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—Søknad om tillatelse til bygging av fem små
i Bardu kommune
i Troms —orientering
om NVEs

Flere søkere
vannkraftverk
vedtak.

Vi viser ti] høring av fern søknader om små vannkraftverk
(NVE)

0g energidirektorat

har fattet vedtak

i Bardu kommune i Troms. Norges vassdrags-

i sakene.

NVE mener at kriteriene i vannressursloven § 25; «Konsesjon kan bare gis hvisfordelene
ved tiltaket
overstiger skader og ulemperfbr allmenne 0g private interesser 50m blir berørt :"vassdraget eller
nedbørfeltet», ikke er oppfylt for tre av de fem kraftverkene. NVE gir ikke tillatelse etter
vannressursloven § 8 for Liveltskardelva, Skinskardelva og Tverrelva kraftverk. Kriteriene i
vannressursloven § 35 post 5 og 8 er heller ikke oppfylt for Liveltskardelva kraftverk.
NVE mener at kriteriene i vannressursloven § 25; «Konsesjon kan bare gis hvisfordelene
ved tiltaket
oversriger skader og ulemperfbr allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller
...—.

nedbørfeltet». er oppfylt for to av de fem kraftverkene. NVE gir tillatelse etter vannressursloven § 8 for
Skoelva kraftverk og etjustert alternativ 1 for Salvasskardelva kraftverk på nærmere fastsatte vilkår.
En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i NVEs KSK-notat nr.: 2. 3. 4, 5 og 6/2017 - Bakgrunnfor
vedtak. Vedtakene kan lastes ned på sakens nettsider ved å følge lenkene under:
Skoelva

kraftverk

Tverrelva

htl szliwww.nve.n0/k0nses'onssakerfkonses'0nssak/'?id:6378&t

kraftverk

Skinskardelva

kraftverk

Salvasskardelva
Liveltskardelva
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https:f/www.nve.no/konses'onssaker/konscs'onssakf?id=5966&t
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kraftverk
kraftverk
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1m sswww.nve.nolkonses'onssaker/konses'0l1ssak/?Ed:6949&tv
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Sakene er også tilgj engelige på www.nveno/vannkraf'l.

Epost

nvegnveno,

Pusmuks

Org nr
Hovedkontor

Region

Muddelthunsgaie 29

Vestre Rosten B1

Postboks

5091, Majorstuen

0301 OSLO

Mldt-Nnrge

, 7075 TILLER

5091,

Maprstuen,

0301

OSLO,

telefon

NO gm 205 039 MVA Bankkonto

09575,

Region Nord

Region

Kongens gate 14-18

AntonJenssensgala7

8514 NARVIK

Postboks

Imemen

www

nve

nu

7694 05 08971
Sur

2124

3103 TØNSBERG

Region Vell

_ Nausldalsvn 1B
f Postboks 53
6801 FØRDE

Region

øst

Vangsvelen 73
Postboks

4223

2307 HAMAR

~\:

Lil

n

JJ)

'

