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NVE
Middelthuns gate 29,
Postboks S091 Majorstua,
0301 Oslo
Til:

Konsesj onsavdelingen

Deres Ref.: JoachimKj elstrup

WVd
r Ref. : 'Tom Lohne

Dato: 10.01.2018

SØKNAD OM KONSESJON
Chr. Salvesen & Chr. Thams Communications Aktieselskap (CSCTCA) søker om fortsatt utnyttelse av fallet i
Storelva i Tvedestrand kommune i Aust-Agder fylke, til produksjon av clektrisk kraft, og soker derfor om
konsesjon i.h.h.t. gjeldende regelverk:
1. Etter vannressursloven, j f. $8, om tillatelse til:
Nødvendig omby&&ingav kraftstasjon og hjelpeanlegg som beskrevet i søknad, for imetekomme
krav om forbedring av forholdene for l og anadrom fisk.
2. Etter energiloven om tillatelse til:
fortsattdrift av kraftverket, med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinj er som beskrevet i søknaden.
Nødvendige opplysninger om tiltaker beskrevet i vedlagte utredning og planer.
Tidligere Fosstveit kraft N S or pr 31.12.20 17 f\asjonen Inn i Chr. Salvesen & Chr T'hams Comm. Aktieselskap.
I vedleggene til søk.nod og tidligere dokumenter er Fosstveit kraft A/S derfor nevnt som eier.
Dersom det skulle bli behov for mer informasjon s vennligst ta kontakt.
Vennlig hilsen
Chr, Salvesen & Chr. Thams Communic ation Aktieseskap

Vedlegg:

Soknad om Konsesjon

C HR. S A LV ESEN

& C H R. T HA MS C OMM . A S
Org. Nr, 915 640 850

S ØKNA D OM K ONSESJ ON
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Sammendrag
Fosstveit kraft (FK) f kk tillatelse til gj enopp
t a kraftpro duksjonen 15. desember 1992 fra Olje og
energidepartementet. Senere ble det git tillatelse til opp start av byggin
g gjennom NVE sin

detaljplanbehandling i brev av 24. mars 2006.
NVE har i brev datert 12.5.2016 innkalt Fosstveit kraftverk til konsesjonsbehandling. Dette med
bakgrunn i at de mener anlegget i tilstrekkelig grad ikke er tilpasset opp- og nedvandring av Al og
laksefisk.
Saknaden gjelder derfor en omb yggin
g av Fosstvcit Kraftverk i Storelva i Tvedestra nd kommune i AustAgder Fylke, som ble satt i drift i 2008, for Aforbedre forholdene for anadrom fisk og Al.

I hovedsak har derfor søknaden tatt for seg følgende:
1. ombygging/tilpassing av varegrind
2. oppvandringsarrang
ement for ål
3, formaliseringav kjerereglementtilpasset vandring av Al og fisk

Rørgaten er 60 m lang med en dimensjon pA0 2400 mm og går fra inntaketp kote 19,4 moh. og ned til
kraftstasjonen på kote 4,5 moh. Kraf verket har en installert effekt på 2 000 kW og en årlig
m
i ddelproduksjon p ca. 7,9GWh. Det slippes i dag en minstevannføring p4 350 l/s (hele Aret) i tillegg
til at det slippes en del vann gjennom smolt- og Alelukene i f.m. med nedvandring av smolt (ca. 20. april
til slutten av juni) og blank4!(fra m
i dt en av juni til midten av november).
Adkomst til stasjonen er ved A benytte eksisterende avkjøring fra El 8 ved Tvedestrand, og Fosstveit
ligger da rett på nordsiden av El 8 her.
Kraften er ført fram til eksisterende 22 kV kraftnett med en ca. SOm lang jordkabel i bakken.

Utbyggingen er i sin helhet på ei industritomt hvor Knut Bjorvatn eier grunnen, mens kraftproduksjonen
er solgt for 60 år frem til 2076 til Fosstveit Kraft AS.
Tiltakene berører ikke, eller i svært liten grad, verdifulle naturtyper, fugl og annet terrestrisk vilt. Storelva
har bestander av laks, sjøørret, Al (VU) og elvemusling (VU), og spesielt de tre førstnevnte har blitt
negativt berørt som følge av etableringen av kraftverket. Fokus er nå rettet mot tiltak som forbedrer disse
artenes mulighet til i Apassere igjennom anlegget - begge veier.
FK har g tt igjennom hvilke reelle muligheter det er for A gjennomføre tiltakene innen rimelighetens
grenser. Dette fordi teknisk drift og økonomi krever at en gjør tilpassinger som er bærekraftig.
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INNLEDNING

1
1.1

Om sokeren

Chr Salvesen & Chr Thams Communication Aktieseskap (CSCTCA) er et privat eiet aksjeselskap med et
fonnAl Autnytte ressursene i Storelva pAFosstveit i Tvedestrand kommune.
Tiltakshaver er:

Chr Salvesen & Chr Thams Commucation Akticselskap
Selskapsnavn:
Rigetjønnveien 14, 4626 Kristiansand
Postnummer og sted:
915 640 850
Organisasjonsnummer.:
Tom Lohne
Kontaktperson:
913 73680
Telefon / mobil:
tom@bekkogstrom.no
E-post:

Prosj ektets navn er : Fosstveit Kraftverk.

1.2

Begrunnelse for tiltaket

Fonni'ileer fortsatt li utnytte energien i Storelva til elektrisk kraftproduksj on, og derved bidro til AnAde
nasjonale ml som er satt i klima- og energipolitik
k en. 'Tiltaket har betydnin g for grunneier es
verdiskapning og de ringvirkninger det har i lokalsamfunnet.
P.g.a. forho ldene knyttet til Al- og laksefisk har del blitt gjort undersokelser av NIVA i samarbeid med
NVE og Fosstveit kraft. Dette har ført til ny- og oppdatert kunnskap som nå blir benyttet tilsvarende i
liknende vassdrag. I til knytting til disse undersokelsene og samarbeidet er det allercde gjort til t ak som
har bedret forholdene for Al og anadrom fisk i betydelig grad. De nd beskrevne tiltak vil bedre disse
forhold ytterligere.
NVE har i brev datert 12.5.2016 innkaltFosstveit kraftverk til konsesjonsbehandling, De mener anlegget i
tilstrekkelig grad ikke er tilpasset opp- og nedvandring av Al og anadrom fisk, heri et fonnalisert bedre
kjøremønster over Aret (se også kapitte l 2.2.7).
Prosjektgruppen som har sell pd dette besto av grunneier og driftsmann Knut Bjorvatn, tidligere daglig
leder Bård Moberg, tidligere prosjektleder, VTA og siv.ing. Tor Ame Folser4s, siving . Einar Sofi enlund,
miljøkonsulent i Multiconsult Kjetil Mork samt fisk- og åleekspert Olle Calles. Calles har betydelig
bakgrunn fra forskn
i ng fra tilsvarende kraf verk i Sverig e, og s ledes veert med a gitt innspill til
tilpassinger som de har hatt gode erfaringer med der (se tabell 9 i kapittel 3).

Etter første utkast av søknad ble sendt har det vært avholdt et arbeidsmøte med Frode Kroglund fra
miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Aust - Agder og Haraldstad fra Fylkesmannen i Vest - Agder
for Adrøfte temaet generelt, og spesifikt Fosstveit. En mindre endring/forbedring i kj øremønster derfor
gjort i relasjon til tidligere utkast.
1.3

Geograflsk plasserlng av tiltaket

Dette prosjcktet omhandler planer for mindre ombygging og fortsatt drift av Fosstveit kraf verk i
Storelva, som ligger i Tvedestrand kommune i Aust-Agder fylke og del av VegAr - vassdraget.
Det anlegget ligger pAnordsiden av El 8 ved Fiane rett ved avkjøringen til Tvedestrand. Prosj ektet berører
en elvestrekning på om lag 100 m. Anlegget ligger med inntak på ca. kote 20 moh og til kraftstasjonen på
ca. kote 5 moh.
Figur 1 - lokalisering (under), viser hvor i landet prosjektet er lokalisert, mens i Vedlegg 1, er elva
avmerket sammen med inntak, reortrase og kraftstasj on.
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Flgur 1 - Lokalls erlng: Tvedestrand kommuneI Aust-Agder fylke samt lokal plasserlnø,

Vassdraget som berøres har vassdrag,mummer 0 l 8.C22. Se fig. 2
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Flgur 2- Storelva har vassdragsnummer 018.C22, her merket gult. KIide: NVEAtlas, 2016.

1,4

Beskrivelse av området

Storelva ligger i et område som er tilgjengelig fra El 8 rett nord for Tvedestrand. Området er åpent for fri
ferdsel hele året og det går en lokal vei tvers igjennom anleggsområdet. Elva har tidligere vært brukt til
sagbruk for det ble gjenåpning av kraftverksdrift i 2006-2008. For utbyggingen rant elva i sterke stry k p
utbyggingsstrekningen.
Fossen ved Fosstveit har vært i bruk i I 00vis av år. Det har siden før 1500 tallet vært flere møller for 1't
male kom ved fossen. Storelva har aldri gått helt tørr, så Fosstveit Fossen har vært i god bruk. I 1907 ble
det bygd et tresliperi ved fossen, og det ble installert cn Francis turbin for a kunne bruke egen kraft til å
drive sliperiet. Tresliperiet var et av Tvedestrands største arbeidsgivere, men ble nedlagt i 1970.
Kraftverket ble stoppet samtidig med nedleggelsen av tresliperiet. Sliperiet ble i 1980 solgt til Øyvind
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Bj orvatn, som igjen solgte det til Knut Bj orvatn i 2002. 1 2017 kjopt opp av Bekk og Strøm A/S og
fusj onert inn i CSCTCA. Det ble gitt konsesjonsfritak for gjenoppbygging av kraftproduksjon av OED i
1997, og senere gitt till atelse ti l opp start av bygging gjennom NVEsin detaljplanbehand ling i brev av 24.
mars 2006. Like etter begynte byggingen av kraftverket som stod ferdig i august 2008.
1.5

Eksisterende Inngrep

Fosstveit i Tvedestrand kommune, Aust Agder, ligger bare noen få 100 meter fra E-18. Siden det har
vært kraftverk på plassen i forbindelse med tresliperiet som ble bygd i 1907, var det ikke nødvendig med
store inngrep eller forandringer i terrenget. Den tidligere dammen til trcsliperiet var delvis sprengt bort i
1975, i forb
i ndelse med bygging av laksetrapp somgi orde det mul ig for laks og sjoorret og kom
m e seg
forbi fossen, Den nye dammen ble bygd en 30 me ter nedstrøms, for A kunne bevare den gamle
steinki sedammen. Ny laksetrapp ble bygd ved dammen slik at laks og sjoorret kan kom
m e scg forbi
dammen. Det ble lagt ny litt større rørgate enn tidligere, men denne ligger nedgravd i terrenget. Deler av
den gam
l e fabrikkbygningen ble revet ned, men ble bygd opp igjen for huse turbinen og generatoren.
Alt ble bygd opp igjen for at det skulle se mest mulig likt ut som før.
Den lokale 22kV forsyningslinj a til Agder Energi Nett gikk rett over tresliperiet, så det var ikke
nødvendig me d a anlegge en ny forsyningslinje i lufta. Alt be gravd ned.
Det er noen få gårder og bolighus i nærheten av kraftstasj onen.

1.6

Sammenligning med nærliggende vassdrag

Det er na rmeste kraflvcrk til Fosstveit som er i drift er Bøylefoss i Nidelva. Utbygger er kj ent med at det
er søkt om et minikraftverk i Hammerfossen, men det er ikke stm1et med bygging her ennå.
Tabell 1 - Kraftverk l Lavangsdalen, se ogs flgur 3 under,

Kraftverk
Fosstveit kraftverk
Beylcfoss kraftverk
Hammerfossen mini

Produks/on
7,9 GWh
J00 GWh
0,7 GWh

Tiltakshaver/Eler
Fosstveit Kraf AS
Arendal Fossekompani
N S Jacob Aall & Sen

Stadium
I drif\ siden 2008
l drift siden 1994
Ikke bygd

Flgur 3 - Kraft verk I drift og under planlegglng I naeromr det . Kartklld e: NVE Atl as. 2016

Nr .
1938
7067
3275
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2

BESKRIVEL SE AV TILTAKET

2.1

Hoveddat a

Tabell 2 - Hoveddata for Fosstveit kraftverk,

TILSIG
Nedbørsfelt
Spesifikk avrenning
Middelvannforing
Årstilsi2 til inntaket
Alminnelig lavvannf ring
5-Dersentil sommer (1/5-30/9)
5-persentil vinter I I /10-30/4)
Restvannforing

km?
m?/s/k
m 2
m' ls
mill.m3
m' ls
m?ls
m?ls
m' /s

3S0,0
0,024
8,S40
269 3
0,560
0,420
1,470
0 071

m.o.h,
m3
m.o.h.
m
m
kWh/m3
m"ls
m?ls
m3/s
m'/
m.m.
m2
m
m
kW
timer/Ar

19,4
0
4.5
182
14.9
0.033
16,14
0.16
0 35
0,35
2 400

mill.m3
m.o.h.
m.o.h.
nat. hk.

0
19.4
19,4
0

GWh
GWh
GWh

46
3.3
7,9

Mill. NOK
NOK/kWh

34.5
4,36

MVA
kV
MVA
kV

2,23
6,60
2.50
6,6 / 22
0,10
22
Jordkab
el

KRAFTV
ERK
Inntak kote
Magasinvolum
Avlep kote
Lengde pd berert elvestrekning
Brutto fallhsvde
Midlere eneraiekvivalent CE)
Slukeevne maks
Slukeevne min
Minøtevannførina. sommer
Minstevannfering, vinter
Tillepsrordiameter
Tunnel, tverrsnitt
Tillopsror/tunnel lengde
Overforingsror/tunnel, lengde
Installert effekt, maka
Brukstid

-

60

2 010
3 344

MAGASIN
Mea sinvolum
HRV
LRV
Nat, Hk. Vassdragsreg. loven

PRODUKSJON
Produksion, vinter (1/ 10-30/4)
Produkslon, sommer 0/ 5-30/9)
Produksion. Arlia middel •

ØKONOMI
Utbvggingskostnad
Spesifikk utbyggingskostnad
Elektrlske anle g g
Generator ytelse
Generator spenning
Transfonnator Ytelse
Transfonnator omøetnina
Kraftnett Lengde
Alternativer
Nettilkoplin
g

km

kV

"'faktisk produksjon har i snitt vært 7,9 GWh for de foregående år
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2.2

Teknlsk plan for det søkte alternativ

2.2.1 Hydrologl og tilsig
Kraftverket har et nedbørfelt på om lag 350 km2.Normaltilsiget for perioden 1961 1il 1990 er beregnet til
8,54 m3 /s, som gir cl årstilsig pA269 mill m3. En oversikt over nedbørfeltet; er vist på figur 5 nedonfor.
Alminnelig lavvassføring er beregnet til 56 1/s. Restvassføring fra restfeltet er sAbegrenset at vi setter det
til null.
Tabell 3 - Nedbørsfeltdata.

Nedbøn felt
Hele feltet til inntak

Areal

Spesifikt avløp

Midlere vf.

Samlet avløp

km

lVs
ek/km?

m!ls

mill. m3

350

56

8,54

269

Det finne s vassforingsm linger oppstro ms Fosstveit i utlopet av Ubergvatn og vannmer ket heter 0I8.8
Ubergelv, hv or det er mAlinger fra perioden 1924 1il 1971, Disse ml ingene er relativt gamle nå, mcn de
gir en god ford eling av vannforingen ovor Arel. Vannmerket dekker også bat·c on del uv nedbørfeltet og vi
hor derfor beregnet m
i d delvassfeor
ing og r savrenning, ved hj elp av NVE Atlas for perioden 1961-1990.
Denne tidsserien er både relativ lang, og er fra selve elva og av den grunn valgt til Arepresentere feltet,
med flommer som kan oppstå til alle årstider og med lange lavvassperioder.
-

018,8,0,1001,1Uborgolv Flerlrsmlddol Enlm dognverdler(m3/ wk)tor perloden 1939 tll 1971
018,8,0,1001 1UbergelvMedlanvanntoringEnSimdognverdler
018,8,0.1001,1UbergelvMinim
umvenntering Enl mdognverdler
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Figur 5 - gjennomsnitt t llslg gj ennom Aret,

Simuleringsprogrammet EnSim-8 er benyttet til produksjonsberegninger og for dokumentasjon av
hydrologiske forhold,
For dimensj onering av kraftverket er del framstill diagram med varighetskurve for tilsiget, se figur 7 og
vedlegg 4. I sanm1e diagram er det vist hvor stor del av den totale vassmengden kraftverket kan benytte.
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Figur 6 - Nedbørfelt
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2.2.2

Overferinger

Det er ikke planlagt med overføringer.
2.2.3

Reguleringsmagasin

Det er ikke planlagt med reguleringer,

2.2.4 Inn tak
Ombyggingen av inntaket er planlagt ved dagens plassering (sørsiden av demningen) med HRV på kote
19,4 m
o h. Innta
ksdammen er bygget som en betongdam tvers over elva og er fundamentert på fjellgrunn,
Høyde på demningen er ca. 6 meter, lengden er ca. 45 meter og inntaksbassenget er 18,5 daa. Inntaket er
bygget som en integrert del pAhoyre side av demningen, med ei skråstilt inntaksrist, inntakskonus og en
stengningsanordning med en fjer styrt driftsanordning inne i lukehuset på inntaket.
Driftserfaringene med prosjektet viser at det i tider med høy vannføring kommer svært mye rusk og rask
som legger seg på rista. Ny eier erstatter derfor nå i 2018 den gamle grindrenskeren med ny. Her vil også
tiltak på denne bli vurdert senere når ny varegrind er detaljprosjektert.
For å kunne ha en forsvarlig teknisk drift av anlegget og ytterligere tilpasse kraftverket til ål- og
fiskevandring har vi vurdert to alternativer :

Alternativ 1 : Le det være som det er i dag med tiltak for bedre vandringsvei for åleyngel forbi kraftverk
som i eksempel vedlegg 13. Detaljer og endelig løsning i detaljplanleggingen.
Alternativ 2 : bytte ut eksisterende inntaksrist med ei større varegrind som skissert i vedlegg 10
alternativ B, den her maksimum lysåpning på 18 mm, noe som er i samsvar med råd fra Olle Calles og
Frode Kroglund. Vi har nå prosjektert tilsvarende i to andre vassdrag Skjerfossane og Sagbergfossen.
Rista pAFosstvcit vil måtte ombygges for fa større areal som kompensasjon for tettere staver og ivartea
vann gjennomstreomn
ing. Al vil sa folge en skr
a ere ri st opp og flykter s ut smoltluka / evre luke. Nedre
l eluke som nå brukes stenges. Endelig størrelse og fonn vil fastlegges ved detaljplanlegging.
CSCTCAS ensker alternativ 1 foran Alternatlv 2.
Det vlses ogs til tabell 9 I kaplttel 3 for ytterligere beskrlvelse av dettesamt andre avbøtende tiltak
for prosjektet,
Inntaksdammen er av NVE godkjent i klasse 2.

2.2.5

V nnvel

Rørgata har ei total lengde på ca. 60 m og en diameter på Ø= 2400 mm,
Rørgata går relativt i strak linje fra inntaket og ned til kraftstasjonen, i et jevnt og slakt skrånende terreng
som er en del av industriområdet på Fosstveit,
Rørgata er bygget med glassfiberrørog rørgata er gravd ned hele veien med en overdekning på minimum
1 meter.
Vannveien er av NVE godkjent i klasse 0.

2.2.6 Kraftstas]on
Kraftstasjonen er bygd inne i eksisterende delen av gamle Fosstveit tresliperi på ca. kote 5 moh.
I det aktuelle området flater terrenget ut og det er et tykt morenelag som kraftstasjonen er plassert på.
Det er skog inntil bygningsmassen i området, men stasjonen er likevel ikke særlig synlig fra omgivelsene.
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Det er flere industribygg i direkte tilknytning til denne industritomta, men det er ikke annen
boligbebyggelse i umiddelbar nærhet til kraftverket. Nærmeste bolighus ligger ca. 150 meter øst for
kraftstasj onen. Kraftstasjonen har el dykket avløp og støy er derfor ikke registrert som noe problem.
Kraftstasjonen er bygget med et solid fundament av betong, og overbygget er også bygget i betong slik
fasadene viser p de vedlagte bildene.
Det er installert en kaplanturbin med en installert effekt p4 2000 kW. Turbinen er direktekoplet til en
2400 kVA generator p0, 69 kV. Ho vedtransformatoren har en omsetning p4 6,6/22 kV og en kapasitet pA
2400 kVA.
Avløpsvannet slippes rett tilbake til elva fra turbinkjelleren under kraftstasjonen.
I dag slippes vann gjennom lakseluke, smoltluke, Alcluke og lokalt på overløpsterskel etter ct avtalt
kjøremønster. Det er d o g k u n laksetrapp og overlop s o m alltid e r ap en. Ml inger gjor av NIVA og
Fosstveit Kraft AS verifiserer a l en nå slipper minstevannf oring p4 350 I/s anlegget. Kroglund mener
nedre åleluke kan stenges - da ål vil flykte ut smoltluka om tettere varegrind etableres.
2.2.7 Forslag tll nytt kjøremønster oatiltak.
Ettersom en har hatt anlegget i drift siden 2008 og gjort undersøkelser på fisk- og ålevandring, er det i dag
etablert et «kjøremønster» med bakgrunn i erfarin
g ene. Feolgende ytterligere tiltak foreslåes:
l . Det etableres terskel i utløp av kulpen under nedre laksetrapp slik at vannspeil her heves 0,5
meter og bedrer oppgang i trappen. I samme terskel bygges inn profil for måling av MVF og
sensor etableres i kulp for logging og dokumentasjon av nivå / mengde. Ml eplate og
opplysningsskilt etableres på bredden av elven.
2. Fra 18 mai til 15 november skal laksetrappene være åpne. Fra 15 november til 18 mai kan de
være stengt.
3. I tiden fra 15 nov til 18 mai, skal hele MVF, 350 liter i sekundet gå ut smoltluka. Dette for at
smolt og vinterstøyinger kan bruke denne luka til Aslippe seg forbi.
4. Fra 18 mai og til 10 juni ( smolten slutter å vandre), skal Smoltluke våre p en,men
vannfori ngen redusere s til minimum I SO1/s.
5. Aleluke
i toppen ( Smoltluka ) skal også være Apen i mellom 10 juni og 15 november og styres av
vannmengde/eff ekt i stasjon. Minimum 1SO1/s opp til 12 m3/s turbinvannforing, videre opp Ill
full drift / slukeevne 16m3/s da skal Iuka slippe ut ca 1,3 m3/s ( 8) %. Regulering skal skje
lineært etter turbinvannføringen. Ved vannforing / flomover 17,7m3/3 vil da overskytende
mengde gAtil overløp på dam.
Diagrammet nedenfor oppsummere kjøremønsteret Minstevannføring av 350 1/s skal bli oppfelgt hele
Aret, med noen høyere minstovannmengdcr mengder i perioden mellom 18.05. og I5.11. gjennom
åleluken når turbinvannføring går over 12 m3/s.
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2.2.8 Velbygging
Det eksisterte vei helt frem til kraftstasjonsområde og det benyttes avkjøring fra ES mot Tvedestrand, og
inn pAden lokale Riksveien til Fosstveit.

Den lokale veien fortsatte over industritomta og vider opp forbi demningen, slik at det ikke var behov for
noen nye veier for ombyggingen av Fosstveit kraftverk.
2.2.9

Massetak og deponi

Det er ikke planlagt med nye massetak eller deponier.
2.2.10 Nettilknytning
Områdekonsesjoner er Agder Energi Nett (AEN) som har ei 22 kV forsyningslinje rett over tomta til
Fosstveit, og hvor det også var en eksisterende tnmsfonnator som er benyttet, Avstanden fra
kraftstasjonen og til denne linja er cirka 60 meter.

Det ble lagt en 60 m lang 22 kV kraftkabel type TXLP 50 mm2
transfonnator inne på industritomta til Fosstveit.
2.3

AI kraftverket og til eksisterende

Kostnadsoverslag for ombygzing

Byggekostnaden for en ny utbygging i dag er beregnet i hht NVEs kostnadstall fra HAndbok 2010 med
oppjusteringer for prisglidning (KPI), samt innhentede budsjettpriser og erfaringstall med 10 % tillegg for
uforutsett og 5 % for finansiell usikkerhet.
Tabell 4 - Est/merte utbyggin
g skostneder,

Fosstvelt Kraftverk
Rigg og drift
Transportanle
gg
Reguleringsanlegg
Overføringsanlegg
Inntak/dam
Driftsvannveier
Kraftstasjon, bygg
Kraf stasjon, maskin og elektro
Kraftlinje
Anleggsbidrag
Div, tiltak (terskler, landskapspleie, med mer)
Uforutsett
Planlegging/admin
i strasjon.
Skatter og avgifter
Finansieringsutgifter og avrunding
Sum utbyggingskostnader

MW. kr
1,7

.
4,8

4,1

2,7
4,9

9,3
0,2

.
.
4,2

2,9

.
1,7
36,6

Ombygningskostnader er innhe
ntet basert på samtaler med leverandører og erfaringstall, og er stipulert
som følger:
Fosstvelt Kraftverk-- ombygningskostn der
konsesjonssoknad
Detaljplanlegging

MIU.kr

o,s
o,s
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MIU.kr
1,4
0,5

Fosstveit Kraftverk- ombyanlnaakostnader
Materiell
Arbeid

Sum kostnader

2,9

Reserver 20%

0,6

Budsjettert kostnad

3,5

2,4

2,4, 1

Fordeler og ulemper ved tiltaket

Fordeler

K rft produksjon

Fordelene ved denne utbyggingen er at kraftstasj onen vil kunne produsere næ1111
ere 810 millioner
kilowattimer (GWh) hvert Ar. Med en gjennomsnittspris på elektrisk kraft for de neste IOårone med rundt
0,25 kr/kWh, vil dette generere en brutto verdiskapning på rundt 2 mill. kr hvert år,
Historic productlona
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Figur 8 - Årsvariasjoner mht produksjon,

Med de forelagte planer vil kraftverket gi en årlig middelproduksjon på 10,3 GWh uten slipping av
minstevannføring.
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Produksjonsfordelingen over året er som følger:

Produksjonsdistribusjon

II Produksjonsdistribusjon

14,0 %

12,0 %
10,0 %

6,0%
6,0%

2,0%
0,0%
Jan

Feb

Mar

Apr

Mal

Jun

Jul

Aug

Sep

Okt

Nov

Des

M neder

Flgur 9 - Produksjon over Aret,

Fordelingen mellom sommer- og vinterkraft er som følger:
Produksjon, vinter (1/10-30/4)
Produksjon, sommer ( 1/5-30/9)
Produksjon, Arlig middel

58 %
42 %

100 %

Sk ttein
Prosj ektet er beregnet til Agenerere arl ige skattcinnt ekter.

2.4.2

Ulemper ved tiltaket

Denne utbyggingen har medført følgende ulemper:

V'ann
StreDI
1) Mindre vann på utbyggingsstrekningen,
2) Fisk- og aledod som følge av at en mindre del av disse går igjennom varegrind og deretter
gjennom turbinen.
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2.5
2.5.1

Arealbruk og elendomsforhold
Arealbruk

Utbygging opptar følgende landområder:
Arealbehov
Dam og inntak
Inntaksmagasin
Rørgate
Kraf stasjon og trafokiosk
Kraftlin
j e/kabel
Snu- og parkeringsplass v/kr.st.
Atkomstvei til stasjonen og dam

Permanent (daa)
0,2

5,0
0,0
0,2
0,0
0,5
0,0

5,7

Sum
Tabell 5 - Arealbruk

2.5.2 Elendomsforhold
Det er Fosstveit Kraft AS som både er grunneier og fallrettshaver for 100 % i dette vassdraget p denne
strekningen.

Atkomstveier og alle andre installasjoner ligger på utbygger sin eiendom.
2.6

Forholdet tll offentllge planer og nasjonale feringer

2.6.1 Fy kes- og/eller kommuna l plan for smi kr aftverk
Det foreligger ingen slike planer, noe som skyldes at Aust-Agder Fylkeskommune nedprioriterte dette
ifm. med Regional planstrategi for Aust-Agder 2012-2016. Der skriver de bl.a.:

"Arbeid med egne arealplaner f or vindkraft og smd vannkraftverkvil være svært ressurskrevende. Den
potensielle nytten av slike planer i f orm av større og/eller mer miljøvennlige utbygginger av f ornybar
energi vurderes som beskj eden. Det f oreligger allerede mye kompetanse pd omrddet hos utbyggere,
kommuner og NVE, slik at et nytt regionalt planverk vil gi beskjedne bidrag i f orhold til
ressursinnsatsen."
2.6.2 Kommuneplaner
Det er utarbeidet forslag til revisjon av kommuneplanens arealdel for perioden 2016-2028. Kommuneplanutvalget vedtak 14 Juni d.å. å legge planen ut til offentlig ettersyn i samsvar med plan- og
bygningslovens § 11-14. Høringsfristen er forlenget fra 07.09.2016 til 30.09.16.

I dette høringsutkastet er fortsatt Fosstveit industriomrdde definert som Næringsbebyggelse.
2.6.3 Samlet plan for vassdrag
Elva har ikke vært inkludert Samlet Plan prosjekt. Samlet Plan ble for øvrig avviklet som
forvaltningsverktøy i 2016.
2.6.4

Verneplan for vassdrag

Storelva er en del av VegArdsvassdraget, som er omfattet av Verneplan for vassdrag.
2.6,5

Nasjonale laksevassdrag

VegArdsvassdraget/Storelva er ikke et nasjonalt laksevassdrag.
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2.6.6

Ev, andre planer eller verna omrAder

Det er ikke andre pinner eller verna områder som berører delte området.

2.6.7 EUs vanndirektiv
VegArdsvassdraget og Storelva hører inn under vannregion Agder, vannområde 1. Gjerstad-Vegår.
Vannregionmyndighet er Vest-Agder fylkeskommun e.
Planprogr ammet ble vedtatt forst varen 2012. Del er en plan for hvordan «Forvaltni ngsplan for
vannregion Agder 20 l 6-202 1>l. Planprogrammet redegjør for for l et med planarbcidet, planp rosessen
med frister og deltagelse, organiseri ng, utre dningstema og opplegg for medvirkn i ng. Planprogrammet for
vannregion Agder ble vcdtatt av fylkeskommunene i Vest-Agder, Aust-Agder, Telemark og Rognland.
Forvaltningsplaner og tiltaksprogram var på høring i 2014, og ble vedtak/godkjent

Figur 10 - Vannområder for Aust-Agder.

2.

juni 2015.
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VIRKNING FOR MrLJØ, NATURRESSURSER OG SAMFUNN

3

Fosslvcit kraftverk er cl eksislcrendc kraftverk med konsesj onsfritak som har vaert i driH siden 2008,
Grunnet problemer med fiskedød (noe av den nedvundrcndc lakseyngel og blimkål har gått gjennom

turbintm) hnr NVE pålagt Fosstveit kraftverk i\ soke om ktmsesj on, slik at myndighetene kan pålegge eier
ii gjennomføre avbøtende tiltak for I\ redusere omfanget av fiskedød, Siden anlegget allerede er i drift, og
hovedfokus or pli avbøtende tiltak for anadrom fisk og l , er det ikke j ennomf ort en detalj ert kartlegging
nv flndrc miljøverdier p ten·cstrisk nnlunnangfold, friluftsliv/ ferdsel, eto. langs den berørte clvestreknin gen. Dette etter avklaring rne::<l
V
NE. Det er gjennomfort befari ng og, innhentet infom,asjonen i
ulike dll'tubaser (Nnlurbuse, Artskort, ele.), infonmisjon frn Fylkesmannen i Aust- og Vesl-Agder og
Tvedestrand kommune, samt egne inntrykk fra befaringen.
Hydrologi

3.1

Vassdraget ned til Fosstveit består av et totalt nedbørsfelt pA350 km2, og hvor restfeltet mellom dam og
stasjon er neglisjerba11. Nedbørsfeltet strekker seg fra moderate høyde på kun 506 moh og ned til
stasjonen pl\ kote 5 moh, Feltet til ilmtakct er typisk for Sørlandet med mange lokale fjellknauser med lite
l1?Js
nu1sseoverdckning og en del løsmasser i små daler og kløfter. Området har Ilte med myrområder, mens
det er en del mineire tj ern, og det er ingen isbreandel i feltet.

De hydrologiske endringene som disse planene i1mebærer, knytter seg kun til oppdemmingen ved
inntaket, og til en redusert restvannforing mellom inntaket og kraftstasjonen,
Med gjeldende utbygging har elva få sterkt redusert vannføring mellom inntaket og krailstasjonen.
Kurvene nedenfor indikerer hvor mange dager det vil være overløp ved hhv våte, midlere og tørre dr:
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Figur 11 - Antall dager med overløp I tørre, median og våte år

Ved middelvannføring vil det bli overløp ca. 53 dager et median år
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Antall dager med overløp ved forskjellige vam1føringer kan avleses i diagrammet over ved installert
turbinslukeevne.
Tabell 6, Antall dager med overlapI karakterlstlske Mr,

Antall døger med

Fosstvelt kraftverk
Q < Q n n,

+

Q nt

Q > Q n»a , uk

Vi teste Ar

3

80

Middels Ar

74
244

53
15

Tørreste Ar

Inntaket er planlagt med en demning på cirka 6 meter, slik at damkrona med HRV blir på ca. kote
19,4 moh. Demnin
g en hai· en lengde på 30 meter. Arealet for inntaksmagasinet vil bli på rundt 18 daa,
Utenfor influensområdet (demningen, elvestrekningen og kraftstasjonen) har det blitt minimale
hydrologiske endringer med utbyggingen, siden kraftverket ikke har reguleringer.
Vannforingsvari asjonene i elva, pd berort strekning etter utbyggingen, er vist grafisk i Figur 9 over, hv or
man kan se hvor mange dager av Aret det vil være overløp på inntaket hhv et vatt-, m
i ddels- og tørt år.
Som vi kan se av varighctskurvene vil det et gjenno m
sn itts Ar fortsatt renne vann over demningen 53
dager et nonnalt 41'.
Vannforingsvariasjonene for hhv et vått, middels og tørt år er vist på Vedlegg 4 • Hydrologi.
3,2

Vanntemperatur, Isforhold og lokalklima

Med dagens situasjon i vassdraget vil vanntemperaturen veksle fra +/- 0 C om vinteren og opp til en
antatt høyeste sommertempcratur p cirka 20 °C,
Isforholdene i elva kan variere mye fra år til år, og med en vanntemperatur om vinteren på +/- 0 °C vil
vannet i elva fryse til store issvuller. Området har et typisk sørlandsklima hvor det sjelden er lange
kuldeperioder. Det er ikke vurdert som et problem med isras i elva.
Utbyggingen var ikke forventet å medføre 11t
oro endringer mht vanntemperaturen. Om vinteren går dot
meste av vannot i rørgata og vannet vii derfor ikke bli eksponert for kaldluft med oppbygging av Issvullor,
I den grad dette hadde vært ot problem med issvuller antas dette heller Aho blitt redusert ved utbyggingen.
Samtidig med at friksjonen i rørene bidrar med litt vanne, kan en anta at vanntemperaturen blir marginalt
høyere når den slippes ut fra kraftverket.
Inntaksmagasinet har et estimert volum pArundt 10 000 m3, Med en middelvannføring på 8,5 m3/sek er
gjennomstreomni
ngstiden vare svært liten og alt vannet vil være utskiftet på rundt 20 min. Følgelig vil
vanntemperaturen ved inntaket forbli tilnærmet uendret året rundt i inntaket.
Med det planlagte kjøremønsteret vil inntaksmagasinet bli islagt om vinteren, men isen vil nok bli usikker
akkurat ved inntaket.
I hht varighetskurven ser en at det vil bli overløp på inntaket cirk a 53 dager hvert Ar, Dette vil medføre
lokale endringer, men utbygger kan likevel ikke se at lokalklimaet vil bli vesentlig forandret.
Flomvannføringen vil bli tilnærme
t like høy som tidligere.

I tørrperioder her elva svært Juv vannføring ogsAfør utbyggingen, og utbygger mener derfor at en lengre
tørrlegging ikke vil f serl ig stor betydning for influ ensomr det.
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Grun vann

Det meste av tiltaksområdet er ikke antatt A ha betydelig grunnvannspotensiale, og med demningen like
ved forventes grunnvannsnivliet å bli opprettholdt.
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Elva rant hovedsakelig på fjell fra inntaket og ned til kraftstasj onen. Utbygger mener derfor at
grunnv
annsforholdene ikkeble merkbart forandret.
lnntaksmagesinet er like høyt som tidligere og har derfor ikke forandret noø oppstrøms
demningen.
3,4

Ras, flom og erosjon

Ved en utbygging vil flommene rennei elveløpet som tidligere. Tatt i betraktning at on normalt vil tappe
vann gjennom kraf verket, er det klart at utbyggingen vil redusere flommene, om enn marginalt.
Det er ikke rasutsatte masser på stedet, da det er fjell pAs11ekningen. For inntaket forblir det tilsvarende
som tidligere,
Anlegget var utsatt for en betydelig flom senhøsten 2017, Noe skade ble påført som følge av
varminntrengnjn
g gjennom nedgravde kabelføringer som gikk gjennom yttervegg og
inn. Dette er nå
utbedret. For øvrig var skadene mindre.
35

Rodlistearter

Tabellen under gir en oversikt over registrerte rødlistearter i influensområdet til Fosstveit kraftverk.
Tabell 7. Reglstrerte r@
dllstearterI naeromradet.
E

Ar sgruppe

I Art

I Statue
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Artsgruppe

Art

Status

Fisk

Ål

vu

Bløtdyr

Elvemusling

vu

Fugl

Rosenfink

vu

Gulspurv

NT

Taksvale

NT

Stær

NT

Gjøk

NT

Hønsehauk

NT

Det er ikke registrert noen rødlistede karplanter, moser eller lav på strekningen mellom dam/inntak og
utløpet fra kraftverket. Vi viser til kapitt el 3,7 og 3.8 for en vurdering av kraftverkets pAvirkni ng p
rødlisteartene.
3.6

Terrestrl sk miljø

3.6.1 Naturtyper
Det er registrert to naturtypelokaliteter i nærområdet til Fosstveit kraftverk, og disse er kort beskrevet
under. Det er ingen vassdragstilknyttede naturtyper som hekkekløfter eller fossespreytsoner langs den
regulerte elvestre kningen. Vi viser for øvrig til Figur 13 for en oversikt over lokalitetenes beliggenhet og
utstrekning.
Tabell 8. Reglstrerte naturtyper

Navn

Beskriveløe
Storelva Naturtype: Viktig bekkedrag (E0603)

ovre

Verdlbegrunnelse
Har on viktig samm enbindingsfunk
s j on og verdifulle kantsoner med svartor. Tructe
vcgctasj onstyper inng r ikke, og kantsonene er ofte smale (eller består av ungskog) og
lokaliteten fi r derfor "kun" lokal verdi.
Innlednin g
Lokaliteten er registrertav Jon T, Klepsland (Bio Fokus 2010) i forbindelse med supplerende
naturtype
kartleggingfor kommunen.
Beliggenhet
Lokaliteten strekker e g fra Fosstveit kraftverk og opp til Nes jernverk. PAdenne strekningen
flyter vassdraget ganske rolig med lite fall. Avgrensingen omfatter vassdraget med naturlige
til semin aturlige kantsoner. Lokalitetener kartlagt pa grunnlag av avstandsobservasjoner.

Naturtyper
Avgrensingen varierer i bredde avhengig av hvor mye av kantsonene som er noenlunde
intakte. Kantskogen er langs det mestc av strekningen dominert av svartor. En rekke andre
treslag inngAr ogs . Nederst mo t Fosstveit kraftverk er vannspeilet litt utvidet og kantet av
noe takror-royrkvein-sivaks-sump.
Artsmangfold
Lokaliteten er ikke undersøkt. Trolig et visst potensial for moderat krevende
ferskvannsfauna.

PAv rknlng
Kantsonen er stedvis fortrengt av veier, kraftgater eller jordbruksareal.
SkJeot
sel
Kantskogen langs elva bør fl utvikleseg naturlig uten inngrepder dette ikkeer til hinder for
allerede etablert infrastruktur.

Landskap
Del av helhetlig landskap: Lokaliteten danner sammen med lokaliteten "Storelva, nedre" en
økologisk forbindelse mellom skogen i innlandet og kysten.

Verdi
C

FOSSTVEIT KRAFTVERK

Side 19
Verdi
Navn
Beskrivelse
B
Storelva Naturtype: Viktig bckkcdrag (E0605)
nedre
Verdibegrunnelse
Storre vassdrag gjennom j ordbrukslandskap med lange strekninger hvor kantsonone er
noenlunde intakte girgrunnlag for naturtypcavgrensing. Mye av kantsko gen bestar dessuten
av or-askeskog (truet vegetasjonstypc) med forekomst av kontinuitetselement (gamle tracer
),
og pAdenne bakgrunn vurderes lokaliteten dorfor som viktig.
Innledning
Lokaliteten er registrert av Jon T , Klepsland (BioFokus 2010) i forbindelse med supplerende
naturtypekartlegging for kommunen.
Bellggenhet
Lokaliteten t rekker seg fra Lundevannet og opp til Fosstveit kraf verk, PAdenne strekningen
flyter vassdraget rolig og nesten uten fall, og pa marine sedimenter , Avgrensingen omfatter
vassdraget med naturlige til seminaturlige kantsoner.
Natur typer

Avgrensingen varierer i bredde avhengig av hvor mye av kantsonene som er noenlunde
intakte. Der elva er kant et av brattere loma sseskrent er (marin leire) star det som regel skog.
Dominerende skogtyper er or-askeskog og gr or-hc ggeskog (med svartor). Treslagsvaris jonen er imidlertid stor, og det inngdr ogsd gran, bjork, hegg, hassel, selje, morolJ, eik,
spisslønn og alm. I partier er skogen storvokst, flersjiktetog fleraldret, og felt sj iktet berer
preg nv kontinuitet i kronesjiktet (- skogsrt er). Bl.a. inngir da ormetelg, kratthumlcblom,
liljekonvoll, gjøksyre, skogsala! og krossved. Kn t skogen er kanskje best utvlkJet på
strekningen mellom Angelstad og Lunde, hvor det Inngår enkelte sve re ask pa inntil ca I 00
cm dbh, ct par nlm pd 60 cm dbh, og grnn pd 70 om dbh. Dodvedelementer opptrer spredt til
loknll frekvent, men dodvedkontinuiteten er svak eller brutt. Avgrensingen omfatter ogs et
lite tjer v ed Valle, som Im forbindelse til Storelva (en flomdam), og som er omgitt av frodig
vonnko.ntvegetasjon (ikke undersokt neermerc).
Artsmangfold
lngtm spesielt krevende arter er påvist. Lokaliteten er imidlertid bare kortvarig befart, og det
er ikkegjort undersøkelse av faunaen.
Pi vir kning
Den naturlige, skogkledde kant sonen er mange steder fortrengt ved hogst, oppdyrking, høyt
beitetrykk eller utbygging/utfylling. Slike kantsoner har lav naturverdi, men en smal sone
langs vassdraget er inkludert av arronderingshensy og restaureringspotensial, Noen steder or
skrentene ncd mot vassdraget brukt som avfallsplasser, og or skj emt av store mengder søppel.
Vassdraget er i noen grad regulert ved Fosstveit kraftverk.
Fremmede arter
Noen steder er det plantet inn edelgran, Bestandene er såpass gamle at de har begynt å frø seg
ut over støm areal.
Skjøtsel
Kantskogen langs elva bør fl utvikle seg naturlig uten inngrep, Der kantsoner mangler bør
dette gis anledening til Aetablere seg pAny, dcr11o
m omrAdet ikke benyttes til beite.

Ingen av disse to naturtypelokalitetene berøres av Fosstveit kraftverk. Kraftverket vurderes derfor Aha
ubetydelig/ingen konsekvens (0) for viktige naturtyper. Denne konklusjonen gjelder alle utbyggingsalternativene (se kapittel 2.2.4).
3.6.2 VIt
l Naturbase er det registrert to viltområder i næromrAdet til Fosstveit kraftverk (se Figur 13). Ingen av
disse påvirkes av driften av Fosstveit kraftverk.

Til sammen 58 arter av fugl er innrapportert til Artsdatabanken fra nærområdet rundt Fosstveit kraftverk,
deriblant rødlistearter som taksvale (NT), gulspurv (NT), rosenfink (VU), stær (NT), hønsehauk (NT) og
gjøk (NT). Av vassdragstilknyttede arter foreligger det observasj oner av vintererle, fossekall, stokkand,
siland, laksand og kvinand, samt et par observasjoner av den sjeldne isfuglen.
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Det er ikke kj ent at området rundt Fosstveit krafiverk har noen vesentlig verdi for andre artsgrupper, som
bl.a. hjortedyr, mårdyr, amfibier, reptiler, flaggermus, etc.
Drillen av Fosstveit krafi.verk, forutsatt slipp av pålagt minstevannføring, medfører tilsynelatende ingen
vesentlige negati ve virkninger for fugl eller annel terrestrisk vi le Dette tilsier ubety delig konsekvens (0)
for viltet i området. Denne konklusj onen gjelder alle utbyggingsalteniativene (se kapittel 2.2.4).

3.7

Akvatisk miljø

J ype etter varmdirektiv!,'!
Vanndirektivet
deler
overflatevannforekomster illll
ulike typer.
Typtfiscwing går ut på å dele inn
vannforekomster etter fastsatte fysiske og
kj emiske
kriterier
(karakteristika).
Bakgrunnen for dette er at fysiske og
kj emiske forhold påvirker biologiske
forhold. Vannforekomster med like
fysisk-kjemiske forhold ligner også på
hverandre økologisk (Anon 20 11).
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I henhold til ON-håndbok 15 Kartlegging
av .ferskvannslokaliteter regnes følgende

...

lokaliteter som prioriterte ferskvannslokaliteter:
1. Lokaliteter med viktige bestander av
ferskvannsfisk.
2. Lokaliteter med fiskebestander som
ikke er påvirket av utsatt fisk.
3. Lokaliteter med opprinnelige planteog dyresamfunn.
Storelva regnes som en prioritert lokalitet,
både oppstrøms og nedstrøms Fosstveit
kraftverk, 1:,'11.lnne
t forekomster av ål
(VU), elvemusling (VU), laks og sjøørret.
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Ål (VU) forekommer i store deler av vassdraget, helt fra sjøen og opp til vannene øverst i nedbørfeltet.
I tidligere tider var det betydelige forekomster av elvemusling (VU) på en rekke lokaliteter i vassdraget
(Kleiven m.fl. 20 13). I dag er elvemuslingen borte fra Oere av sidebekkene i vassdraget, deriblant
Lilleelv, Rauelva, Songedalselva, Mamda\sbekken og BAslandsbekken. I Storelva ovenfor Fosstveit
kraftverk er del trolig en liten restbestand, bl.a. ved Nes jernverk. mens den største forekomsten
vassdraget nå trolig finnes p strekningen fra Fosstveit kraftve
rk og ned til utløpet fra Butjenn.
For laks er dagens tilstand i Storelva regnet som ddrlig (se figur 16), mens den for sjøørret er regnet som
sdr bar. Fangststatikken for Storelva viser også svært lave fang_s
ter de siste Arene (se figur 15),

Figur 14. Overslk
t over anadrom strekning I 111
ssdr11et. Fosstveit kraftverk er angitt med rød 1tJerne. KIide:
Loksereglsteret.
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PAbakgrunnav forekomsten av Al (V U), elvemusling (VU), sjøørret og laks vurderes Storelva
verdi for akvatisk biomangfold.

a ha stor

Konckv enser og avbotendetillak

Undersøkelser har vist at driften av Fosstveit kraftverk har medført dødelighet for nedvandrende smolt og
blankål (Kraglund m.n1.,2014). I denne konsesjonssøknaden er det skissert en rekke avbøtende tiltak som
planlegges implementert for Aredusere dødeligheten for nedvandrende blankdl og smolt til et akseptabelt
nivå, samt for å lette oppvandringsmulighetene for de samme artene. Disse tiltakene er nærmere beskrevet
i tabellen under. Basert på erfaringer fra undersøkelser pAFosstveit, og av Olle Calles p andre anlegg i
Sverige, forventes det en betydelig positiv effekt av de skisserte tiltakene.
Tabell 9, Planlagte tiltak for bedre forholdene for opp- og nedvandrendel og anadrom fisk,

Tiltak

Kortfattet beskrivelse av tiltaket

Forventet effek/ virkning

I. Ny fiskevennlig
varegrind (vedlegg 10)

Den foreslt te varegrinden er tilp asset
opp- og nedvandrende laks, sjøørret og 61
pAfølgende måte:
a) En svakt skrånende (ca. 10°) rist ca.
0,5 m under overflaten som leder
smolt og fisk som er utgytt mot
overflaten og smoltluka.
b) En svakt utoverskr nende rist (ca.
30° mot horisontalplane/bunnen)
110
m leder nedvandrende Al og evt
fisk som følger bunnen mot l cluka.
c) 18 mm spaltc i pning pA begge
ristene',
d) Eksisterende smoltluke ved overflaten (minst 150 Vs i kritiske
perioder) og Aleluke ved bunnen
(minst 400 1/s i kritiske perioder)
opprettholdes som i dag,

Kombinasjonen av en skr nende rist
langs bunnen og en tilne rmet
horisontal rist under overflaten utgjør
en modifiser variant av eksisterende
løsninger med en godt dokumentert
avledende virkning p6 nedvandrende l i
og laksefisk (en effektivitet p >90%
for blankål og >80% for smolt er
tidligere dokumentert}2. GruMet en
utradisjonell design er den foreslåtte
løsningen
forbundet
med
noe
usikkerhct, men den er likevel ventet A
fungere godt for bi de Al, laks og

j eoearr
et.
a) hastighetsvektoren parallelt med
ristene (VSVEP) blir minst dobbelt s
høy som hastighetsvektoren vinkelrett
pA ristene (VNORMAL), noe som
betyr at både fisk og drivgods i
hovedsak transporteres parallelt med
ristene i stedet for Abli klemt mot eller
presset gjennom de.
b) En ly!!Ap
ningen pl'tbare 18 mm betyr
at det meste av fisken vil være fysisk
for-hindret fra A passere gjennom
ristene og de ledes da mot overflaten
og smoltluka, mens de fleste av de
mindre fisk forventes Avelge 6 migrere
til overflaten (vekk fra rista) som et
resultat av den ovenfornevnte lave
hellingen med den rcsulterende vannhastigheten.
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Tiltak

Kortfattet beskrivelse av tiltaket

Forventet effek/ virkning
c) Ved endene av den horisontale
(øvre) og skranende (nedre) risten vil
fisken ledes ut gjennom de eksisterende
lukene (smoltluka på toppen og l el uka
nær bunnen).

2. Etoblering av Aletrapp/
l e y gelleder forbi
dammen (vedlegg 13)

En Aletrapp med c . 30° helni ng og >400
bredde ctableres der hvor
mm
oppvandrende l e-yngel normalt samler
seg nedstrøms damm en. For li
optimalisere forholdene slippes dot noe
vann i l etr appa (dvs. «minstevann slipp»
fra Aletrappas ovre ipni n g).

For effektiv åleyngelpassasje pAsteder
med flere tappeveier og strukturer
kreves det ofte flere Aleyngelle dere.
Tidligere studier har vist at fongsten av
antall
med
oker
dley gel
l ley gelle dere°.

3. Heving av naturlig
terskel nedstrøms nedre
laksetrapp

Den naturlige terskelen nedenfor nedre
laksetrapp vil bli hevet noc, snn at «innsteget» til laksetrappa blir lavere og
fisken lettere finner veien opp trappa
istedenfor 6 bli stiende A stange mot
fossen.

Tiltaket forventes A ha en positiv
effekt for oppvandrende laks og
sjøørret. Virkningen for Al vil trolig
vere ubetydelig, siden den forserer
fossen uten nevneverdige problemer.

4, Bruk av dleluka som
forbitappingsventil

l eluka kobles til kraftverkets styrings- Ved uforutsett driftsstans og oppstart
system, slik at den pn es og stenges av kraftverket vil man kunne f1 bri
vannstandsendringer ncdøtrøms kraftautomatisk ved driftsstans og restart.
verket. Dette vil man i stor grad kunne
unng ved A benytte l eluka som
forbitappingsventil, Dette vil redusere
faren for tøJTlegging og stranding av
anadrom fisk o elvemusling i
betydelig grad.

5. Rydde elveløpet
mellom dam og bru

Mellom dammen og brua bør elvebunnen Dette tiltaket vil bedre mulighetene for
renskes for stor stein med jevne fiskevandring i perioder med liten
minstevannføring.
mellomrom (dvs. anlegge en dypAI).

I Ev, noe +terr spale dpning deraom nyereforsknlng vser at det er akseptabel.

Calles et al., 2013 & Krlstr8met al., 2010,
chr st ansson t al , 2014 & Calles et al , 2012.

3.8

Verneplan for vassdrag og Nas]onale laksevassdrag

Tiltaket ligger i det vernede Vegårdsvassdraget, som ble vernet gjennom Verneplan III for vassdrag
( 1986). NVE oppgir følgende begrunnelse for vernet:
Vernegrunnlag: Elver, vann og myr er viktige deler av et smd kupert land.s
ka p med lange
kulturt radisj oner. Stort biologisk mangfold knyttet til botanikk, landf auna og vannf auna. Ser deles s tore
kulturminneverdier som er tilknyt tet vannsysteme t. Friluftsliv er vikt ig bruk.
Vegårdsvassdraget/Storelva er som tidligere nevnt ikke et nasjonalt laksevassdrag.
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Landskap og Inngrepsfrie naturomri der (lNON)

Overordnede landskapstrekk
Fosstveit kraftverk ligger i landskapsregion 5, Skog- og heibygdene pd Sorlandet, underregion 4 Kystnære
j ord br uksbyg der i Aust-Agder. Under er det gitt en kort beskrivelse av denne landskapsrcgionen.

Naturforhold
Hele regionen ligger innenfor grunrifjel/,\·omr<lde
t med gnmlller og gneisser som er sure og
ne ri ngsfattige bergarter. Nord f or lveland fine s et sterre omrdde me d amfi bolitter og gabbroider, langt
me re neri ngsri k. Over hele regionen er lander lavt, nesten platdaktig, men ikke desto mi ndre kraftig
kupert og giennomsk dret av sprekkedaler og kloft er. Losma sser, overve iende mo re nej ord, finnes sd god
som utel ukkende i diss e f orsenkn ingene. Konvekse terre ngf orme r er oft est nakne og golde. Organiske
j ordart er fine s det litt av i den østre delen, disse øker i omf ang ve sto ver. I den vest re delen er regionen
gjenno s kare t av r ange, nordsorg dend e elvedaler med bra tte sider. ti lknytn ing til Raet fine s en del
losma sser, mo rener og haw-avs emning er i Sorlandets «jord bruksregi on», et smalt belte fra Westre Moland
til Lund e beliggende mot Skageraksre gionen. Noe av det samme finne.'>omkring Gj erstad og i Telemark
der slike omrd der ligger under MG. Langs de stors te elve ne finne s elve avsemning er. Klima et er
suboseanisk-oseanisk med økende nedbørsmengder i vest. Vegetasj onen er dominert av barskog med f uru
pd rabbene og granskog og bj ork i lier og f orsenkninger. Grana g r sd langt vest som til Vennesla og
Iveland kommuner. Mens det er sammenhengende skog lenger øst, har Vest-Agder en større del skogløs
hei. Til akende lau s kogsdominans med eik nærmest kysten. Regionen har mange innsj oer, de fleste
relativt smd, vassdragene er nærings.fattige og sterkt preget avf orsuring.
Arealbruk
Kun 1,4 % av landarealet er oppdyrket. I skoglandskapet ligger gdrdene enkelt- og grendesvis i lukka
komp osisj oner. M in dre bygdesentra og åpnere kulturlandskap er lokalisert til hoveddalforene og langs
Raet, Jord bru kseiendomme ne har j evnt over lite Innmark og driften er nd i sterk tilbakegang Et stort
antall heigårder er nedlagt i løpet av de siste hundre r . Gdrdsdriften inkluderte en omf attende utnyttelse
av utmarka, heia, med ly ngsviin g og bei t e. Rosslyngheia er en kara kteristisk gammel kalturmarksty pe
som nd er iferd med d vokse til med skog. Det er f ørst og fremst skogen som har vert og er inntektskilde,
selv om dette har vekslet med tidene. De storvokste eike- og f uruskogene ble drevet hardt f ra 1500-tal/et,
mot slutten av 1700-tallet var mye uthogget og produksj onen gikk hurtig ned. I dag mer allminnelig
skogsdrift med flere sagbru k og tref oredlin gsi ndustri. Gruvedrif pd ulike typer ma lmer og tilh ore nde
verkf orekomflere steder.
Bebyggelse og andre kulturspor
Regionen er spredtbygd og tynt bef olket. Byggeskikken I Agderfylkene viser sørlandske trekk.
Skogsbygdene i nedre Telemark mer typisk «ostlandsk». Heiegdrd straktene har mange minner etter
tidligere bosetting.
Jord bruksbosettin gen har røtter tilbake til j ernalder og vikingtid med f ornminne/ elter og gravhauger og
spor av ødegårder f ra f olkevandringstid. Husmannsvesenet har sp ilt en mindre rolle.

Landskapsinntrykk
Tett terrengk upering over store sammenhengende skogstrekninger, naturpreg. Jordbru kslandskapet er
j evnt over I enf ase av tilbakegang.
Landskapet l Influensområdet
Landskapet i influensområdet til Fosstveit kraftverk er preget av det SV-NØ gående daldraget med
Storelva som et sentralt landskapselement.
Selve tiltaksområdet består av et gammelt industriområde (nedlagt sagbruk). Bygningene er dårlig
vedlikoholdt og det er lagret noe søppel i området. V isuelt sett fremstar dette området som mindre
attr aktivt (se bildene på neste side). Selve tiltaksområdet vurderes derfor A ha liten verdi med tanke på
landskapsbildet.
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Ovenfor dammen og nedenfor utløpet av kraf verket er landskapet i mindre grad preget av skj emmende
inngrep, og landskapskvalitetene er derfor noe storre. Disse omr
a denc vurderes som representati ve for
disktriktet og gis middels verdi.
Fosstveit kraftverk utnytter vannfeiingen over en strekning pd ca. 200 m. Omr det fremstod allerede før
utb
y gging som bety delig berort av tekniske inngrep. Minstevannføringen på 360 Vs bidrar til å
opprettholde de sm gj cnvare nde landskapskvalitetene som er knyttet til bereortelvestrekning. Tiltaket
vurderes derfor A ha ubetydelig til liten negativ konsekvens (0/-) for landskapsbildet i området. Denne
konklusj onen gjelder alle utbyggingsalternativene (se kapit tel 2.2.4).

I ntaksbasseng/reguleringsmagasin

Dam

Kraftstasj on

Nedstroms utlopet

Det er ikke lenger inngr epsfrie naturområder (JNON) i nærområdet til Fosstveit kraftverk (se ogs figur
18). Byggingen av Fosstveit kraf verk har derfor ikke medført tap av INON.
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Kulturminner og kulturmiljø

Figu r l 9 viser kjente kulturminner i næromriidct 1il fosstveit kraftverk
. Fo sstveit bru (se figur 20) er
fredet etter kultum, inneloven som nasj onalt kultunninnc. Fosstveit. bru inngar i Statens vegvesens
!andsvemeplan for veger, bruer og vcgrelaterte kulturmin er. Dette kullunn.innet vurderes aha stor verdi.
Videre er det re gistrert tre byg in ger i SEFRAK ca. 100 m øst for dammen og cl arkeologisk kultunninnc
med uavklart vcrncstntus CA. 130 m sorvest for dammen. Disse kul turmi nnene ligger skj ermet til i forhold
til tiltaksområdet, og berøres derfor ikke eller i svært liten grad av Fosstveit kraftverk.
Ca. I I0 m nedenfor Fo sstveit bru er det laget en terskc l som oppretthol de vannd ekt areal under brua selv
ved lave vnnnførioger (se liglH' 21). Nevnte terskel og palagt m
i ns tevannfor ing sikrer denned miljøet
rund t den vemcde brua, og den reduserte vannfori ngen vurderes derfor a ha ubetydelig konsekv ens (0) for
dette ku lturmi nnet . Denn e konkl usjonen gjelder alle utbygging salter ativene (se knpittcl 2.2.4).
f au n

Fosstveit bru

Figur 20, lnformasJon1plak1t ved Fosstveit bru.
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Flgur 21. Fosstveit bru. KIlde: Wiklpedla,

3,11

Reindrift

Reindrift er ikkeet relevant tema i denne regionen.
3,12

Jord- og skogressurser

Fosstveit kraftverk ligger i et gammelt industriområde (nedlagt sagbruk) og berører ikke produktive jordeller skogarealer. Tiltaksomr adets verdi på dette omr det er liten og konsekvensene vurderes derfor som
ubetydelige (0), Denne konklusj onen gjelder alle utbyggingsalter a tivene (se kapittel 2.2.4).

, I ..

Flgur 22. Fosstvelt kraftverk og det gamle sagbruket.
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3,13

Ferskvannsressurser

Strekningen mellom dam og utløpet fra kraftstasjonen er på ca. 220 m. Den bererte elvestrekn ingen har
ingen vesentlig funksjon som resipient for utslipp fra landbruk, industri eller bebyggelse, og det er heller
ingen uttak av drikkevann fra denne strekningen.
Fosstveit kraftverk medfører derfor ikke konsekvenser verken for vannkvalitet, vannforsyningsinteresser
eller resipientin teresser. Konsekvensene pa dette om
r adet vurderes med andrc ord som ubetydelige (0) .
Denne konklusjonen gjelder alle utbyggingsalternativene (se kapittel 2.2.4),
3,14

Brukerinteresser / friluftsliv

Området var før utbyggingen benyttet som industriområde, men ved byggestart i 2008 var det ingen
aktivitet på området (sagbruket var nedlag ).
Det er gjennomført en kartlegging av viktige friluftsområder i Tvedestrand kommune. Denne
kartleggingen viser at det er en viktig badeplass i Storelva like nedstrøms Fosstveit kraftverk (se figur 23).
Denne badeplassen blir imidlertid ikke berørt av kraftverket ved nonna] drift (kun ved uforutsatt driftsstans ved lave vannføringer i elva). Øvrige registrerte friluftsområder ligger i god avstand til Fosstveit
kraftverk og er heller ikke berørt av utbyggingen.
Det er noe f erdsel langs dennedelen av Storelva ifm. fiske etter laks og sjeaorret, men som vist i figur 15
har det vært fanget svært lite fisk i elva i senere Ar. Omfanget av fiske er derfor på et lavt nivå i dag.
Videre er det også noe ferdsel forbi Fosstveit kraftverk ifm. turgåing/rekreasjon, men vegene på nord- og
sørsida av Storelva utgjør ingen sentrale ferdselsårer mellom viktige friluftsområder.
Fosstveit kraftverk medfører ingen restriksjoner på allmennhetens ferdsel eller bruk av området, sett i
forhold til situasjonen før utbyggingen. Kraftverket har medført noe tap av utvandrende smolt, noe som
kan ha påvirket fiskebestanden i vassdraget i negativ retning, men normalt vil forholdene i sjø ha mye
mer a si for hvor mye fisk som vandrer opp igjen i vassdraget for gyte (av smolten som vandrer ut i sjø,
kan man i «nonnalår» regne med at mellom 5-10 % kommer tilbake som gyteklar laks, dvs at dødeligheten i sjeen ligger pa 90-95%) .
Basert på dette er 0-altemativet vurdert å ha liten negativ konsekvens (-) for brukerinteresser / friluftsliv
og da primært for fritidsfisket etter laks og sjøørret. Alternativ 1 og 2 antas i stor grad å løse problemene
knyttet til opp- og ncdvandrende laks og sjøørret, og disse alternativene vurderes derfor A ha
uberydelig/in
g en konsekvens (0) for friluf sliv og fiske langs Storelva.
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3,15

Samfunnsmesslge virkninger

3,15,1 Verdiskapning og Inntekter

Kraftverket her hatt en middelp
r o duksjon p rundt 7,9 GWh siden opp start 2009 og fremtil og med 2015.
Med en kraftpris på langtidskontrakter rundt 25 ore per kWh har kraft verket na en årlig verdiskapning på
ca. 2 millioner kroner. Kraftverket har så langt hatt en negativ likviditet og det er tilført egenkapital for
gjere investeringer i fiskeforcbyggende tilt ak.
3,15.2 Arbeldsplasser

Kraftverket sysselsetter en mann i deltidsstilling for daglig tilsyn. Dette utfores av en av beboerne i
omr det. P denne m ten medvirker kraftverket til Aopprettholde lokal verdiskapning, som er i tr4d med
en tradisjonell politisk målsetting om distriktsbosetting i Norge.
3,15.3 Skatteinngang

For Tvedestrand kommune er det ikke innført eiendomsskatt for industri og næringseiendom, men
kraftverket genererer skatteinntekter i fonn økt personbeskatning
3.16

Kraftllnjer

Kraftverket er tilknyttet cksisterend 22 kV kraftlinje som gikk over området fra tidligere med en dedikert
trafo for industriområdet.
Det ble lagt en jordkabel TSLE 3 x 50 mm cu fra kraftverket og de ca. 60 meter frem til eksisterende
trafo. Hele traseen ligger inne pAdefinert industriområde.
3,17

Dam og trykkror

Det er gjort en selvstendig vurdering av dammer og trykkrør, med vurderinger av hvilke konsekvenser
disse f r ved verst tenkelige brudd for hhv dam og rør.
I denne vurderingen ble demning
en satt i konsekvensklasse 2 og rørgata i konsekvensklasse 0.
3.18

Ev. alternatlve utbygglngslesnlnger

Det hor ikke vurdert alternative løsninger for denne utbyggingen.
3,19

Samlet vurdering

Her gis en oppsummering av konsekvensvurderingene for de ulike fagområdene.
Tabell 10 - Samlet konsekvensvurdering

Tema/fagomrl de

Verdi

Vanntemp., is og
lokalklima
Ras, flom og erosjon

Alt, 0

Alt, 1

Alt.2

Ubetydeligling en (0)

Ubetydelig i ngen (0)

Ubetydeligin gen (0)

Ubetydellg/i ngen
(0)

Ubetydelig/ingen (0)

Uhetydellg/ing en (0)

Ubetydeliglingen (0)

Ubetydelig/ingen (0)

Ubetydeliglin
g en (0)

Grunnvann

Liten

R.ødlistearter

Vurderingenf or rodlisteartene imng dr temaene terrestrisk og akvatisk miljo

Terrestrisk miljø
Akvatisk miljø

Liten til
middels

Ubetydelig/ingen (0)

Uberydelig/ingen (0)

Ubetydeliglingen (0)

Stor

Stor negativ (---)

Liten negativ (-)

Liten negativ (-)
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Verneområder

ingen

Ubetydelig/ing en (0)

Ubetydelig/ingen (0)

Ubetydelig/ingen (0)

Landskap og TNON

Liten

Ubetydelig/ingen (0)

Ubetyd elig/ingen (0)

Ubetydelig/ingen (0)

Kulturminn er og
kultunniljø

Liten

Ubetydelig/ingen (0)

Ubetydelig/ingen (0)

Ubetydelig/ingen (0)

Reindrift

I g en

Jord og skogressurser

Liten

Ubetydelig/ingen (0)

Ubetydelig/ingen (0)

Ubety deligi ngen (0)

Ferskvannsressurser

Liten

Ubetydelig/inge (0)

Ubetydelig/ing en (0)

Ubetydelig/ingen (0)

Liten til
middels

Liten negativ (-)

Ubetydeligi ngen (0)

Ubetyd elig/ingen (0)

Brukerinteresser /
friluftsliv

3.20

Ikke re leva nt

Samlet belastning

Samlet sett vurderes tiltaksområdet Aha liten biologisk verdi. Utbyggingen av Fosstveit kraftverk hadde
ingen reduksjon av INON-arealer. Ingen naturtypelokaliteter eller rodlistearter er kj ent. Omradet er lite
brukt, og utbyggingen er I driftsfasen ikke være spcslolt synliij eller hall negative konsekvenser for
brukere, mens for det akvatiske miljøet spesielt for anadrom fisk og l har utbyggingen skapt betydelig
skade som man kan se pb ildet av oppkuttet l .

4

AVBØTENDE TILTAK / OPPFØLGENDE UNDERSØKELSER

Avbøtende tiltak:
Utbyggingen tok hensyn til alle do kj ente elementene som man var klar over at kunne komme til A bli
negativt berørt og del ble gjort følgende nvbøtende tiltak:
1. Det ble etablert fisketrapper.

2. Alle berørteområder ble satt i stand / revegctcrt.
3. Det slippes en miljøtilpasset minstevannføring fra dammen.
Disse tiltakene viste seg A ikke være tilstrekkelig, og vi viser til tabell 9 for en oversikt over nye
avbøtende tiltak som planlegges implementert.

Oppfølgende undersøkelser:
Det foreslås gjennomført en oppfølgende undersøkelse for å dokumentere at de iverksatte tiltakene
fungerer ett er hensikten. Detalj ene i en slik undersøkelse vil bli fastsatt på et senere tidspunkt, i samråd
med NVE og Fylkcsmannens miljovcmavdeling.
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REFERANSER OG GRUNNLAGSDATA

I forbindelse med utarbeidelse av denne søknaden har vi benyttet følgende referanser og grunnlagsdata:

Grunnlagsdata:
Oversiktskart:
Detaljkart:
Avrenningskart:
Vannmerk
e:

,.. Statens Kartverk, Topografisk hovedserie - M711 (1:50 000)
Økonomisk kartverk 1:5000, ekvidistanse 5 m.
NVE Atlas
VM 18.8 Ubergelv (skalert)

Referanser:
Artsdatabanken (2016). Tilgjengelig fra: wwwartsdtubank
en.no
Kleiven, E., HAvardstun, J., Dolmen, D. & Oiittrup, J, 2013. Historisk kunns
kap og status for elvemuslingen Margaritifer
a margaritifera i Aust-Agder, NlVA-rapport nr.6607-2013.
Kroglund, F., Haraldstad, T., Oilttrup, J. & Hegeland, P.V. Evalueringav tiltak for nedvandrende blank.Al
ved elvekraftverk. Resultater fra forsøk ved Fosstveit kraftverk, 2010-2013, NIVA-rapport nr. 6722-2014.
Kroglund F., Gjelland K.O., Guttrup J., Haraldstad T. , Hegeland P.V., 'Thorstad E,B. Overvkin g av ål i
Storelv" og evaluering av tiltak for nedvandrlng forbi Fosstveit kraftverk. Resultater fra undersøkelser i
2012. NIVA-rapport nr. 6491-2013.
Naturbase (2016). Tilgjengelig fra: http:/
/k art.nturbs
e.no
NVE (2016). NVE atlas. Tilgicngelig fra: http://atl
as.nv e.no'html
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6.1

Vedlegg 1 - Regionalt kart med prosj ektet avmerket

6.2

Vedleaa 2 - Oven lktskart 1:50 000
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Vedlegg 3 - Detaljkart 1:5000
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Vedlegg 4 - Hydrologi

6.5

Vedlegg S - Foto av berert e omri der
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Vedlegg 6 - Foto ved vari erende vassfør lnaer
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Vedlegg 7 - Oversikt over ber ørt e gr unnelere og rettlghetshavere
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Vedlega 8 - Kommunikasjon med lokalt e-ver k

6.9

Vedlegg 9 - Rapport om biologlsk mangfold
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Vedlegg 10 - Inntak - skisse av ny løsning

6.11

Vedlegg 11 -- Fisk- og l eplan for Fosstvelt /minstevannferingstabell over r et
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Vedlegg 12 - Forskningsnotat for Al, Olle Calles
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