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NTE Energi AS - Søknad om Skurdalsåa kraftverk i Meråker
kommune i Nord-Trøndelag – høring
NVE har mottatt søknad fra NTE Energi AS, datert 30.06.2016, om tillatelse til å bygge Skurdalsåa
kraftverk i Meråker kommune i Nord-Trøndelag fylke.
NTE Energi AS ønsker å utnytte fallet mellom den regulerte Skurdalssjøen og eksisterende bekkeinntak
i Skurdalsåa. Skurdalsjøen har et magasinvolum på ca. 19,0 mill.m3. I dag blir alt vannet i elva ført fra
bekkeinntaket via Tevla pumpekraftverk over til Fjergen. Inntaket til Skurdalsåa kraftverk planlegges
som inntakskammer i direkte tilknytning til eksisterende reguleringsdam på nedstrøms side ved kote
694,5. Rørgata vil bli ca. 2200 meter lang og legges nedgravd i grøft. Kraftstasjonen planlegges plassert
i fjell ved kote 530, og avløpsvannet vil slippes ut i eksisterende overføringstunnel via en avløpstunnel
under elveleiet. Lengde på berørt elvestrekning er ca. 3500 meter lang. Installasjon av kraftverket vil
være på 3,0 MW med en estimert årsproduksjon på 13,2 GWh. Det må etableres ca. 200 meter ny vei til
kraftstasjonen. I tillegg vil det etableres en midlertidig adkomstvei langs vannveien, som i driftsperioden
vil kunne benyttes som adkomst til inntaket med ATV eller lignende.
Middelvannføringen er 1,18 m3/s. Maksimal slukeevne vil være ca. 2,26 m3/s. Det er ikke planlagt slipp
av minstevannføring.
Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Skurdalsåa kraftverk med
tilhørende koblingsanlegg og kraftlinje. NTE Energi AS søker samtidig om samtykke til ekspropriasjon
etter oreigningslova §2.
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, og den blir kunngjort
av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av søknaden, ta
kontakt med NTE Energi AS v/Pål Anders Dahl på tlf.: 957 33 499 eller e-post paal.dahl@nte.no
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Vi ber Meråker kommune om å legge to eksemplarer av søknaden, som vil ettersendes i uke 34, ut til
offentlig gjennomsyn på servicetorget i rådhuset frem til 01.10.2016. Det ene eksemplaret kan, om
nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.
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. 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 01.10.2016.
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.

Med hilsen

Øystein Grundt
seksjonssjef

Hilde Aass
overingeniør
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