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Skagerak Kraft AS - Søknad om bygging av Dalsfos kraftverk Øst i
Kragerø kommune, Telemark- høring
NVE har mottatt søknad fra Skagerak Kraft AS, datert 24.04.2014, om tillatelse til å bygge Dalsfos
kraftverk Øst i Kragerø kommune.
Dalsfos kraftverk Øst planlegges bygd i Lundereidelva i Kragerøvassdraget i Kragerø kommune,
Telemark. På motsatt sida av det planlagte kraftverket ligger i dag Dalsfos kraftverk, satt i drift i 1907.
Eksisterende Dalsfos kraftverk benytter Nedre Toke reguleringsmagasin. I stedet for å oppgradere det
gamle kraftverket søkes det om å få bygge et nytt. Nye Dalsfos kraftverk Øst vil gi 10,5 GWh ny
energiproduksjon. Vannveien vil få en lengde på 175–200 m, hovedsakelig som tunnel i fjell. Turbinene
i det gamle kraftverket skal fortsatt driftes for å ivareta minstevannføringskravet (4 m3/s) nedstrøms
kraftverket og vandring av ål, og for å redusere flomtapet. Kraftstasjonen planlegges bygd ca. 100 m
nedstrøms eksisterende kraftstasjon, nedgravd i en fjellskjæring, med en installert effekt på 7,6 MW og
en slukeevne på 40 m3/s. Det slippes i dag ingen minstevannføring fra dammen i Tokevatn, og det er
heller ikke omsøkt for nye Dalsfos kraftverk Øst. Det er ikke behov for å anlegge nye veier, kun mindre
justeringer av anleggsveien forbi det nye kraftverket. Nettilknytningen planlegges ført som hengekabel
over elva og for øvrig som jordkabel fram til eksisterende transformator, totalt ca. 200 m. Ny
koblingskiosk med tilhørende koblingsanlegg skal etableres ved dagens koblingsanlegg og
transformator, og eksisterende anlegg planlegges oppgradert med ny generator og transformator.
Det er søkt om tillatelse etter energiloven for bygging og drift av Dalsfos kraftverk Øst med tilhørende
koplingsanlegg og kraftlinje. Det søkes også om ekspropriasjonstillatelse etter oreigningsloven for
manglende rettigheter dersom det ikke oppnås minnelige avtaler mellom søker og rettighetshaver.
Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk
før skjønn er avholdt.
Søknaden skal behandles etter reglene i kap. 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter
vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/vannkraft, og den blir
kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av
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Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO
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søknaden, kan dere kontakte Bent Bergersen på tlf.: 35 90 29 34 eller e-post:
Bent.Bergersen@skagerakenergi.no.
Vi ber Kragerø kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn på
Servicesenteret i Kragerø Rådhus frem til 23.06.2014. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut
for kortere tid (2–3 dager). Det andre må ikke fjernes 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.
NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/vannkraft så snart som mulig og senest
innen 23.06.2014. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE,
Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Søknaden er tilgjengelig på sakens
nettside som finnes via www.nve.no/Vannkraft.
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.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Anne Karine Herland
førstekonsulent

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Mottakerliste:
Direktoratet for Mineralforv. med Bergmesteren for Svalbard, Postboks 3021 Lade, 7441 TRONDHEIM
Forum for natur og friluftsliv Telemark
Fylkesmannen i Telemark, Postboks 2603, 3702 SKIEN
Kragerø Energi AS, Bråtevn. 6, 3770 KRAGERØ
Kragerø kommune, Postboks 128, 3791 KRAGERØ
Kystverket 1. Distrikt, Postboks 625, 4809 ARENDAL
Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 TRONDHEIM
Naturvernforbundet i Telemark, Naturvernforbundet i Grenland, Vetle Mulesvei 16, 3944
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PORSGRUNN
NHO Reiseliv, Postboks 5465 Majorstuen, 0305 OSLO
Norges Jeger- og Fiskerforbund Telemark, Bøgata 8, 3800 BØ I TELEMARK
Norges Miljøvernforbund, Postboks 593 Sentrum, 5806 BERGEN
Norsk Ornitologisk Forening Avd Telemark, Postboks 1076 Gimsøy, 3704 SKIEN
Skagerak Kraft AS, Postboks 80, 3901 PORSGRUNN
Skagerak Nett AS v/Tor Eriksen, Postboks 80, 3901 PORSGRUNN
Statens vegvesen - Region sør - Arendal, Postboks 723 Stoa, 4808 ARENDAL
Telemark Fylkeskommune, 3706 SKIEN
Telemark turistforening, Postboks 3089, 3707 SKIEN

