Småkraftpakke Gloppen - orientering til sentrale høringsparter og til nettansvarlige
NVE er i oppstartsfase av behandling av tolv småkraftverk i Luster kommune. Ved en slik
pakkebehandling av søknader har vi opplevd at høringsparter synes de får for kort tid og gjerne skulle
hatt bedre kjennskap til prosjektene før de avgir høringsuttalelse. Vi har dermed startet med å orientere
om pakkebehandling før selve høringsperioden. Informasjon om fremtidige pakker finnes også på NVEs
nettsider.
I et forsøk på å gjøre det lettere for kommunene, Fylkesmannen, fylkeskommunen, FNF og andre
sentrale høringsparter publiserer vi nå et oversiktskart over tiltaksområdene. I tillegg dobler vi
høringsperioden på pakkesaker. Ingen av sakene har vært igjennom vår kvalitetssikring. De foreligger på
dette tidspunktet kun som søknadsutkast. Ved en kvalitetssikring av søknadene kan det bli endringer,
men prosjektområdene vil i all hovedsak ligge innenfor det som er skissert.
Dette er bare ment som informasjon om hva som kommer på høring. Vi ønsker ingen høringsuttalelse på
dette tidspunktet. Vi ser for oss at høringen vil bli i løpet av våren/sommeren 2016.
Dersom kommunen ønsker å sette av en saksbehandler nå tidlig i prosessen, tar vi gjerne nærmere
kontakt for å holde en god dialog gjennom hele saksbehandlingen.
De 12 sakene i Gloppen er:
Navn
Traudalen kraftverk
Haugaelva kraftverk
Kaldeelva kraftverk
Landedalselva kraftverk
Øyrane kraftverk
Røyrvik kraftverk
Ommedal kraftverk
Skorgeelva kraftverk
Sessaelva kraftverk
Rauset kraftverk
Kvitefella 2 kraftverk
Solheim kraftverk

Søker
Traudalen kraftverk AS
Norsk Grønnkraft AS
Småkraft AS
Moane Kraft SUS
Røyrvik Kraft AS
Røyrvik Kraft AS
SFE produksjon
Skorgeelva Kraft AS
Torill Solheim Holme
Rauset Kraft AS
Kvitefella kraftverk AS
Solheim kraftverk AS
(SUS)

GWh
7,00
7,10
15,20
6,81
10,59
4,94
16,60
7,05
6,63
10,35
2,61
3,74

MW
1,00
2,20
4,95
0,99
2,65
1,40
5,00
2,50
2,45
3,45
1,25
1,20

Saksbehandler
Kaja Henny Engebrigtsen
Kaja Henny Engebrigtsen
Kaja Henny Engebrigtsen
Kaja Henny Engebrigtsen
Erlend Støle Hansen
Erlend Støle Hansen
Erlend Støle Hansen
Joachim Kjelstrup
Joachim Kjelstrup
Joachim Kjelstrup
Joachim Kjelstrup
Erlend Støle Hansen

Hver av søknadene har egne nettsider. Lenke til disse er gitt i tabellen over. På nettsidene vil man kunne
hente mer informasjon om beliggenhet til de enkelte prosjektene ved å benytte videre lenke til NVEAtlas.
Om nettsituasjonen
Vi ber om at dere som områdekonsesjonær gir en vurdering av om det er tilgjengelig nettkapasitet for
tilknytning av disse kraftverkene. I tråd med gjeldende praksis, kan nettilknytning til distribusjonsnettet
skje i medhold av områdekonsesjon. Dersom ett eller flere småkraftverk utløser behov for
forsterkninger i regional- eller sentralnettet, må det aktuelle nettselskapet legge frem søknad om
nødvendige konsesjoner slik at disse kraftverkene får nettilgang, eventuelt søke om fritak for
tilknytningsplikten, jf. § 3-4 i energiloven og 3-4 i energilovforskriften. Områdekonsesjonær har et

ansvar for å ha oversikt i sitt område og gi riktig innspill til overordnet nettselskap for videre
nettplanlegging og eventuelle søknader.
NVEs saksbehandlere på denne pakka er:
Erlend Støle Hansen, esha@nve.no, tlf. 22 95 98 26
Kaja Henny Engebrigtsen, khen@nve.no, tlf. 22 95 92 51
Joachim Kjelstrup, jokj@nve.no, tlf. 22 95 91 47
Ta gjerne kontakt om det er noen spørsmål.

