@)s r at
- -p OSTADRESSE :
Statkraft A S
Postboks 200 Lille aker
02 16 OSLO

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Maj orstua
0301 OSLO

BESØKSA DRESSE:
Lilleakerveien 6
0283 OSLO

- T F :
+47 24 06 70 00
FAX:

+47 24 06 70 0 1
DERES REF./DATO:

VAR REF ..

STED/ DATO:

20 1403450-

201400433-38

Narvik, 20.05.2019

- I NTE RNETT:
www.statkraft.com
E-POST:
post@stat kraft.com

- Or g .nr. :9 87059699

BEHOV FOR TILLEGGSINFORMASJON I FORBINDELSE MED
VILKÅRSREVISJONEN I SKJOMENVASSDRAGET
Det vises til deres brev om behov for tilleggsinformasj on i forbindelse med vilkårsrevisj onen i Skj omenvassdraget. I første rekke gjelder dette informasjon om mulig slipp av
ulike vannmengder vinterstid fra lptovatn. I tillegg ønskes det en vurdering av slipp fra
lptovatn sommerstid samt konsekvensen av å dirigere alt eller deler av vannet fra kanal
Rundtindvatnan.
I vedlagte notat er det redegj ort nærmere for hydrologiske, produksjonsmessige og
tekniske konsekvenser av ulike vannslipp. Det er innhentet ekstern faglig vurdering av
endringer i vanndekket areal ved ulike vannføringer (Norsk institutt for naturforskning) og
utfordringer knyttet til ising av vann nedstrøms lptovatn vinterstid (Norconsult).
På grunn av at området er snødekt, har det ikke vært mulig å kunne gjennomføre befaring
som hadde vært påkrevd for å fremskaffe et best mulig kunnskapsgrunnlag om
utfordringer knyttet til ising og innfrysing av vann nedstrøms lptovatn av et eventuelt
vannslipp. Således vil dette punktet først kunne besvares senere.
Vi kan stille opp på et møte for å utdype de hydrologiske, produksj onsmessige og tekniske
konsekvensene med eventuelt slipp av vann fra lptovatn og Rundtindvatnan.
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