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Flere søkere – Søknader om tillatelse til å regulere Foldvikvatnet og til å
bygge 10 småkraftverk i Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen
kommuner
NVE har mottatt søknader om tillatelse til å regulere Foldvikvatnet i Gratangen kommune og til å bygge
10 småkraftverk i Skånland, Ibestad, Gratangen og Lavangen kommuner. Søknadene skal behandles
samtidig og samlet belastning for regionen skal vurderes. NVE ønsker at høringsinstansene vurderer
hver sak for seg, men også alle sakene samlet dersom det er aktuelt.
Rørelva kraftverk – Clemens Kraft AS – Skånland kommune
Rørelva kraftverk vil utnytte et fall på 374 m i Rørelva/Olderelva fra inntaket på 400 moh. til
kraftstasjonen på 26 moh. Vannveien vil være 1260 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 449 l/s
og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1122 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt
på 3,5 MW og gi en årlig produksjon på 8,91 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på
en omtrent 1100 m lang strekning av Rørelva/Olderelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 59
l/s i sommersesongen og 27 l/s resten av året. Dette tilsvarer de beregnede 5-persentilene.
Segelelva kraftverk – Småkraft AS – Skånland kommune
Segelelva kraftverk vil utnytte et fall på 350 m i Segelelva fra inntaket på 385 moh. til kraftstasjonen på
35 moh. Vannveien vil være 2050 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 320 l/s og kraftverket er
planlagt med en maksimal slukeevne på 809 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,37 MW og gi
en årlig produksjon på 5,9 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 2150 m
lang strekning av Segelelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 15 l/s hele året. Til
sammenlikning er 5-persentilene beregnet 60 l/s og 10 l/s for henholdsvis sommer og vinter.
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Storelva kraftverk – Blåfall AS – Ibestad kommune
Storelva kraftverk vil utnytte et fall på 149 m i Storelva fra inntaket på 152 moh. til kraftstasjonen på 3
moh. Vannveien vil være 810 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 563 l/s og kraftverket er
planlagt med en maksimal slukeevne på 1407 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 1,7 MW og gi
en årlig produksjon på 4,61 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 1450 m
lang strekning av Storelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 116 l/s i sommersesongen og
47 l/s resten av året. Dette tilsvarer de beregnede 5-persentilene.
Regulering av Foldvikvatnet – Småkraft AS – Gratangen kommune
Det er planlagt å regulere Foldvikvatnet mellom 567,5 moh (LRV) og 573,5 moh (HRV).
Magasinvolumet utgjør 6 millioner m3.
Øvre Foldvik kraftverk – Småkraft AS – Gratangen kommune
Øvre Foldvik kraftverk vil utnytte et fall på 237 m i Foldvikelva fra inntaket på 527 moh. til
kraftstasjonen på 290 moh. Vannveien vil være 2000 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 530 l/s
og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 1060 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt
på 2,1 MW og gi en årlig produksjon på 7,8 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en
omtrent 2000 m lang strekning av Foldvikelva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 80 l/s i
sommersesongen og 50 l/s resten av året. Til sammenlikning er 5-persentilene beregnet 100 l/s og 50 l/s
for henholdsvis sommer og vinter.
Nedre Foldvik kraftverk – Småkraft AS – Gratangen kommune
Nedre Foldvik kraftverk vil utnytte et fall på 271 m i Foldvikelva fra inntaket på 290 moh. til
kraftstasjonen på 19 moh. Vannveien vil være 2200 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 1100 l/s
og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 2200 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt
på 5,0 MW og gi en årlig produksjon på 15,9 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på
en omtrent 2400 m lang strekning av Foldvikelva, Mellaelva og Nonsfjellelva. Det er planlagt slipp av
minstevannføring på 160 l/s i sommersesongen og 100 l/s resten av året. Til sammenlikning er 5persentilene beregnet 200 l/s og 100 l/s for henholdsvis sommer og vinter.
Dudal kraftverk – Småkraft AS – Gratangen kommune
Dudal kraftverk vil utnytte et fall på 245 m i Dudalselva fra inntaket på 254 moh. til kraftstasjonen på 9
moh. Vannveien vil være 1530 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 1000 l/s og kraftverket er
planlagt med en maksimal slukeevne på 2600 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 5,0 MW og gi
en årlig produksjon på 11,1 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 1600 m
lang strekning av Dudalselva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 120 l/s i sommersesongen og
90 l/s resten av året. Til sammenlikning er 5-persentilene beregnet 190 l/s og 90 l/s for henholdsvis
sommer og vinter.
Belneselva kraftverk – Småkraft AS – Gratangen kommune
Belneselva kraftverk vil utnytte et fall på 381 m i Belneselva fra inntaket på 384 moh. til kraftstasjonen
på 3 moh. Vannveien vil være 1400 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 320 l/s og kraftverket er
planlagt med en maksimal slukeevne på 800 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 2,5 MW og gi
en årlig produksjon på 7,3 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 1300 m
lang strekning av Belneselva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 50 l/s i sommersesongen og
10 l/s resten av året. Dette er på nivå med de beregnede 5-persentilene.

Side 3

Løvdalselva kraftverk – Blåfall AS – Gratangen kommune
Løvdalselva kraftverk vil utnytte et fall på 238 m i Løvdalselva fra inntaket på 245 moh. til
kraftstasjonen på 7 moh. Vannveien vil være 1330 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 400 l/s
og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 800 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt
på 1,5 MW og gi en årlig produksjon på 5,6 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en
omtrent 1450 m lang strekning av Løvdalselva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 23 l/s hele
året. Til sammenlikning er 5-persentilene beregnet 77 l/s og 18 l/s for henholdsvis sommer og vinter.
Sandneselva kraftverk – Småkraft AS – Lavangen kommune
Sandneselva kraftverk vil utnytte et fall på 178 m i Sandneselva fra inntaket på 183 moh. til
kraftstasjonen på 5 moh. Vannveien vil være 2 kilometer nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 1387
l/s og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 3466 l/s. Kraftverket vil ha en installert
effekt på 5,1 MW og gi en årlig produksjon på 11,2 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert
vannføring på en omtrent 2300 m lang strekning av Sandnes. Det er planlagt slipp av minstevannføring
på 300 l/s i sommersesongen og 70 l/s resten av året. Dette er på nivå med de beregnede 5-persentilene.
Plasselva kraftverk – Orneset Eiendomsselskap AS – Lavangen kommune
Plasselva kraftverk vil utnytte et fall på 375 m i Plasselva fra inntaket på 380 moh. til kraftstasjonen på
5 moh. Vannveien vil være 1100 m nedgravd rørgate. Middelvannføringen er 516 l/s og kraftverket er
planlagt med en maksimal slukeevne på 1162 l/s. Kraftverket vil ha en installert effekt på 4,1 MW og gi
en årlig produksjon på 10,4 GWh. Utbyggingen vil føre til en redusert vannføring på en omtrent 1100 m
lang strekning av Plasselva. Det er planlagt slipp av minstevannføring på 73 l/s i sommersesongen og 14
l/s resten av året. Dette tilsvarer de beregnede 5-persentilene.

Kraftverkssøknadene skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse
etter vannressursloven § 8. Reguleringen av Foldvikvannet skal behandles etter
vassdragsreguleringsloven. I tillegg skal kraftledningstilknytning for kraftverkene behandles etter
energiloven. Søknadene skal også vurderes etter forskrift om konsekvensutredninger etter sektorlover.
Søknadene med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og de blir kunngjort av NVE. Kopi
av kunngjøringen er vedlagt.
Vi ber kommunene om å legge to eksemplarer av søknadene ut til offentlig gjennomsyn på de respektive
servicekontorene frem til 20.5.2016. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (23 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet. NVE har utarbeidet et kart over alle
kraftverkene i regionen inkludert de omsøkte kraftverkene som nå er på høring, se vedlegg eller NVE
sine nettsider.
Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på
høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.
NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og
senest innen 20.5.2016. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE,
Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.
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. Vi minner om at alle
uttalelser vil være offentlig tilgjengelige.
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