
 

 

 
 
 

 

 

 
 

Om bakgrunn og forholdet til andre myndigheter 

 
Statkraft Energi AS skal rehabilitere sju dammer i Høyanger kommune og Sogndal 
kommune. Det er Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) som fører tilsyn med driften 
og sikkerheten ved dammene, og det er pålegg om tiltak etter bestemmelsene i forskrift om 
sikkerhet ved vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) som er bakgrunnen for tiltaket. 
Rehabiliteringene skal skje innenfor rammene av gjeldende reguleringskonsesjon av 9. 
november 2001 og vilkårene som er fastsatt i den, jfr. kgl. res. av 20. mai 1988. 
 
Overordnet plan for miljø og landskap ble godkjent av NVE 17.09.2019 og detaljplan for miljø og 
landskap for Norddalsvatnet ble godkjent av NVE i vedtak 201842130-47 den 17.11.2020.  
 

To av de sju dammene, Øvre og Nedre Gruvlebotnvatn, som skal rehabiliteres vil kreve omfattende 
bruk av helikopter. 
 
 
Søknad etter luftfartsloven 
Med henvisning til luftfartslovens § 7-5 søkes det om konsesjon for drift av 
landingsplass for helikopter ved Norddalsvatnet. 
 
Det søkes om tillatelse til å drifte denne helikopterlandingsplassen for en periode på 18 
måneder fra 15.05.22 til 30.10.23.  
 
Antall bevegelser er av entreprenøren Consto Dambygg beregnet til 10700 samlet for hele perioden. 
Det er noen arbeidsoppgaver som ikke er ferdig planlagt og som vil kreve bruk av helikopter i 
varierende omfang. Erfaringsmessig vet vi at det er vanskelig å planlegge bruk av helikopter korrekt 
ned til hver minste arbeidsoppgave. Det søkes derfor om en konsesjon på 12.000 bevegelser 
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B.2263 Eringsdalen og Norddalen damrehabilitering. 

 
Søknad om midlertidig konsesjon for Norddalsvatnet helikopterplass. 
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Arbeidet pågår i perioden: 
 
Nedre Gruvlebotnvatn 15.05.22 – 15.10.22, hvor det arbeides 6 dager i uken (ikke søndag) 
Øvre Gruvlebotnvatn 15.05.23 – 30.10.23, hvor det arbeides 6 dager i uken (ikke søndag) 
 
Arbeidstid vil være mellom 07:00 til 20:00, ved gjennomføring av store støpejobber kan 
slutttidspunktet den dagen bli styrt av mørkets frembrudd, altså nærmere kl. 23 
 
Det benyttes helikopter fra Airlift AS fra deres base ved Bringeland i Førde 

 
Under vises et kartutsnitt av det aktuelle området. Det bygges nå vei fra Makkoren til riggområdet ved 
Norddalsvatnet som er markert med en rød sirkel sammen med landingsområdet på Øvre og Nedre 
Gruvlebotnvatn. Det er ingen hytter innenfor denne traseen.  
 
Entreprenøren har sin rigg på Makkoren. I Eringsdalen er det noen hytter vest for Makkoren. Den 
nærmeste hytta ligger 1,1 km i luftlinje fra det påtenkte landingsområdet ved Norddalsvatnet. Det er 
ikke åpen kjørevei til Eringsdalen og Norddalen. Grunneiere og hytteiere har en begrenset adgang til 
å bruke en trallebane som går opp til 489 m.o.h. All annen adkomst for private er til fots og det 
begrenser omfanget av fotturister til området. 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

Med vennlig hilsen 
for Statkraft Energi AS      
 
Ragnhild Melheim 

Prosjektleder  
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