EIGERSUND KOMMUNE
Samfunnsutvikling
Plankontor

Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Vår ref.: 19/29007 / 11/400

Dato: 02.09.2019

Saksbehandler: Magne Eikanger

Direkte telefon: 51 46 83 24 /

E-post: magne.eikanger@eigersund.kommune.no

Deres ref.: /

Foreløpig høringsuttalelse fra Eigersund kommune. Søknad om konsesjon for å bygge Gya
kraftverk og Mjelkefosse kraftverk og konsesjon for å bygge nettilknytning for disse
kraftverkene
Planteknisk utvalg behandlet saken den 20.08.19 og fattet følgende vedtak som uttalelse fra
Eigersund kommune
PTU-111/19 vedtak:
Eigersund kommune er positiv til den omsøkte utbyggingen og støtter konsesjonssøknaden fra
Dalane Kraft AS datert den 08.04.19 om å få bygge Gya og Mjelkefossen kraftverk i Hellelandsvassdraget, med følgende føringer som må tas inn i konsesjonsvilkårene:
1. Vannspeilet i Terland klopp samt dennes opplevelsesverdi må sikres, og det må
utarbeides skjøtselsplan for å hindre tilgroing av vegetasjon i selve elveløpet ved Terland
klopp.
2. Restaurering/gjenåpning av Slevelandsåna med tilhørende gang- og sykkelveg / turveg
3. Minstevannføring må sikres hele året
4. Det gis pålegg om å sikre alle landbrukseiendommer. Dette gjelder ferdselsveger for
dyr/folk, gjerdehold, bruk av tippmasser til å anlegge flomvoll (fig. 7.6 -7.7)
5. Trafoen flyttes vekk fra bebyggelsen
6. Pålegge utredning av frostrøyk (side 139/73 i rapp.)
Eigersund kommune er positiv til den omsøkte utbyggingen og støtter konsesjonssøknaden fra Dalane
Nett AS datert den 12.04.19 om å få bygge nettilknytning av Gya kraftverk og Mjelkefossen kraftverk
i Hellelandsvassdraget, med følgende føringer som må tas inn i konsesjonsvilkårene:
1. Kraftledningen mellom Eigestad og Gya må i all hovedsak ligge i kabel.
2. Fremføring av 132-kV kraftledning i tilknytning til Egersund næringspark samt kryssing
av E39 må skje i kabel av hensyn til utbygging.
Det kan komme ytterligere innspill etter at Planteknisk utvalg vil befare området 17.09.19.
Legg merke til at det kan komme ytterligere merknader etter ny behandling i utvalget den 17.09.19.
Eventuell tilleggsuttalelse vil bli oversendt kort tid etter møtet, selv om uttalefristen er den 15.09.19.
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