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Góðkenning av umhvørvisárinsmeting í sambandi við vatntøku
í Stórá og Norðdalsá (Svínoy) til elframleiðslu
Umhvørvisstovan góðkennir hervið, sambært § 16, stk. 1 í elveitingarlógini 1, umhvørvisárinsmetingina hjá Sp/F Tróndarstova fyri vatntøku í Stórá og Norðdalsá í Svínoy til elframleiðslu.
Mikrorkuverkið verður sett upp á matr. nr. 125 (33 kW, kota 18) og fer at vinna orku úr vatni
tikið úr Stórá og Norðdalsá. Sí mynd í fylgiskjali.
Frá vatnverkinum verður ein 10” rørveiting løgd niðan á 50 metra hædd, har leiðingin fer í
tvey; ein 8” grein fer umleið 800 metrar niðan til vatninntakið í Stórá í 120 metra hædd, og ein
8” grein fer umleið 1.230 metrar norður í Norðdalsá, í somu hædd.
Við fullari framleiðslu brúkar vatnorkuverkið 48 l/s. Vatntøkan kann sjálvvirkandi og í seks
trinum stillast niður til lægsta trin, sum er 8 l/s tilsamans úr báðum áum. Vatnstøðumátarar
stýra, hvussu nógv vatn verður tikið. Mett er, at samlaða nøgdin í báðum áum er frá 0 l/s til 300
l/s.
Byggjast skal ein byrging lík henni, sum er víst í fylgiskjalinum (Zarepta); tó verður talan um
nakað minni byrging enn á myndini.
Tá vatnið flýtur yvir byrgingina, verður tað ført á eina coanda rist, har bert tann nøgdin av
vatni, sum ætlanin er á brúka, fer niður í ein brunn – alt annað vatn rennur oman á ristini og
aftur í ánna. Skipanin tryggjar, at alt vatnið í ánni ongantíð verður tikið. Vatnstøðumátarar
stýra, hvussu nógv vatn verður tikið, fyri at tryggja, at vatnnøgdin ikki verður ávirkað negativt,
tá ið turt er í veðrinum. So hvørt áin minkar, verður ein og ein dýsa latin aftur inntil allar eru
aftur og einki vatn verður tikið. Skipanin roynir so við jøvnum millumbilum at kanna, um vatn
er komið aftur í ánna.
Hvørjumegin byrgingina vera løkir har síl kunnu ferðast, og eru hesir løkir við til at tryggja, at
alt vatnið í ánni ongantíð verður tikið.
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Løgtingslóg nr. 59 frá 7. juni 2007 um framleiðslu, flutning og veiting av ravmagni, sum seinast broytt við
løgtingslóg nr. 184 frá 21. desember 2018.
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Sambært § 16, stk. 1 í elveitingarlógini skal, áðrenn loyvi kann verða givið til elframleiðslu,
verða gjørd ein umhvørvisárinsmeting, og skal henda verða góðkend av Umhvørvisstovuni.
Endamálið við umhvørvisárinsmetingini er at tryggja, at ávirkanin av verkætlanini á umhvørvið
er so lítil sum gjørligt og er væl lýst, so at sleppast skal undan óvæntaðum avleiðingum.
Umsóknin
Upprunaliga umsóknin hjá Sp/F Tróndarstova um góðkenning av umhvørvisárinsmeting varð
móttikin 12. desember 2019. Síðani hevur Sp/F Tróndarstova eftir áheitan latið
Umhvørvisstovuni fleiri ískoytisupplýsingar. Tann 19. februar 2020 lat Sp/F Tróndarstova
Umhvørvisstovuni ta endaligu umhvørvisárinsmetingina.
Hoyring
Árinsmetingin varð løgd til almenna hoyring 21. februar 2020 við hoyringsfreist á fýra vikur.
Umhvørvisstovan fekk ongar viðmerkingar.
Treytir
Góðkenningin er treytað av, at ætlanin verður framd sum lýst í móttikna tilfarinum.
Hendan góðkenningin tekur ikki støðu til, um neyðugt er við øðrum góðkenningum sambært
aðrari lóggávu.
Eftirlit og gjald.
Umhvørvisstovan hevur eftirlit við at treytir í hesi góðkenning verða hildnar. Rokning fyri
málsviðgerð, sambært í kunngerð um gjøld2 verður send tá málsviðgerðin er liðug.
Kæruvegleiðing
Henda avgerð kann kærast til Umhvørvis- og vinnumálaráðið innan 4 vikur. Kæra skal sendast
til Umhvørvisstovuna, sum síðani sendur hana til ráðið saman við tilfarinum í málinum.

Vinarliga

Sjúrður J. Ferjá

Avrit: Elveitingareftirlitið (Umhvørvisstovan), 160 Argir
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Kunngerð nr. 102 frá 22. oktober 2012 um gjøld hjá Umhvørvisstovuni fyri umsiting og eftirlit sambært
lóggávuni á umhvørvisøkinum

2

Málnr.: 19/01103-10

FYLGISKJAL

3

Málnr.: 19/01103-10

4

