Norges vassdrags- og energidirektorat kunngjør

Søknad om konsesjon til å bygge Grytbogen kraftverk med tilhørende
kraftledning i Nærøy kommune.
NVE har mottatt søknad fra Nærøy kommune om å bygge Grytbogen kraftverk i Nærøy kommune.
Kraftverket er planlagt som et elvekraftverk som skal benytte vannet fra Grytbogelva og Tverrelva.
Inntaket er tenkt plassert i Grytbogelva ca. 250 meter nedstrøms utløpet fra Erikfjellvatnet. Det foreligger
to utbyggingsalternativer hvor alternativ A har vannvei i nedgravd rør og kraftstasjon i dagen, og
alternativ B har vannvei i tunnel og kraftstasjon i fjell. Utløpet fra kraftstasjonen er i begge alternativene
planlagt ca. 200 meter fra elvas utløp til Innerfolda. Tverrelva blir overført til inntaket i Grytbogelva via
et nedgravd rør i begge alternativene. Inntaket er også likt for begge alternativene.
Det søkes også om en ny ca. 16 km lang 132 kV luftledning fra Grytbogen kraftverk til 66 kV
regionalnettsledningen Saltbotn–Årsandøy, med tilknytningspunkt i Botnet nordvest for bebyggelsen på
Foldereid. Traseen vil gå på nordsiden av Innerfolda og delvis parallelt med fylkesvei 521. Det søkes
også om å bygge en ny utendørs transformatorstasjon med en transformator med ytelse 20 MVA og
omsetning 66(132)/11 kV, og ett 66(132) kV bryterfelt. Transformatorstasjonen planlegges ca. 50 meter
fra Grytbogen kraftverk.
Søknaden med konsekvensutredninger blir behandlet etter reglene i vassdragsreguleringsloven § 6,
energilova § 3- 1 og plan- og bygningsloven kap. 14 med forskrifter.
Det er også søkt etter oreigningslova § 2 for ekspropriasjon av nødvendige grunnrettigheter i forbindelse
med kraftlinjen.
Søknaden og fagrapportene er tilgjengelige på nettsiden www.nve.no/konsesjonssaker, og er også lagt ut
til offentlig gjennomsyn på Servicetorget i Kolvereid og i Joker butikken i Foldereid.
De som ønsker en papirversjon av søknaden eller fagrapportene kan kontakte Nærøy kommune v/ Egil
Solstad på e-post egil.solstad@naroy.kommune.no eller tlf. 74 38 26 85.
Tirsdag 17. juni kl. 19 vil NVE holde et åpent møte i kommunestyresalen i Nærøy kulturhus. På møtet
vil NVE orientere om saksbehandling av søknaden og Nærøy kommune vil orientere om
utbyggingsplanene og konsekvensene av en eventuell utbygging.
Høringsuttalelser sendes via våre hjemmesider www.nve.no/konsesjonssaker, til nve@nve.no, eller i brev
til NVE – Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo så snart som mulig.
Høringsfristen er 31. august 2014.

