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Offentleg ettersyn av overordna detaljplan for miljø og landskap for
ombygging av damanlegg – Eringsdalen, Langedalen og Norddalen Høyanger kraftanlegg – Høyanger og Balestrand kommunar
Statkraft Energi AS har søkt NVE om godkjenning av overordna detaljplan for miljø og landskap for
ombygging av damanlegg i Eringsdalen, Langedalen og Norddalen ved Høyanger kraftanlegg i
Høyanger og Balestrand kommunar. Planen viser dei ulike anleggsområda og kva permanente og
midlertidige inngrep prosjektet vil medføre. Det er også gjort greie for avbøtande natur- og
landskapsmessige tiltak som skal utførast. Framdriftsplan for arbeida ligg ved som eige dokument i
detaljplanen.
NVE legg planen ut til offentlig ettersyn fordi

▪ det skal nyttast areal utover det som er vurdert i handsaminga av konsesjonen
▪ tiltaket gjeld eit eldre vassdragsanlegg som skal byggjast om eller utvidast
NVE er tilsynsmyndigheit for vasskraftanlegg og skal i samsvar med vilkår i konsesjon gitt til Høyanger
kraftanlegg datert 20. mai 1988 godkjenne detaljplan for miljø og landskap før arbeida kan ta til. NVE
vil vidare føre tilsyn med at utbygginga skjer i samhøve med godkjent detaljplan.
Vassdragsanlegg med konsesjon etter vassdragslovgivinga er i medhald av forskrift om byggesak § 4.3
unnateke byggesakhandsaming etter plan- og bygningslova (pbl). Detaljplanen for miljø og landskap må
vere avklart i høve til kommuneplanen sin arealdel eller eventuelle gjeldande reguleringsplanar. Vi gjer
merksam på Miljøverndepartementet sin kommentar til pbl § 19.2 som konkluderer med at vilkåret for å
gi dispensasjon alltid vil vere til stades for tiltak som har konsesjon etter vassressurslova,
vassdragsreguleringslova eller energilova.
Vi ber Høyanger og Balestrand kommunar om å legge to eksemplar av detaljplanen for miljø og
landskap ut til offentleg ettersyn i rådhuset i Høyanger og Balestrand. Om naudsynt kan det eine
eksemplaret lånast ut for kortare tid (2-3 dagar), medan eitt eksemplar til ei kvar tid må vere tilgjengeleg
på utleggingsstaden. NVE vil og legge ut planen på våre heimesider: https://www.nve.no/vann-vassdragog-miljo/miljotilsyn/
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Eventuelle innspel til planarbeidet må sendast til NVE Region vest, postboks 53, 6801 Førde, eller
elektronisk til nve@nve.no innan 11.02.2019.
NVE ber om at kopi av høyringssvar vert sendt til Høyanger og Balestrand kommunar. For at
kommunane skal få tid til å handsame saka etter at eventuelle fråsegner er gitt, får Høyanger og
Balestrand kommunar eigen svarfrist til 08.03.2019.
Uttalar som kjem til NVE vert sendt til Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmeisteren for
Svalbard (DMF) som vil handsame søknad om driftskonsesjon etter minerallova § 43 for den delen av
det omsøkte tiltaket som gjeld steinbrot i Eringsdalen. I vurderinga av søknaden legg DMF vekt på om
søkjaren er «skikka» til å utvinne førekomsten. Det vil seie om prosjektet tykkjest økonomisk
gjennomførleg, om søkjaren har god kompetanse og om det er lagt opp til bergfagleg forsvarleg drift av
steinbrotet i Eringsdalen.
I NVE si handsaming av saka vert svar på høyringa, eller deler av fråsegnene, referert i utgåande brev.
Det er derfor ynskjeleg å få teksten elektronisk.
Dersom det er naudsynt med ytterlegare opplysningar om planen eller dei ulike tiltaka, kan Trine Hess
Elgersma i Statkraft Energi AS kontaktast på tlf. 41 51 43 02. Spørsmål om NVE si handsaming kan
rettast til Randi Home på tlf. 99 21 51 22/ 22 95 95 18.
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