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Skagerak Kraft AS – Tillatelse til bygging av Støyldalen kraftverk i
Nissedal - Oversendelse av klage fra Naturvernforbundet i Telemark
Vedtak om tillatelse til bygging av Støyldalen kraftverk av 7.12.2016 er påklaget av
Naturvernforbundet i Telemark.
Klagen er gitt innen klagefristen og tilfredsstiller de øvrige vilkår for klagerett i
forvaltningslovens kapittel VI. NVE har forberedt klagen i tråd med forvaltningsloven § 33.
Vi kan ikke se at klagen gir grunnlag for å endre vårt vedtak av 7.12.2016. Klagen oversendes
derfor til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse.
Bakgrunn for saken
Vi viser til vedtak gitt 7.12.2016 vedrørende søknad fra Skagerak Kraft AS datert 3.10.2013 om
tillatelse til bygging av Støyldalen kraftverk i Nissedal kommune i Telemark.
Det vises til NVEs vedtak av 7.12.2016 for NVEs vurdering.
Klagen
Naturvernforbundet i Telemark klager i brev datert 16.1.2017 på vedtak om konsesjon til Støyldalen
kraftverk.
Klagen kan oppsummeres i følgende punkter:
-

Det er særdeles viktig å ivareta naturverdiene her, og Håtveitåi som et urørt vassdrag, da
området i Nissedal/Fyresdal/Vest-Telemark er sterkt belastet med vannkraftutbygging fra før.
Klager ber OED skaffe en oversikt over utbygde og gjenværende urørte vassdrag.

-

Klager viser til at funn av slåttemyr viser at området er sårbart.

-

Området er godt synlig.

-

Klager mener det er feil at området er lite brukt til friluftsliv, og de viser til at det som del av et
større landskapsrom har verdi for friluftslivet.
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7075 TILLER

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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-

En utbygging vil redusere INON-områder i landet.

For fullstendig innhold i klagen viser vi til Naturvernforbundets brev av 16.1.2017 (NVE-ref.
200905347-55).
Søkers kommentar til klagen
Skagerak Kraft AS har i brev datert 30.1.2017 kommentert klagen fra Naturvernforbundet i Telemark.
Selskapet mener at det i klagen ikke fremkommer nye momenter, men kommenterer forholdet til
friluftsliv spesielt, ved å sitere en e-post fra Nisser hyttegrend og camping, der det fremgår at de mener
et kraftverk vil være nødvendig for å opprettholde bosetting, og at et kraftverk ikke vil skremme brukere
av naturen.
For fullstendig innhold i kommentaren viser vi til Skagerak Kraft AS sitt brev av 30.1.2017 (NVE-ref.
200905347-64)
NVEs vurdering av klagesaken
NVE kan oppheve eller endre vedtaket dersom NVE finner klagen begrunnet, alternativt oversende
klagen til OED for endelig avgjørelse, jf. forvaltningsloven § 33.
Vedtaket kan påklages, og klager har klagerett. Klagen ble sendt inn av Naturvernforbundet i Telemark
16.1.2017. Klagen er gitt innen klagefristen og tilfredsstiller de øvrige vilkår for klagerett i
forvaltningsloven kapittel VI.
Etter NVEs syn er de temaene som tas opp tidligere påpekt i høringsuttalelsene og behandlet i vår
vurdering av søknaden, jf. Bakgrunn for vedtak-notat som fulgte vedtaket.
NVE har vurdert klagen og vi kan ikke se at det foreligger nye opplysninger som ikke allerede er vurdert
i vedtaket. Vi viser til vedtak av 7.12.2017.
Konklusjon
NVE kan ikke se at det i klagen er kommet frem nye opplysninger som gir grunnlag for å endre vårt
vedtak av 7.12.2017. Klagen sendes derfor OED til endelig avgjørelse jamfør forvaltningsloven § 33.
Alle sakens dokumenter gjøres tilgjengelige for departementet gjennom internettløsningen SeDok.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Øystein Grundt
seksjonssjef
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