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Kragerø kommunesuttalelse til høring: Skagerak Kraft AS - Søknadom bygging
av Dalsfosskraftverk Øst
Kragerøkommuneuttaler segtil høringeni forbindelsemedSkagerakKraft AS sin søknad.Søknadengjelder
planenom å byggeet nytt Dalsfoskraftverk Øst ved Lundereidelvai Kragerøvassdraget.
I stedetfor å
oppgraderedet gamlekraftverketsøkesdet om å få byggeet nytt. Turbinenei det gamlekraftverketskal
fortsattværei drift for å ivaretaminstevannføringskravet
nedstrømskraftverket.Det nye kraftverketvil ligge
på motsattsideder det gamlekraftverketligger i dag.Sammenlignetmeddagenskraftverk vil det nye
kraftverketgi en økning i årlig kraftproduksjonpå 10,5 GWh. Det tilsvarerstrømbrukentil ca. 525 husstander.
SkagerakKraft AS søkerogsåom ekspropriasjonstillatelse
for nødvendiggrunntil anleggene,samt
midlertidig bruksretttil grunnfor lagerplass,provisoriskeboliger, veier, massedeponi
og tillatelse til å føre
planlagtjordkabel/luftlinjemellom ny kraftstasjonog transformatorstasjon.
Samtidigsøkesdet om
forhåndstiltredelsesom innebærerat grunn og adkomstrettigheter
kan tasi bruk før skjønner avholdt.
Energianleggtrengerikke behandlingetterplan- og bygningsloven,og det er ikke lengerkrav om
reguleringsplan.NVE forventerat bl.a. kommunenuttaler segnår det gjeldersineansvarsområder.

Kommunens uttalelse:
Kommunensarealplaner underrevisjon.I den eksisterendearealplanenligger et hytteområdei nærhetenav
den planlagteplasseringenav det nye kraftverket,menområdeter peri dagikke regulert.SkagerakKraft har
gitt innspill til kommunenom utvidelseav industriområdet.I forbindelsemedbehandlingenav kommunens
arealplanrett over sommerenvil manta stilling til innspill somer kommetinn.
Kommunenhar merketsegpunkt 1.4.2Beskrivelseav berørtområdenedstrømsDalsfosdams. 15: «Det er nå
ikke lengeroverløpover damkroneni flomsituasjoner,og vann som ikke benyttestil kraftproduksjongår
gjennomdamlukeri nordendenav dammen.Dagensberørte strekning er såledesi hovedsaktørrlagt hele
året, bortsettfra i rennennedstrømsdamluknene.Det omsøktekraftverketgir ingenendringerpå dette.»Det
medførerat detteområdeter uegnetfor vandringav anadromfiskeslagsåsom sjøørretog laks. Det gjelderi
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grunnenhele elvestrekningenfra innsjøenToke til ut i sjøenved Kammerfossmedsine5 dammer.Det er tatt
et lokalt initiativ til et utredningsprosjektfor å undersøkemulighetenfor å få laksentilbake. Resultatene
foreliggeri en rapport,menmyndighetenehar ikke tatt stilling til om tiltak som er utredetskal gjennomføres.
I forbindelsemedvanndirektivarbeideti vannområdeKragerøvassdraget
er det foreslåttå avvente
myndighetenesvurderingangåendetilretteleggingfor fiskevandringi heleelva. Det gir ingen hensiktå
begynnetilretteleggingved Dalsfosdamuten å ha tatt stilling tilde 4 andrevandringshindrene.
Samfunnsnyttenog kostnadseffektivitetmå veie tungt når dennevurderingenutføres.I rapportener
kostnadenefor tiltak i helevassdragetanslåttå væremellom 27,5 –31 mill. kronerog et årlig tap av kraft på
500 000,- kroner.
I søknadennevnesdet at vassdragethar historisksett værtvelkjent for rike bestanderav ål, mende siste20
årenehar den gått ned.Elvestrengenmellom Dalsfosdamog kraftstasjonutgjør en sentralvandringsvei. Ålen
blir i dag fangeti ålekarog sattut i sjøen,et tiltak som bekostesavSkagerakKraft. SkagerakKraft bekrefteri
søknadenat de ønskerå videreføreordningenog at de vil fortsattforbedrevandringsmuligheteropp- og
nedstrømsvassdraget.Det er igangsattførsteundersøkelser
for oppgangav glassål(åleyngel)ved
Kammerfossog resultatenevil vise om det kan lykkes medå få tilrettelagtbedre.

Søknadenhar i høringsperioden
værtlagt ut til offentlig ettersynpå Servicesenteret
i KragerøRådhusog på
biblioteketi Kragerø.Kommunenhar mottatt epostfra Vegvesenetmedopplysningom at de har merknadertil
høringen.Kragerøkommuneregnermedat merknaderfra Vegvesenetog eventuelleandreinnspill er
oversendtNVE direkte.
Påvegneav Kragerøkommune
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Breveter godkjentelektronisk.
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4.0 - Enhetfor bygg og areal,PerArstein
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