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Klage på vedtak for Støyldalen
Nissedal

kraftverk,

NR:

979 563 531 MVA

i Håtveitåa

kommune

Vi viser til e-post av 18.02.2017 hvor NVE oversender

klage fra Naturvernforbundet

Telemark

sendes

(NVT) og ber om at eventuelle

kommentarer

i

NVE så raskt som mulig.

Klagen gjelder NVEs tillatelse for Støyldalen kraftverk datert 07.12.2016.
NVT fokuserer

i sin klage datert

14.01.2017

bl.a. på:

Håtveitåis funksjon som et vassdrag på vestsida av Nisser uten kraftverk.
Samla belastning av inngrep i området.
Synlighet av inngrep og berørt elvestrekning.
Hensyn til naturmangfold
og slåttemyrer.
At turistene ikke kommer til Nissedal for å se vassdrag
Reduksjonen
av inngrepsfrie
naturområder.

som er lagt i rør.

Skagerak samarbeider
med lokale grunneiere om utbyggingen
og har orientert de om klagen
fra NVT. Åshild Reime og Michael Berggren, som eier og driver Nisser hyttegrend og
camping, har i e-post av 20.01.2017 en rekke kommentarer
og merknader til klagen, se
vedlegg. Nedenfor siteres deler av e-posten fra Nisser hyttegrend og camping:
!:

Turistene

kommer

ikke til Nissedal

for å se på rørgater,

ikke folk fra å bruke naturen! For oss er situasjonen

men rørgater

skremmer

den at dersom det ikke hadde

vært mulig å leve og bo her oppe, kunne vi heller ikke drevet med turisme,
ville det vært veldig få som brukte områdene rundt Nisser. Vi er avhengige

og da
av det

blir satset på området, at veiene blir vedlikehold og at det etableres arbeidsplasser
her. Et kraftverk vil i våre øyne være et veldig positivt tiltak for samfunnet på Fjone.
I en liten kommune

som Nissedal

er det veldig store arealer som kan brukes

til tur-

fiske- ski o.l. Området det her er snakk om, er ikke veldig mye brukt, og problemet
for turistene

er faktisk heller at området

er utilgjengelig

store deler av året p. g. 8.

dårlig vei, mangel på brøyting (kostnader er høye) og at vi gjerne skulle hatt vei
enda lengre opp mot det som Sanden viser til som Fjone høgfje/I.

SAKSBEHANDLERIADM
ENHET:
Bjarte Guddal

TELEFON
90618687
TELEFAKS
35 55 97 50

E-POST
Bjarte.Guddal@skagerakenergi.no

SIDE.
1/2

no

Argumentasjonen

med at kraftverket

blir synlig ved Støy/dalen

synes tynn. De

som skal kunne se dette på avstand må då befinne seg på helt spesielle stederi
terrenget. Vi er vel i utgangspunktet uenig i tanken til Naturvernforbundet om at den
beste naturen nødvendigvis
er den som er helt uberørt
utilgjengelig for de aller fleste).

(og her dermed

også

Uavhengig av hva som er pent eller praktisk, mener vi at "det grønne skiftet" bør
innebære at Norge skal lage mer fornybar energi, og vannkraft er en energikilde
som blir viktig i fremtiden. Alle kan ifremtiden
heller ikke bo i byer, og da må det
være mulig å drive med andre ting i "grisgrente strøk" slik som på Fjone. Verdien

av et kraftverk i form av
og økt bruk av fornybar

kraftverket

arbeidsplasser,
energi, mener

bedre tilgjengelighet

vi overstiger

ulempen

til naturen for alle

med at små deler av

vil bli synlig i naturen.

En av Nisseda/s aller mest kjente og mest brukte turløyper er Skuggenatten
- der er
det synlige kraftsto/per langs heile Iøypen, og to godt synlige bygg i forbindelse
med disse, men folk velger å gå der likevel - det er til og med en benk ved den ene

hytta der man kan raste... praktisk og tilgjengelig for alle, som et resultat av
utbygging! "
Etter hva Skagerak kan se frembringer
ikke Naturvernforbundet
nye momenter i saken.
Forholdene NVT tar opp er etter vår vurdering godt belyst i søknadsdokumenter,
innkomne
uttalelser og bakgrunnsnotatet
for NVEs vedtak. Vi har ingen ytterliggere kommentarer
eller
merknader i saken. Vi konstaterer imidlertid at NVT åpenbart er uenig med søkers,

grunneiernes,
vurderinger

Nissedal kommunens

av konsekvenser

og NVEs vurderinger

og i avveiningen

av fordeler

av saken både hva angår
og ulemper.

Med vennlig hilsen
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Lars Søftelan
Seksjonssjef vassdrag og utbygging
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Bjarte Guddal
Overingeniør

Vedlegg:
E-post datert 20.01.2017,
og camping.

fra Ashild

Reime

og Michael

Berggren,

Nisser hyttegrend
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Fra: Nisser hyttegrend og camping
Sendt:

20. januar

[mailtoz

ost
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2017 14:54

Til: Lars Søfteland

Emne: Re: VS: 200905347-54 - Klage på vedtak - Støyldalen kraftverk, Håtveitåa - Nissedal
kommune
Hei,

Min umiddelbare reaksjon på dette er som driver av en turistvirksomhet
på vestsiden av
Nisser.
Turistene kommer ikke til Nissedal for å se på rørgater, men rørgater skremmer ikke folk fra å
bruke naturen! For oss er situasjonen den at dersom det ikke hadde vært mulig å leve og bo
her oppe, kunne vi heller ikke drevet med turisme, og da ville det vært veldig få som brukte
områdene rundt Nisser. Vi er avhengige av det blir satset på området, at veiene blir
vedlikehold og at det etableres arbeidsplasser
her. Et kraftverk vil i våre øyne være et veldig
positivt tiltak for samfunnet på Fjone.
I en liten kommune som Nissedal er det veldig store arealer som kan brukes til tur- fiske— ski
o.l. Området det her er snakk om, er ikke veldig mye brukt, og problemet for turistene er
faktisk heller at området er utilgjengelig
store deler av året p.g.a. dårlig vei, mangel på
brøyting (kostnader er høye) og at vi gjerne skulle hatt vei enda lengre opp mot det som
Sanden Viser til som Fjone høgfjell. En utbygging av kraftverk vil kunne bidra til dette.
Fjone høgfjell løypelag ville kunne lage mye finere og bedre tilgjengeige skiløyper dersom
det hadde blitt utbygd kraftverk p.g.a. at veien ville vært bedre hele året. Argumentasjonen
med at kraftverket blir synlig ved Støyldalen synes tynn. De som skal kunne se dette på
avstand må då befinne seg på helt spesielle steder i terrenget. Vi er vel i utgangspunktet
uenig
i tanken til Naturvemforbundet
om at den beste naturen nødvendigvis
er den som er helt
uberørt (og her dermed også utilgjengelig
for de aller fleste).
Uavhengig av hva som er pent eller praktisk, mener vi at "det grønne skiftet" bør innebære at
Norge skal lage mer fornybar energi, og vannkraft er en energikilde som blir viktig i
fremtiden. Alle kan i fremtiden heller ikke bo i byer, og da må det være mulig å drive med
andre ting i " grisgrente strøk" slik som på Fjone. Verdien av et kraftverk i form av flere
arbeidsplasser,
bedre tilgjengelighet
til naturen for alle og økt bruk av fornybar energi, mener
vi overstiger ulempen med at små deler av kraftverket vil bli synlig i naturen.
En av Nissedals aller mest kjente og mest brukte turløyper er Skuggenatten
-der er det
synlige kraftstolper langs heile løypen, og to godt synlege bygg i forbindelse med disse, men
folk velger å gå der likevel - det er til og med en benk ved den ene hytta der man kan
raste...praktisk
og tilgjengeleg for alle, som et resultat av utbygging!
Åshild Reime og Michael

Berggren,

Nisser hyttegrend

og camping

