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NVE
Solvang Tord; Marthinsen Kirsten
Høringsuttalelse Grøndalselva minikraftverk

Hei
Sender noe forsinket over Grong kommunes uttalelse i saken:

Behandling/vedtak i Grong formannskap den 25.08.2016 sak 101/16
Behandling:
Steinar Sæternes satte fra forslag om følgende tilleggspunkt under tredje prikkpunkt:
o Det er et sterkt ønske at vegen inn til anlegget blir åpent for allmenheten etter at anlegget er ferdig.
Grong formannskaps vedtak:
Rådmannens forslag til vedtak med tilleggspunktet fra Steinar Sæternes ble enstemmig vedtatt:
- Grong kommune er positive til at det etableres et minikraftverk i Grøndalselva, forutsatt at
man hensyntar de forhold som er vurdert i saksfremlegget og som nevnes under.
- Det planlagte tiltaket er i strid med kommuneplanens arealbruk og bestemmelser. Dersom
NVE innvilger konsesjon i saken vil dette betinge at Namdal Kraft AS søker dispensasjon fra
kommuneplanens arealdel før tiltaket kan igangsettes. Alle tekniske inngrep må fremkomme
av søknaden.
- Grong kommune ber videre om at følgende ivaretas ved detaljprosjektering av kraftverket:
 Det bør ikke aksepteres tørrlegging under drift eller ved feil på stasjonen.
Planlagt minstevannføring bør tilsvare målte 10-persentiler av vannføringa
for sommer og vinter. Kjøring av vannet må være tregt nok til at fisken rekker
å følge vannstrømmen og unngår stranding. Montering av omløpsventil vil
være med på å sikre dette.
 Det skal tas hensyn til omkringliggende terreng og landskap ved utforing av
anlegg og legging av vei/vannvei. Revegetering skal skje med naturlige
avdekningsmasser fra stedet, og det må ikke tilsås med ikke stedegne
frøblandinger.
 Det er viktig at utbygger har løpende dialog med reindriftsnæringa for å sikre
minst mulig forstyrrelser i sårbare perioder og under anleggsperioden.
 Det er et sterkt ønske om ar vegen inn til anlegget blir åpent for allmenheten
etter at anlegget er ferdig.
Dette var formannskapets innstilling til kommunestyre. Saken tas opp endelig i kommunestyret
08.09.2016. Ta kontakt om du har noen spørsmål.
Med hilsen

Bli kjent med Grongi brosjyrenvår

