res. av 24. juni
1932 om regulering av Store Trastadalsvatn.
I medhold av energiloven § 3-1 gis Sognekraft AS tillatelse til å bygge, eie og
drive Leikanger kraftverk med tilhørende elektriske anlegg og en 132 kV
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kraftledning fra Leikanger kraftverk til Grindsdalen transformatorstasjon, jf.
vedlegg 4.
5. I medhold av oreigningslova § 2 første ledd nr. 51 og nr. 19 gis Sognekraft AS
samtykke til å ekspropriere nødvendige fallrettigheter for bygging av Leikanger
kraftverk, og grunn og rettigheter for å bygge, eie og drive elektriske anlegg i
eller i tilknytning til Leikanger kraftverk og av ledningsanleggene mellom
Leikanger kraftverk og Grindsdalen transformatorstasjon.
6. I medhold av oreigningslova § 20 gis Sognekraft AS samtykke til å nytte
allmannastevning i forbindelse med begjæring om skjønn både for kraftverket og
kraftledningen.
7. Planendringer kan foretas av departementet eller den departementet
bemyndiger.
Til orientering vedlegges kopi av departementets foredrag i den kongelige resolusjonen
av 17. juni 2016 samt kopi av konsesjonsvilkårene og manøvreringsreglementet
(vedlegg 2 – 4). Departementet vil komme nærmere tilbake til vilkårene når de
foreligger trykket.
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