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Uttalelse til søknad om tillatelse til å bygge fire småkraftverk, og opprusting og
utvidelse av et kraftverk i Fyresdal kommune i Telemark
Vi viser til deres oversendelse av søknader om tillatelse til bygging av fire småkraftverk, og
opprusting og utvidelse av et kraftverk i Fyresdal kommune. Ett av kraftverkene berører også
vann i Åmli kommune i Aust-Agder.
NVE har mottatt søknad fra flere søkere om tillatelse til å bygge fire småkraftverk i Fyresdal
kommune. Det er også søkt om opprusting og utvidelse av Soks kraftverk i Fyresdal
kommune. Søknadene skal behandles samtidig, og samlet belastning for området skal
vurderes. NVE ber høringspartene om å vurdere hver sak for seg, men også alle sakene
samlet.
Innspill
Aust-Agder fylkeskommune uttaler seg primært om forhold som påvirker areal i Aust-Agder.
Av de omsøkte småkraftverkene er det kun Steinsvassåni som direkte berører areal i Åmli
kommune, Aust-Agder fylke.
Administrasjonen i Aust-Agder fylkeskommune vil på et generelt grunnlag minne om
Regional plan for vannforvaltning i vannregion Agder som ble vedtatt i Aust-Agder fylkesting i
juni 2015. Planen er også vedtatt i Telemark, Vest-Agder og Rogaland fylkesting. Planen ble
godkjent i Klima- og miljødepartementet 4.7.2016. Vi savner omtale av den regionale
vannforvaltningsplanen i dokumentene som følger søknadene. Jf. plan- og bygningsloven og
vannforskriften skal den regionale planen legges til grunn for regionale organers virksomhet
og for kommunal og statlig planlegging og virksomhet i regionen. Formålet med den
regionale vannforvaltningsplanen er å fastsette miljømål for vannforekomstene. Det må
gjøres tiltak for å bedre vannmiljøet der dette er dårlig, og en skal passe på å opprettholde
godt vannmiljø i vannforekomster som allerede har god økologisk tilstand.
Fyresdal ligger øverst i Nidelva vannområde, og tiltak her kan kunne påvirke vannområdet
nedstrøms. Det er viktig at NVE vurdere den samlede påvirkninga av tiltakene også på
vannområdenivå.
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