Tillatelse
for

Sognekraft AS
TIL PLANENDRING - BYGGING AV LEIKANGER KRAFTVERK
OG OVERFØRING AV HENJAELVI TIL GRINDSELVI
I LEIKANGER KOMMUNE, SOGN OG FJORDANE

Ved kongelig resolusjon av 1. september 2017 er bestemt:
Sognekraft AS gis tillatelse til planendring av Leikanger kraftverk i Leikanger kommune i samsvar med
vedlagte forslag.
1. I medhold av vassdragsreguleringsloven § 2 og vannressursloven § 8 gis Sognekraft AS tillatelse til
planendring for regulering av Store Trastadalsvatn og til overføring av Henjaelvi til Grindselvi og til
bygging av Leikanger kraftverk i Leikanger kommune. Tillatelsen gis på de vilkår som fremgår av
tillatelse gitt ved kgl.res. 17. juni 2016.
2. Det fastsettes revidert manøvreringsreglement for utbygging av Leikanger kraftverk, jf. vedlegg 2.
3. Planendringer kan foretas av departementet eller den departementet bemyndiger.
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Manøvreringsreglement
for regulering og utbygging av Leikanger kraftverk i Leikanger kommune,
Sogn og Fjordane fylke
(Fastsatt ved kgl.res. 1.9.2017. Erstatter reglement meddelt ved kgl.res. 17.6.2016,
som erstattet reglement av 24.6.1932)

1.
Reguleringer
Magasin

Naturlig
vannst.
kote

Reg.grenser
Øvre
Nedre
kote
kote

Store Trastadalsvatn ................

1009,4

1013,0

Høydene refererer seg til Kartverkets høydesystem NN
1954.
Reguleringsgrensene skal markeres med faste og
tydelige vannstandsmerker som det offentlige
godkjenner.
Overføringer
Nedbørfeltene til Henjaelvi (30,1 km2), Reiseteåi
(10,9 km2) overføres til Grindselvi.
2.
Det skal slippes minstevannføring fra inntaket i
Grindselvi på 164 l/s i perioden 1. mai - 30. september og
82 l/s i perioden 1. oktober - 30. april. Fra inntaket i
Henjaelvi skal det slippes 254 1/s i perioden 1. mai 31. mai, 754 l/s i perioden 1. juni - 15. august, 254 1/s i
perioden 16. august - 30. september, og 127 l/s i perioden
1. oktober - 30. april. Minstevannføringen i Henjaelvi skal
fordeles på Friksdøla, Slettabotn og Traståni etter
nærmere bestemmelse av Norges vassdrags- og energidirektorat basert på forslag fra konsesjonæren.
For drift av kraftverket skal det ikke tappes under
HRV-2 m i Store Trastadalsvatn. Resterende magasin
mellom HRV-2 m og LRV skal kun nyttes som reservevannkilde for vannforsyning og andre vannuttak i
Henjaelvi.
Ved eventuelt uttak av vann til drikkevannsforsyning
på strekningen med pålagt minstevannføring i Henjaelvi,
må det slippes ekstra minstevannføring fra Trastadalsvatn/inntaket i Traståna for å kompensere for det ekstra
vannuttaket.

1008,5

Oppd.
m

Senkn.
m

Reg.
høyde
m

3,6

0,9

4,5

Dersom tilsiget er mindre enn kravet til minstevannføring og vannstanden i Store Trastadalsvatn er på
HRV-2 m eller lavere, skal hele tilsiget slippes forbi.
Magasinet skal ikke nyttes til effektkjøring, og alle
vannføringsendringer skal skje gradvis.
Ved manøvreringen skal det has for øye at vassdragets
naturlige flomvannføring nedenfor magasinene og
overføringsstedene så vidt mulig ikke økes.
3.
Det skal påses at flomløp og tappeløp ikke hindres av is
eller lignende og at reguleringsanleggene til enhver tid
er i god stand. Det føres protokoll over manøvreringen
og avleste vannstander. Dersom det forlanges, skal også
nedbørmengder, temperaturer, snødybde mv. observeres
og noteres. NVE kan forlange å få tilsendt utskrift av
protokollen som regulanten plikter å oppbevare for hele
reguleringstiden.
4.
Viser det seg at manøvrering og vannslipping etter dette
reglementet medfører skadelige virkninger av omfang
for allmenne interesser, kan Kongen uten erstatning til
konsesjonæren, men med plikt for denne til å erstatte
mulige skadevirkninger for tredjemann, fastsette de
endringer i reglementet som finnes nødvendige.
Forandringer i reglementet kan bare foretas av
Kongen etter at de interesserte har hatt anledning til å
uttale seg.
Mulig tvist om forståelsen av dette reglementet
avgjøres av Olje- og energidepartementet.

