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Statskog Energi AS - Søknad om tillatelse til å bygge Bordalselva
kraftverk i Molde kommune, Møre og Romsdal - høring
NVE har mottatt søknad fra Statskog Energi AS, datert 5.10.2015, om tillatelse til å bygge Bordalselva
kraftverk i Molde kommune.
Statskog Energi AS ønsker å utnytte et fall på 296 m i Bordalselva fra inntaket på 303 moh. til
kraftstasjonen på 7 moh. Vannveien er planlagt som en 2270 m lang rørgate på elvas vestside.
Eksisterende grusvei fra FV 406 vil bli utbedret og forlenget med 50 m opp til inntaket. Det er også
behov for om lag 20 m ny permanent vei fra FV 406 inn til kraftstasjonen. Middelvannføringen er
beregnet til 402 l/s, og kraftverket er planlagt med en maksimal slukeevne på 900 l/s. Kraftverket vil ha
en installert effekt på 2,2 MW, og estimert årsproduksjon blir på 6,7 GWh. Utbyggingen vil føre til
redusert vannføring på en 2,5 km lang elvestrekning i Bordalselva. Det er planlagt å slippe en
minstevannføring på 45 l/s sommerstid (1.5 – 30.9) og 15 l/s resten av året.
Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Bordalselva kraftverk med
tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.
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.
Vi ber Molde kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn i
resepsjonen på rådhuset frem til 1.3.2016. 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 1.3.2016.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO

Side 2

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

Tord Solvang
avdelingsingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg:

Kopi av kunngjøring
Orientering til høringspartene
Papirversjon av søknaden (bare til kommunen)
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