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Stølsdalselva kraftverk AS - Søknad om økt slukeevne i Stølsdalselva
kraftverk i Jondal kommune i Hordaland – Begrenset høring
NVE har mottatt søknad fra Blåfall AS på vegne av Stølsdalselva kraftverk AS, datert 14.01.2015, om
tillatelse til å øke slukeevnen for å installere et ekstra aggregat i kraftstasjonen i Jondal kommune.
Aggregat nr. 2 vil få en effekt på 3,0 MW og øke produksjonen med 4,3 GWh. Samlet effekt og
produksjon for begge aggregatene vil bli hhv. 7,5 MW og 25,3 GWh. Største slukeevne vil øke fra 136
% til 188 % av middelvannføringen ved inntaket i elva. Utnyttet vannmengde til kraftproduksjon øker
fra 60 % til 71 %. Det blir ingen nye fysiske inngrep eller endringer i minste slukeevne og slipp av
minstevannføring i forhold til gjeldende konsesjon.
Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter
vannressursloven § 8. Søknaden skal også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter
sektorlover. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker.
NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk. Gå inn på sakens hjemmeside via
www.nve.no/konsesjonssaker for link til nettskjema. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til
nve@nve.no eller per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.
Uttalelser sendes så snart som mulig og senest innen 24.06.2015.
Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det
derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.

E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

Med hilsen

Øystein Grundt
seksjonssjef

Erik Roland
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:
Mottakerliste:
Fylkesmannen i Hordaland
Hordaland fylkeskommune
Jondal kommune

Blåfall AS

