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Vedrørende høring - søknad om konsesjon for Kvennåi kraftverk i Kviteseid kommune i Telemark fylke
Det vises til deres brev av 21.06.16 samt fullstendig konsjonssøknad på deres nettside.

Norsk Maritimt Museum (NMM) er høringsinstans i saker som gjelder registrering av automatisk fredede
kulturminner under vann etter Lov om kulturminner av 9. juni 1978 (kml) § 11 første ledd bokstav a, jf
ansvarsforskriften § 1 nr 4, og for gransking av skipsfunn etter kml § 14 annet ledd første punktum.
NMM forvalter Statens eiendomsrett til skipsfunn i landets 10 sørligste fylker. Vi har fått videresendt
denne konsesjonssøknaden til høring fra Telemark Fylkeskommune.
Det fremgår av kml § 3, 1 ledd, at ingen må sette i gang tiltak som er egnet til å skade kulturminner uten
at vedkommende myndighet har avgjort om og i tilfelle på hvilken måte tiltaket kan iverksettes, jf kml §
8, 1 ledd. Kml § 9 fastsetter en plikt til å søke en avklaring på om kulturminner kan bli skadet eller tapt
ved gjennomføringen av offentlige og større private tiltak. Kvennåi Falleigarlag er et privat selskap og
tiltaket det søkes konsesjon for, og de arealmessige konsekvenser av dette, tilsier at det omfattes av
undersøkelsesplikten i kml § 9.
Vi varsler med dette at det kan bli nødvendig å gjennomføre arkeologisk registrering for å avklare om
eventuelle kulturminner i vann kan skades eller ødelegges av reguleringen. Det vil i hovedsak bli aktuelt å
gjøre dette i Nusstjønn. Vi trenger i denne forbindelse presisering av hva som eventuelt blir arealmessig
konsekvens i forhold til erosjon. I søknaden står det at vannet tidligere var regulert, men hva var
opprinnelig kote før denne reguleringen? Videre står det i NVE sitt oversendelsesbrev at omsøkt
manøvreringsreglement for Nusstjønn er fra LRV 614 til HRV 606 m.o.h. Hva betyr dette i forhold til
etablering av eventuell ny erosjonsflate i hele høydeomfanget av reguleringen rundt dette vannet?
Vi håper NVE kan gi nærmere svar på ovennevnte spørsmål, deretter kan vi komme med en endelig
høringsuttalelse.
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