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Tillatelse til bygging av Fosstveit kraftverk i Tvedestrand kommune,
Aust-Agder  -  detaljplaner for ivaretakelse av fisk og kulturminner

Vi viser til vårt brev av 5.2.2002 og Deres  innsendte planer  datert 14.11.2005 og 13.2.2006 samt
tilbakemeldinger  fra Aust-Agder Fylkeskommune  og Fylkesmannen  i Aust Agder. NVE
konkluderer  med at de forutsetninger som lå til grunn for tillatelse til gjenopptakelse av
kraftverksdriften datert 15.12.1992 blir ivaretatt  gjennom de planer som er forelagt i over
nevnte oversendelser .  Vi forutsetter at:

• kraftverket bygges etter de planer og intensjoner som fremkommer  i  over nevnte brev

• fylkesmannens tillatelse etter laks og innlandsfiekeloven følges

• det slippes en minstevannføring på 3501/s (beregnet alminnelig lavvannføring) i
vassdaget når kraftverket er i drift.

Tiltakshaver må selv ta kontakt med Tvedestrand kommune for å avklare tiltaket  l  forhold til
plan-  og bygningsloven sine bestemmelser.

Tiltakshaver skal også foreta en ering av ru o veneer or o-Øu isrør ved å
fylle ut skjema for klassifisering .  Detaljplanlegging kan ikke iverksettes  før NVE  har vurdert og
godkjent  klassifiseringen.

Bakgrunn

Kraftverket etableres i det vernede Vegårvassdraget.  Tillatelsen til etablering ble gitti brev fra OED
15. 12.92. Det ble da forutsatt at fiskeinteresser og forholdet til kulturminner ble ivaretatt etter krav fra
myndighetene. Dette er gjort gjennom en prosess der Fylkesmannen i Aust-Agder og Aust-Agder
fylkeskommune har kommentert de planer som er lagt frem.
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Nedbørfeltets  størrelse:  346 km2
Middelvannføring ved inntaket: 9700 l/s
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Alminnelig  lavvannføring: 350 Vs
Maksimal driftsvannføring: 1600 l/s
Inntak kote: 19,2; Avløp kote: 4,7', Fallhøyde: 14,5 m
Maksimal ytelse: 1900 kW
Midlere årsproduksjon: 7,6 GWh/år

Begrunnelse

Tillatelse til etablering av kraftverket er allerede gitt.  I den opprinnelige tillatelsen ble det sagt at
forhildet  til laks og kulturminner skulle avklares gjennom konsesjonsbehandling etter
elektrisitetsloven.  Seinere er det gjort endringer i behandlingen av små kraftverk slik at konsesjon etter
el-loven  ikke  lenger er nødvendig. Forholdet  til laks og kulturminner er derfor forsøkt ivaretatt
gjennom behandling av detaljplaner for anlegget.  Fylkesmannen og Fylkeskommunen har gitt melding
til NVE om at  intensjonene som fremkommer i de foreliggende planene ivaretar disse interessene i
tilstrekkelig grad.

I meldingen som er mottatt oppgir søker at alminnelig lavvannføring er 3001/s. NVE har beregnet den
alminnelige lavvannføring til 350 Us. Vi forutsetter  at minimum denne vannmengde slippes til hele
den berørte vassdragsdelen så lenge  kraftverket  er i drift.

Videre saksbehandling

NVE sin konklusjon bygger på de foreliggende opplysningene. Blir det vesentlige endringer i planene
må NVE vurdere prosjektet på nytt.

Vi understreker at vårt vedtak ikke innebærer tillatelse til å starte bygging.  Saken må også avklares i
forhold til plan-  og bygningsloven sine bestemmelser. De må selv ta kontakt med kommunen for å få
de nødvendige tillatelser.

Videre gjør  vi oppmerksom på at selv om  kraftverket  ikke er konsesjonspliktig etter vannressursloven,
gjelder lovens § 5 om aktsomhet og § 41om nedlegging av vassdragsanlegg.

Vi gjør også  oppmerksom at De selv må ordne forholdene til de private interessene som eventuelt blir
skadelidende som følge  av tiltaket .  Vi vurderer  ikke de privatrettslige forholdene, dvs. om De har
fallrettighetene,  om andre har vannuttak som blir  påvirket o.l.

Dersom kraftverket har en merkeytelse  over/lik 100 kVA,  gjør vi oppmerksom på krav om
forbruksavgift på elektrisk kraft, se rundskriv om dette på internettadressen: "www.toll.no".
Rundskrivet kan også fås ved henvendelse til nærmeste tollsted.

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje -  og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet fram til partene,  jf. forvaltningslovens Kap. VI .  En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig,  stiles  til Olje- og energidepartementet og sendes gjennom NVE.

Einar Beheim j Carm
regionsjef ov ' geniør
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Kopi: Hydropool, Kjellstadveien 5, 3400 LIER
Tvedestrand kommune, postboks 38, 4900 Tvedestrand,
Fylkesmannen i Aust-Agder, Fylkeshuset, Serviceboks 606.4809 ARENDAL,
Arendal Fylkeskommune, Fylkeshuset. 4900 ARENDAL

'Intern kartkoordinatreferanse, UTM sone 33 (EUREF  89 som datum)

Koordinater inntak,  Øst: 146398  Nord: 6516173

Koordinater kraftstasjon, Øst: 146502 Nord: 6516219


