Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstua
0301 Oslo
(e-post: nve@nve.no)

Merknader til søknad for Sandnes småkraftverk - Lindesnes og Lyngdal
kommune, Vest-Agder – høringsfrist 22.04.
Naturvernforbundet er ikke oppført på adresselisten og ber om at vi blir det for søknader om
kraftverk i begge Agderfylkene

Utilstrekkelig begrunnelse og helhetlig vurdering av tiltaket
Vi har merket oss begrunnelsen for prosjektet i søknaden uttrykt slik:
Formålet med tiltaket vil gi viktige ekstrainntekter til tiltakshaver. Det er dessuten behov for
mer ren energi i landet. Søknaden begrunnes også med lokal sysselsetting og varig arbeide i
tilknytning til drift og ettersyn.
Begrunnelsen om behovet for mer rene energi er en påstand uten dokumentasjon. I følge
tall fra SSB har årsproduksjonen av el-kraft i Norge gitt betydelige årlig kraftoverskudd de
seneste årene. Vi viser her bare til siste oppgitte år 2016 – 149,5 TWH med et
nettooverskudd på 16,5 TWH. I de seneste årene har det vært en jevn økende
overproduksjon av el-kraft i Norge. Slik vil det i følge forskere og samfunnsaktører som NVEs
direktør fortsette på grunn av øket nedbør, energieffektivisering, oppgradering av eldre
kraftverk, sparing m.m.
I tillegg vil vi også nevne at summen av ny energi gitt i konsesjoner til vindkraft - og
vannkraftverk overstiger, etter våre beregninger, landets forpliktelser overfor Sverige ( 26,5
TWH) og våre forpliktelser overfor EU vedrørende fornybarhetsandelen på 67,5 % også innen
2020. I programmet på P2 – Dagsnytt Atten i høst i et innslag om strømkabler til utlandet
opplyste NVEs direktør Per Sanderud at fornybarhetsandelen da var over 69%.
Argumentet i søknaden om personlig profitt kan ikke tillegges vekt, og argumentet om
sysselsetting og varig arbeid fremkommer uten tallfesting. Naturvernforbundet finner derfor
samlet sett at argumentasjonen for tiltaket er utilstrekkelig.
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Søker opplyser videre følgende: Allmenne interesser blir i liten grad berørt av tiltaket.
Naturvernforbundet viser til søknaden og faglig rapport Biologisk mangfold – ECOFACT, der
det fremkommer betydelige naturverdier knyttet til verdifulle og særegne naturtyper og
biologisk mangfold.
Allmennhetens interesser vedrørende disse naturverdiene bør imidlertid vurderes av
upartiske organer, som til eksempel Lyngdal og Lindesnes kommuner.
Miljødirektoratet forutsetter at landets kommuner registrerer og verdifastsetter sine
friluftsområder innen 2018. Vi tror at områdene vil inngå i en slik registrering nettopp på
grunn av de rike naturverdiene og den graden av uberørthet som det angjeldende området
har. Opplevelsesmessig vil slike områder, etter vår mening, få øket verdi i framtiden.
Naturvernforbundet mener at kommunenes registreringsarbeide vil være av så vesentlig
betydning, at det bør inngå i beslutningsgrunnlaget for tiltaket for en god og riktig
beslutning.
Naturvernforbundet finner det videre uheldig at private interesser i stor grad får driver fram
prosjekter som i vesentlig grad angår og berører vesentlige allmenne interesser og
rettigheter. Vi er kjent med at Vest-Agder Fylkeskommune arbeider med Regionalplan for
småkraftverk. Videre viser vi til at det heller ikke er utarbeidet (kommunedel)planer for
småkraftverk i de berørte kommunene. Naturvernforbundet mener slike overordnende
planer er viktige for samfunnsmessige gode beslutninger og bør ligge til grunn for senere
avgjørelser av enkelttiltak.
Naturvernforbundet ber derfor om at behandlingen av søknaden stilles i bero til både
kommunenes registrering av friluftsområder er vedtatt og fylkeskommunal plan for
småkraftverk.

Vår vurdering
Naturvernforbundet vil videre understreke at det omsøkte tiltaket vil gripe inn i og endre de
naturlige forutsetningene for særegne og spesielle naturtyper i tilknytning til bekkeløp og
fuktigmark. Områder med rik edelløvskog og spesielle sopp og mosearter har fått vokse og
utvikle seg over mange år i et stabilt naturmiljø. Arealet som inngår i nedbørsfeltet, ut til
Lenesfjorden bærer preg av å være relativt uberørt. Det er derfor svært fuglerikt med
sårbare og sjeldne arter. Naturvernforbundet er kjent med at hubro hekker i området og
bruker terrenget rundt Storevann som sitt næringsområde. Det er fylkesvise redningsplaner
for denne arten som maksimalt teller ca 500 enkeltindivider i landet, og tiltak og forstyrrelse
i artens leveområde er av viktige årsaker til at den er kritisk truet, norsk rødliste 2015.
Av andre arter i selve vassdragene vil vi nevne vintererle, strandsnipe og fossekall. Storlom
hekker i Storevann og er også en sky art og sårbar for forstyrrelser.
Naturvernforbundet mener det må foretas nye undersøkelser av biologisk mangfold, jfr at
hubro, vintererle, strandsnipe ikke er nevnt i foreliggende undersøkelser.
Naturvernforbundet er imidlertid av den oppfatning at prosjektet ikke bør realiseres da vi
finner at samfunnsnytten ikke er vesentlig, begrunnelsen synes i for stor grad å være av

privatøkonomiske grunner, og at det følger uheldige virkninger av tiltaket gjennom inngrep i
og uheldig påvirkning av et særlig viktig og unikt vassdragsområde.
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