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Konsesjonssøknad Risvollelva kraftverk - Uttalelse fra Sauda kommune

Forslag til vedtak:
Formannskapet mener at dette er et lite konfliktfylt prosjekt og vil tilrå at prosjektet blir
gjennomført som planlagt med følgende tillegg:
·
·
·
·
·
·

Alle veger må bygges etter normaler for landbruksveger – min kl.7 – bilveg min. kl.5. Skal
ikke tilbakeføres etter utbygging.
Dersom det er aktuelt å krysse rørgata med veger skal disse tilpasses terrenget (tåle
belastningen av veg), og i samråd med grunneier.
Alt trevirke som blir felt skal fjernes av utbygger.
Anleggsområdet skal planeres ut og tilpasses kulturlandskapet – jord skal ikke graves ned
men tas vare på og nyttes ved oppussing av området.
Anleggsområdet i utmark skal plantes til, men ikke langs rørledningen (maks gate på 3,5
meter)
Masser skal ikke kjøres bort men nyttes på eiendommene.

Formannskapet - 057/2017
FOR - behandling:
Asbjørn Birkeland, SP
Knut Atle Seim, H
Asle Rafdal, AP
Kristian Landro, KrF

FOR - vedtak:
Enstemmig vedtatt.
Formannskapet mener at dette er et lite konfliktfylt prosjekt og vil tilrå at prosjektet blir
gjennomført som planlagt med følgende tillegg:

·
·
·
·
·
·

Alle veger må bygges etter normaler for landbruksveger – min kl.7 – bilveg min. kl.5. Skal
ikke tilbakeføres etter utbygging.
Dersom det er aktuelt å krysse rørgata med veger skal disse tilpasses terrenget (tåle
belastningen av veg), og i samråd med grunneier.
Alt trevirke som blir felt skal fjernes av utbygger.
Anleggsområdet skal planeres ut og tilpasses kulturlandskapet – jord skal ikke graves ned
men tas vare på og nyttes ved oppussing av området.
Anleggsområdet i utmark skal plantes til, men ikke langs rørledningen (maks gate på 3,5
meter)
Masser skal ikke kjøres bort men nyttes på eiendommene.

Vedlegg:
Risvollelva kraftverk
Saksopplysninger:
Formål med saken
Avgi uttalelse til søknaden om konsesjon for bygging av Risvollelva kraftverk.
Lover og regler
Vannressursloven og energiloven

Gjeldende planer, retningslinjer og vedtak
Kommuneplanens arealdel
Fakta
Sunnhordaland Kraftlag AS (SKL) ønsker, i samarbeid med grunneierne, å bygge småkraftverk som
tar vann fra Risvollelva (se vedlegg). Kraftverket har fått navnet Risvollelva kraftverk og vil få inntak
på ca. kote 290 og kraftstasjonen på ca. kote 60.
Det er planlagt minstevannføring om sommeren og vinteren. Dette bidrar til å opprettholde
fuktighetskrevende arter langs bekkekløften og akvatisk liv i elva.
Installert effekt på turbinen er 6,2 MW og beregnet gjennomsnittlig årsproduksjon er 20 GWh.
Det søkes ikke om reguleringer eller overføringer ut over inntaksmagasin.
Fra inntaket er det planlagt en 670 meter lang tunnel (fullprofilboring) under Brekkestølsbråtet,
med diameter på 1,2 meter. Videre vil det bli nedgravd en rørgate ned til kraftstasjonen. Total
lengde på 1050 meter med diameter på 1,2 meter.
Rapport om biologisk mangfold er utarbeidet av Ecofact (se vedlegg).

Søknaden er oversendt til Sauda kommune – Næring (landbruk) for uttalelse.
I arealdelen til kommuneplanen er omsøkt område avsatt til landbruks - , natur - og friluftsformål.
Det er vedlagt utdrag av kosesjonssøknaden. Fullstendig søknad kan sees på NVE.no, under
konsesjonssaker.
Høringen legges fram for formannskapet til behandling.
Innkomne uttalelser
Sauda kommune – næring (landbruk)
Vurdering og konklusjon
Samlet vurdering av konsekvens for utbyggingen er faglig vurdert til middels negativ (se vedlegg).
Etter anleggsfasen og revegetering vil anlegget bli lite synlig i terrenget.
Fra Sauda kommune – Næring (landbruk) er det kommet følgende uttalelse:

·
·
·
·
·
·

Alle veger må bygges etter normaler for landbruksveger – min kl.7 – bilveg min. kl.5. Skal
ikke tilbakeføres etter utbygging.
Dersom det er aktuelt å krysse rørgata med veger skal disse tilpasses terrenget (tåle
belastningen av veg), og i samråd med grunneier.
Alt trevirke som blir felt skal fjernes av utbygger.
Anleggsområdet skal planeres ut og tilpasses kulturlandskapet – jord skal ikke graves ned
men tas vare på og nyttes ved oppussing av området.
Anleggsområdet i utmark skal plantes til, men ikke langs rørledningen (maks gate på 3,5
meter)
Masser skal ikke kjøres bort men nyttes på eiendommene.

Rådmannen tilrå at disse innspillene blir tatt med i uttalelsen fra kommunen. For øvrig mener
rådmannen at dette er et prosjekt med klart større positive enn negative konsekvenser, og tilrår at
konsesjon godkjennes.

Sauda, den 29.05.2017
Andreas Fløgstad, rådmann

