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NK Småkraft AS - Søknad om bygging av Rusdal kraftverk i Lund
kommune, Rogaland - høring
NVE har mottatt søknad fra NK Småkraft AS, datert 15.03.2013, om tillatelse til å bygge Rusdal
kraftverk i Lund kommune.
Kraftverket vil ulnytte et fall på 210 m i Rusdalsåna med inntak på kote 352 og kraftstasjon på kote 142.
Det er også planlagt et bekkeinntak i Klubbestølbekken på kote 352. Det er planlagt å føre vannet i
nedgravd rør over en strekning på ca. 3,5 km. Røret som koples på fra Klubbestølbekken blir ca. 350 m
langt. Det er planlagt en permanent vei til kraftstasjonen med en lengde på 20-30 m. Til inntaket
etableres midlertidig anleggsvei i rørtraseen. Middelvannføringen er beregnet til 1,66 m3/s og det er søkt
om en maksimal slukeevne på ca. 3 m3/s. Kraftverket vil få en installert effekt på 5,49 MW og skal etter
planen produsere ca. 19,84 GWh/år. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på
ca. 3,4 km i Rusdalsåna og 400 m i Klubbestølbekken. Det er planlagt å slippe en minstevannføring
tilsvarende alminnelig lavvannføring på 132 l/s hele året.
Det er også søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Rusdal kraftverk med tilhørende
koplingsanlegg cg kraftlinje.
Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter
og den blir
vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konses'onssaker,
kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av
søknaden, kan dere kontakte Bård Moberg i NK Småkraft AS på tlf. 911 71 678 eller e-post:
bm@norskkraft.no.
Vi ber Lund kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på Rådhuset
frem til 14.06.2013. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det
andre må ikke flernes fra utleggingsstedet.
Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på
høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.
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Side 2

NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konses'onssaker
så snart som mulig og
senest innen 14.06.2013. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nvegnve.no eller per post til: NVE,
Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.
Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det
derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.
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- KUNNGJØRING NK Småkraft AS —Søknad om tillatelse til Rusdal kraftverk i Rusdalsåna i Lund kommune
NVE har mottatt søknad fra NK Småkraft AS om tillatelse til å bygge Rusdal kraftverk i Lund
kommune.
Kraftverket vil utnytte et fall på 210 m i Rusdalsåna med inntak på kote 352 og kraftstasjon på kote 142.
Det er også planlagt et bekkeinntak i Klubbestølbekken på kote 352. Det er planlagt å føre vannet i
nedgravd rør over en strekning på ca. 3,5 km. Røret som koples på fra Klubbestølbekken blir ca. 350 m
langt. Det er plani agt en permanent vei til kraftstasjonen med en lengde på 20-30 m. Til inntaket
etableres midlertidig anleggsvei i rørtraseen. Middelvannføringen er beregnet til 1,66 m3/s og det er søkt
om en maksimal slukeevne på ca. 3 m3/s. Kraftverket vil få en installert effekt på 5,49 MW og skal etter
planen produsere ca. 19,84 GWh/år. Utbyggingen vil føre til redusert vannføring over en strekning på
ca. 3,4 km i Rusdalsåna og 400 m i Klubbestølbekken. Det er planlagt å slippe en minstevannføring
tilsvarende alminnelig lavvannføring på 132 lIs hele året.
Søknaden behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov.
Søknaden med vedlegg er lagt ut til offentlig ettersyn på Rådhuset i Lund og på NVEs nettsider
www.nve.no/konsesjonssaker
fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker å få tilsendt papirutgave
av søknaden, ta kontakt med Bård Moberg i NK Småkraft AS på tlf. 911 71 678 eller e-post:
bm@norskkraft.no.
NVE foretrekker at uttalelser sendes oss elektronisk via www.nve.no/konses'onssaker
så snart som
mulig og senest innen 14.06.2013. I tillegg er det mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no eller
per post til: NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.
Uttalelser eller deler av uttalelser blir referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det derfor
en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette.
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ORIENTERING TIL HØRINGSPARTENE (revidert februar 2013)
Generelt

Hva forventesav høringsinstansene?

NVE er konsesjonsmyndighet i saker som gjelder
utbygging av småkraftverk (inntil 10 MW), og
til større
Tillatelse
andre vassdragstiltak.
statsråd.
i
Kongen
av
kraftutbygginger gis
Denne orienteringen gjelder saker der NVE kan gi
tillatelse etter vannressursloven § 8.

NVE ønsker i størst mulig grad konkrete
synspunkter på om tillatelse bør gis eller ikke,
valg av eventuelle altemativer og forslag til
om
Høringsuttalelser
tiItak.
avbøtende
myndighetenes energipolitikk på et generelt
grunnlag, vil være av begrenset nytte i
saksbehandlingen.

Behandling av soknaden fram til endelig
vedtak

Spesielt der søknader behandles gruppevis, ønsker
NVE synspunkter på den samlede belastningen.

NVE behandler de fleste av søknadene gruppevis,
vanligvis etter geografisk plassering. Dette
effektiviserer saksbehandlingen samtidig som
både høringspartene og NVE kan se søknadenc i
sammenheng.

Dersom partene er kjent med forhold som ikke er
belyst i tilstrekkelig grad i søknaden, ønsker vi
opplysninger om det.

NVE sender søknadene på høring til berørte
kommuner, fylkesmenn, fylkeskommuner, statlige
og interesseorganisasjoner.
forvaltningsorgan
Høringsperioden er vanligvis tre måneder for
søknader som behandles gruppevis, og minst seks
uker for enkeltsaker. Ev. søknad om utsatt
høringsfrist må begrunnes. NVE forventer at
høringsinstansene gir uttalelse på selvstendig
grunnlag. Søknad om utsatt frist vil normalt ikke
bli innvilget hvis det påvirker sakens fremdrift.
Søker får anledning til å kommentere innkomne
uttalelser, før NVE gjennomfører befaring i
området. De som har uttalt seg til søknaden, blir
I
befaringen.
på
delta
å
til
invitert
konsesjonsvurderingen foretar NVE en avveining
av fordeler mot ulemper i henhold til
og
Olje25.
vannressursloven
§
energidepartementet har som overordnet politisk
myndighet gitt retningslinjer for behandling av
er
Retningslinj ene
vannkraftverk.
små
tilgjengelige via NVEs nettsider.
Dersom NVE gir tillatelse, knyttes det vilkår til
denne, jf. vannressursloven § 26. Vilkår omfatter
vannslipping,
byggefrister,
annet
blant
naturforvaltning, kulturminner og sanksjoncr ved
ev. brudd på vilkårene.

Det forventes at kommuner, fylkeskommuner,
fylkesmenn og andre myndighetsorganer gir
uttalelse med utgangspunkt i sine respektive
ansvarsområder. Kommunene bes spesielt om å
vurdere søknadene i forhold til gjeldende
arealplanstatus.
Høringsuttalelsene, opplysningene i søknaden og
retningslinjene fra Olje- og energidepartementet
er viktige for NVEs vurdering og vedtak.

Innsigelses-og klagerett
Encrgianlegg trenger ikke behandles etter plan- og
bygningsloven, og det er ikke lenger krav om
reguleringsplan. For å ivareta intensjonen bak
innsigelsesinstituttet i plan- og bygningsloven, er
og
i energibestemmelser
innført
det
vassdragslovgivningen om innsigelse og klagerett,
jf. vannressursloven § 24. NVE understreker at en
ev. innsigelse må reises i høringsperioden. Vi
viser til våre nettsider for mer informasjon:
wmw.nve.no/konses.oner.
NVEs vedtak kan påklages til Olje- og
energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt
partene mottok orientering om vedtak. Vi viser til
forvaltningslovens kapittel VI om klage og
omgjøring.
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Adresseliste for: Bygging av Rusdal kraftverk
Behandles etter: Vannressursloven og energiloven
Kunngjores av NVE ved CIA Media Marketing I gang

Antall

Avisen Agder og Dalane Tidende

Navn/adresse

søknader

3

Lund kommune, moivn. 9, 4460 MOI
Fylkesmannen i Ro aland,

ostboks 59, 4001 STAVANGER

Ro aland f Ikeskommune,

ostboks 130, 4001 STAVANGER

Statens ve vesen, Re ion vest, Askedalen 4, 6863 LEIKANGER
NJFF Ro aland,

b. 313, 4291 KOPERVIK

L se Elnett AS, Postboks 8124, 4069 STAVANGER
Dalane Ener i IKS,
Dalane friluftsråd,

ostboks 400, 4379 EGERSUND
ostboks 506, 4369 HELLELAND

FNF-Ro aland, Gamle Jåttåvå en 67, 4020 STAVANGER
Naturvernforbundet

i Ro aland,

Stavan er turistforenin

ostboks 441, sentrum, 4002 STAVANGER

, ostboks 239, 4001 STAVANGER

Dalane turla , ostboks 239, 4001 STAVANGER
Nor es adleforbund, serviceboks 1 Ullevål stadion, 0840 OSLO

TBM/Anne Johanne Kråkenes
TBD/Karen Marie Straume
ERIKell Erik Stensby

Kopi:

NK Småkraft AS v/ Bård Moberg, Statsminister Michelsensvei 38, 5231 PARADIS

