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Svar - Søknad om konsesjon for Kvennåi kraftverk i Kviteseid
kommune
Vi viser til oversendelse datert 21.06.2016 vedrørende vurdering av konsesjonsplikt for Kvennåi
kraftverk med tilhørende koplingsanlegg og kraftlinje.
Vi har følgende vurderinger av tiltaket vurdert opp mot sektorlovgivningen og opp mot kjente allmenne
interesser som kan bli berørt:
Hensyn til automatisk fredete kulturminner
Vi har ikke opplysninger i våre arkiver om automatisk fredete kulturminner som kommer i konflikt med
tiltakene som beskrives i konsesjonssøknaden. Vår kunnskap om kulturminner i nærområdet samt en
vurdering av landskap og terreng, tilsier imidlertid at slike kan være bevart. Det er spesielt i området
ved lokalitets id 3253 Jønneberg, samt der kraftstverket skal bygges som er interessant. I henhold til
kulturminneloven § 9 må vi derfor utføre en arkeologisk registrering før vi kan gi endelig uttalelse til
tiltakene (jf. kulturminneloven §§ 3 og 8). Registreringen utføres ved visuell overflateregistrering og
prøvestikk med spade etter ikke-synlige automatisk fredete kulturminner. Du kan lese mer om metoden
på: http://www.telemark.no/Vaare-tjenester/Kulturminner/Arkeologi/Arkeologisk-feltarbeid.
Arkeologiske registreringer kan bare utføres på bar og frostfri mark. Den arkeologiske feltsesongen i et
normalår er fra midten av april til november.
Vi viser til kulturminneloven § 9 om undersøkelsesplikten av offentlige og større private tiltak og til §
10 om at utgifter til særskilt granskning må dekkes av tiltakshaver. Timesatsen er fra 1.1.2016 kr 750,-.
Se vedlagte budsjett for undersøkelsen.
Dersom uforutsette forhold medfører forlenget registrering og dermed økte utgifter for tiltakshaver, vil
vi varsle om dette. Vi tar også forbehold om at timeprisen og prisen for datering av kullprøver kan
endres. Dette er ellers et maksimumsbudsjett. Midler innenfor rammen som ikke blir brukt, faktureres
ikke.
Registreringene er hjemlet i kulturminneloven § 9, og er ikke å anse som enkeltvedtak etter
forvaltningsloven. Det betyr at det ikke kan klages over kostnadsoverslaget, men
planmyndighet/tiltakshaver har anledning til å be Riksantikvaren vurdere om overslaget er rimelig.
Vi forutsetter at tiltakshaver tar ansvar for følgende:
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Det skal gis beskjed om at det vil bli gjennomført arkeologiske registreringer til grunneiere,
forpaktere og andre som bor innenfor planområdet.
Oversende digital planavgrensning i .sos eller .shp format til oss før undersøkelsen
igangsettes. Eventuell justering av planavgrensningen skal også oversendes.
Fri tilgang til planområde, f.eks. skaffe til veie nøkler til bommer og informere om ikke
kartfesta veier.
Informere om eventuelle jaktlag i området.
Dyr på beite må holdes utenfor registreringsområdet.

Før registreringen kan igangsettes, må aksept på kostnadsoverslag og øvrige vilkår sendes til Telemark
fylkeskommune, Postboks 2844, 3702 Skien eller på e-post til lise.loktu@t-fk.no. Vi ber om skriftlig
aksept i god tid før undersøkelsene ønskes gjennomført, og at den merkes med vårt saksnummer samt
navn og adresse på fakturamottaker. Det må påregnes ventetid for å få gjennomført arkeologisk
feltarbeid.
Behandling av automatisk fredede kulturminner
Om det viser seg at det er konflikt mellom et automatisk fredet kulturminne og tiltakene som beskrives i
konsesjonssøknaden, må det søkes om dispensasjon fra kulturminneloven. Søknaden utarbeides av
fylkeskommunen og oversendes Riksantikvaren for vurdering. For at Riksantikvaren skal ha tid til å
behandle søknaden har det regionale kulturminnevernet rett til tre måneders uttalefrist, i medhold av
kulturminneloven § 9 andre ledd. Fristen kan om nødvendig forlenges ytterligere. Om Riksantikvaren
innvilger en dispensasjon, kan det stilles vilkår om en arkeologisk utgravning før tiltaket realiseres.
Utgifter til en slik utgravning bæres av tiltakshaver, jf. kulturminneloven § 10. For mer informasjon
viser vi til våre internettsider (http://www.telemark.no/kulturminne) og Riksantikvarens hjemmesider
(http://www.riksantikvaren.no/Norsk/Veiledning/).
Vi gjør også oppmerksom på meldeplikten etter kulturminneloven § 8 andre ledd. Meldeplikten oppstår
når det oppdages automatisk fredete kulturminner som ikke var kjent på forhånd. Bestemmelsen legger
et klart ansvar på tiltakshaver om å følge stanse- og meldeplikten. Tiltakshaver skal forsikre seg om at
de som utfører arbeidet på stedet er kjent med stanse- og meldeplikten, men det er tiltakshaver selv som
står ansvarlig for at fredete kulturminner ikke skades. Telemark fylkeskommune er rette adressat for en
eventuell melding. Om det påvises automatisk fredete kulturminner er det Riksantikvaren som avgjør
om arbeidet kan fortsette og vilkårene for det.
Vi anbefaler at meldeplikten innarbeides i miljø og transportplanen:
Om det viser seg først mens arbeidet er i gang at det kan virke inn på et automatisk fredet kulturminne,
skal Telemark fylkeskommune kontaktes og arbeidet stanses i den utstrekning det kan berøre
kulturminnet. Kulturminnemyndighetene avgjør snarest mulig – og senest innen 3 uker – om arbeidet
kan fortsette og vilkårene for det. Fristen kan forlenges når særlige grunner tilsier det (jf.
kulturminneloven § 8 andre ledd).
Siden deler av tiltakene kommer inn under Norsk Maritimt Museums ansvarsområde, er saken oversendt
til museet for uttale. Museet har varslet at det kan bli nødvendig å gjennomføre arkeologisk registrering
for å avklare om eventuelle kulturminner i vann kan skades eller ødelegges av reguleringen, jfr. deres
epost til NVE datert 27.07.2016.
Eventuelle spørsmål kan rettes til rådgiver Lise Loktu på epost lise.loktu@t-fk.no.
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Hensyn til friluftslivinteresser
Det anses ikke at tiltaket isolert vil komme i konflikt av betydning for friluftsinteressene. Noe
terrenginngrep og tilrettelegging må påregnes, men ikke av en slik karakter at man vil forringe
natur/friluftslivskvaliteter i for stor grad.
Det er ikke registrert at området innehar spesielle kvaliteter mtp. friluftsliv, eller at det er statlig sikrede
friluftsområder som blir berørte (www.naturbase.no). Allikevel må man påregne at natur og
friluftslivskvaliteter, samt opplevelsesverdien av naturen vil kunne bli forringet ved gjennomføringen av
tiltaket. Man anser det derfor som viktig at terrenginngrep gjøres så skånsomt som mulig, og at man
tilrettelegger for fortsatt ferdsel og friluftsliv etter anleggsperioden.
Regulering av vassdrag vil kunne påvirke vannorganismer negativt. Man ser det derfor som viktig at
man sikrer minstevannføring, ikke minst for å bevare leveområdene til vannlevende organismer. Det
anbefales at man i det videre arbeidet må ta hensyn til viltinteresser, naturmiljø-, friluftslivs- og
opplevelsesinteressene i behandlingen av søknaden.
Hensyn til vannmiljø
I vannforvaltningsarbeidet er det mål om at miljøtilstanden i vannforekomstene skal være god eller
svært god. Berørte vannforekomster er i Vann-Nett benevnt «Flåvatn bekkefelt syd» og er karakterisert
til å være i svært god økologisk tilstand. Dersom det ved behandling av konsesjonssaken viser seg at
samfunnsinteressene ved tiltaket er større enn det er å opprettholde aktuell miljøtilstand, er det viktig at
det stilles krav om avbøtende tiltak; bl.a til minstevannsføring som for øvrig er nevnt i foregående
avsnitt.
Vurdering
Dersom det blir gitt konsesjon forutsetter vi at innspillene ovenfor blir tatt hensyn til. Ta gjerne kontakt
dersom det er spørsmål til vår vurdering av saken.

Med vennlig hilsen
Torbjørn Landmark
torbjorn.landmark@t-fk.no
+47 35 91 73 51

Saksbehandlere: Lise Loktu,
Dokumentet er elektronisk godkjent og sendes uten signatur.
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