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NVE
Konsesjonsavdelingen
Post 5091 Majorstua
0301 Oslo
Planendring i forhold til opprinnelig søknad for bygging av Dalsfos kraftverk Øst, Kragerø kommune
Det vises til brev fra NVE datert 21.11.2016 med vedlegg (Planendringsdokument av 14.11.2016 fra
Skagerak Energi) vedrørende ovenfor nevnte sak. Vi har følgende kommentarer;
1. Etter at det blei utarbeidet et svært grundig dokument som grunnlag for konsesjonssøknaden i
april 2014, konkluderes det 2 år seinere (sommeren 2016) med at det nåværende kraftverket
egentlig er i så dårlig forfatning at det ikke lenger kan driftes. Konklusjonen, basert på en grundig
tilstandsvurdering av det gamle kraftverket, medfører søknad om planendring, hvor det nå kun
blir Dalsfos Øst som gjenstår som alternativ. Vi er noe undrende til konklusjonen og nærhet i tid,
og må stille spørsmålet om hva som blei gjort av denne type vurderinger i 2014. Vi ønsker
således innblikk i tilstandsrapportene gjort i 2014 og i 2016, gjerne med en forklaring på den
«forverrede» tilstanden til nåværende kraftstasjon, som begrunner stans.
2. Vi er av den oppfatning at nåværende kraftstasjon vil være i stand til å dekke det fremtidige
kraftbehovet, som også tallene i dokumentene bekrefter. Bygging av Dalsfos Øst er således kun
begrunnet i økonomi for Skagerak Energi, og kan vanskelig forsvare et så kraftig natur-, miljø- og
eiendomsrettslig inngrep. Fint med en redegjørelse for hvordan dette forholdet vurderes og
hvilke hensyn som tas.
3. Som grunneiere er vi opptatt av å bevare det naturområdet som Skagerak Energi ønsker å benytte
til den nye kraftstasjonen – Dalsfos Øst. Tross inngrep som er gjort til nå, er området fremdeles
ansett for å være et flott rekreasjonsområdet, som har vært, er og vil kunne være en flott
fiskeplass. Det er aktuelle planer blant annet om å øke laksebestanden i elvefaret. Dette mener
vi vil øke natur- og miljøinteressen for området totalt sett. Slik området fremstår i dag, kan
aktuell utnyttelse være en tilpasset fiske- og generell fritidsbruk.
4. Vi har foretatt en gjennomgang av vedleggene 1 og 2 Hoveddata Dalsfos kraftverk og Hoveddata
nytt Dalsfos kraftverk, og mener at enkelte av de oppgitte dataene er misvisende, i verste fall
feil. Dette fremkommer i vedlegget.
På et generelt grunnlag setter vi pris på å få en orientering om behandlingen av denne type
konsesjonssøknader. Særlig er vi opptatt av hvilken kvalitetssikring som gjøres for å påse at søknadens
grunnlagsdata, tallmateriale, vurderinger og eventuelle rapporter er korrekte.
Med vennlig hilsen
Irene Farsjø Dal og Gard W Knudsen

