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Kvernstad Kraft AS - tillatelse til planendring for Kvernstad kraftverk i Snillfjord
kommune

Ved kongelig resolusjon av 27. juni 2008 er bestemt:

1. I medhold av lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 § 8, jf
§ 25, gis Kvernstad Kraft AS tillatelse til planendring for Kvernstad Kraftverk i
Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag.

2. Tillatelsen gis på de vilkår som ble fastsatt ved kongelig resolusjon 11. juni 2004.
3. Det fastsettes nytt manøvreringsreglement for Kvernstadvassdraget i samsvar

med Olje- og energidepartementets foredrag av 27. juni 2008.

Olje- og energidepartementet viser spesielt til post 7 i vilkårene om godkjenning av planer
m.m. hvor det fremgår at konsesjonæren plikter å legge frem for NVE detaljerte planer.
Departementet vil sterkt presisere at intet skal skje av aktiviteter i tilknytning til kraft-
anlegget før planene i tråd med post 7 er godkjent av NVE.

/. Vedlagt følger kopi av departementets bemerkninger i kgl.res. 27. juni 2008. Departementet
vil ettersende vilkårene for tillatelsen så snart disse er trykket.
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III Departementets merknader

Innledning
Ved kongelig resolusjon av 11. juni 2004 ble Kvernstad Kraft AS gitt tillatelse til
vassdragsutbygging i Kvernstadvassdraget i Snillfjord kommune.

NVE ble i oktober 2007 gjort kjent med at Kvernstad kraftverk var under bygging, og
var nær ferdigstillelse. Anlegget var ikke bygget slik som forutsatt i konsesjonen, og
det var ikke sendt inn detaljplaner til godkjenning hos NVE, jfr konsesjonsvilkårenes
post 7. NVE påla Kvernstad Kraft AS å stanse alle byggeaktiviteter på anleggsdeler
tilknyttet kraftverket med hjemmel i vannressursloven § 59.

NVE mottok en planendringssøknad for anlegget datert 11. mars 2008. Søknaden ble
sendt på høring til de instanser og andre som hadde uttalt seg til den tidligere
konsesjonssøknaden. Snillfjord kommune, Sør-Trøndelag fylkeskommune,
fylkesmannen i Sør-Trøndelag og en privatperson har uttalt seg til
planendringssøknaden.

Søknaden
Kvernstad Kraft AS søker om tillatelse etter § 8 i vannressursloven til endring av de
tekniske løsningene for Kvernstad kraftverk i forhold til de forutsetninger som lå til
grunn for konsesjon til regulering og utbygging av Kvernstadelva, jfr kongelig
resolusjon 11. juni 2004. Konsesjonen forutsetter tilløpstunnel og kraftstasjon i fjell.

Planendringen gjelder i all hovedsak nedgravd rørgate på det alt vesentlige av
strekningen, og plassering av kraftstasjon i dagen.

NVEs innstillin
Etter en helhetsvurdering av søknaden og de foreliggende uttalelser mener NVE at
fordelene og nytten av tiltaket overstiger skadene for private og allmenne interesser
som blir berørt slik at kravet i vannressursloven § 25 er tilfredsstilt. NVE anbefaler
derfor at Kvernstad Kraft AS gis tillatelse etter § 8 i vannressursloven til å bygge
Kvernstad kraftverk i Kvernstadelva i henhold til omsøkte planendring.

Ole- o ener ide artemenets vurderin
Olje- og energidepartementet mener i likhet med NVE at det er meget uheldig at
anlegget er bygget i strid med forutsetningene for konsesjonen, og i strid med de
uttalelser og vurderinger som høringsinstansene baserte seg på. Dette rettsstridige
forhold er også tatt opp i uttalelsene fra Snillfjord kommune og Sør-Trøndelag
fylkeskommune. Kommunen beklager sterkt det som her har skjedd, og
fylkeskommunen ser det som meget uheldig.

Departementet slutter seg til NVEs vurdering om at den etablerte rørgaten er en
miljømessig akseptabel løsning. Departementet viser til at NVE i medhold av
konsesjonsvilkårenes post 7 vil kunne sørge for at det blir gjennomført avbøtende
landskapsmessige tiltak, eksempelvis planering og tilsåing av rørgaten.



Olje- og energidepartementet

Tilrår:

1. I medhold av lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 §
8, jf § 25, gis Kvernstad Kraft AS tillatelse til planendring for Kvernstad
Kraftverk i Snillfjord kommune i Sør-Trøndelag.

2. Tillatelsen gis på de vilkår som ble fastsatt ved kongelig resolusjon 11. juni
2004.

3. Det fastsettes nytt manøvreringsreglement for Kvernstadvassdraget i
samsvar med Olje- og energidepartementets foredrag av ......... 2008.


