Oslo/Vik i Sogn, 20. desember 2018

Clemens Kraftverk kjøper Fjærland Kraft AS fra Sognekraft og inngår
langsiktig samarbeid om drift
Clemens Kraftverk AS, et selskap i Clemens Kraft Gruppen, har signert en avtale med
Sognekraft AS om å overta 6 småkraftverk i Fjærlandsfjorden i Sogndal kommune. Samlet
normalproduksjon ved disse kraftverkene er 125 GWh. Dette tilsvarer forbruket til vel
6 000 husstander. Kraftverkene overtas med virkning fra 31. desember 2018.
Samtidig har partene inngått en langsiktig avtale om drift av vannkraftverk i regionen, der Sognekraft
skal stå for driften av disse 6 kraftverkene.
-

Vi er meget godt fornøyd med avtalen, og det langsiktige samarbeidet med Sognekraft, sier adm.
dir. Børge Edvardsen Klingan i Clemens Kraft. - Sognekraft og Clemens Kraft er begge solide
aktører i bransjen, og den nye avtalen innebærer et industrielt viktig samarbeid -

Etter dette oppkjøpet har Clemens Kraft en årlig produksjon på ca 450 GWh fra 35 kraftverk i drift. I
tillegg har selskapet 10 kraftverk under bygging og en rekke prosjekter under klargjøring for
byggestart. Clemens Kraft har som målsetning å produsere minimum 600 GWh innen utgangen av
2021. Selskapet er et datterselskap av Opplysningsvesenets fond (OVF), som eier 50,1% av selskapet.
Sveitsiske CPV/CAP Pensionskasse Coop eier de øvrige 49,9 % av aksjene. Clemens Kraft har
hovedkontor i Oslo og er i dag blant de største eierne og utbyggerne av småkraftverk i Norge.
-

Jeg er svært glad for denne avtalen med Clemens Kraft, der vi i Sognekraft skal stå for driften av
de seks kraftverkene. Vi ser frem til et langsiktig samarbeid med Clemens Kraft, om utvikling og
drift av kraftverk i regionen, sier Terje Bakke Nævdal, adm. dir. i Sognekraft -

Sognekraft har sin hovedvirksomhet innen produksjon, distribusjon og salg av kraft. Sognekraft har
konsesjon for strømnettet i flere kommuner i indre Sogn. Selskapet eier og drifter vannkraftverk med
en årlig produksjon på 730 GWh, og selger ca 700 GWh til sluttkunder. Ved utgangen av 2018 jobber
det 113 personer i Sognekraft-konsernet. Sognekraft har som ambisjon å vokse innen produksjon av
fornybar energi og har konkrete planer om flere store utbyggingsprosjekter i regionen de kommende
årene.
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