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Uttale til høring av søknader om tillatelse til bygging av fire småkraftverk i
Bygland, Marnardal, Evje og Hornnes kommuner.
Vi viser til oversendelse av 12.04.2018, hvor overnevnte søknad sendes på høring.
Statens vegvesen er vegforvalter for fylkeskommunene og staten.
NVE her sendt søknad om fire små kraftverk på høring samtidig. NVE ber høringspartene om
å vurdere hver søknad for seg, men også alle søknadene samlet.

Statens vegvesen har vurdert søknadene og har slike merknader til hver enkelt:
Skuåna kraftverk - Marnardal kommune:
Adkomsten til kraftverket er planlagt på et sted langs fylkesveg 455 som det i dag finnes to
avkjørsler (hp 04 m 8185 og m 8225). Disse er ikke tilfredsstillende utformet da de er
retningsbestemte. Ved bygging av kraftverket krever Statens vegvesen at disse to
avkjørslene samles til en og utformes etter dagens håndbok N100. Tillatelse til å samle
avkjørslene gis etter søknad til Statens vegvesen.
Vi gjør videre oppmerksom på at det er søknadsplikt for eventuelle linjestrekk/gravearbeider
innenfor en avstand på tre meter til vegkant og/eller innenfor vegens eiendomsområde.
Tverråna kraftverk - Marnardal kommune:
Tiltaket ligger utenfor vårt ansvars- og interesseområde. Ingen merknader.
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Skomeåni minikraftverk - Bygland kommune:
Adkomsten er planlagt via regulert avkjørsel i Detaljreguleringsplan for rv. 9 Skomedal

(PlanId:201202). Adkomsten er opparbeidet i forbindelse med ferdigstillingen av ny riksveg
parsell på stedet.
Vi gjør oppmerksom på at det er søknadsplikt for kabling/linjestrekk/gravearbeider innenfor
en avstand på tre meter til vegkant eller innenfor vegens eiendomsområde. Dersom
tiltakshaver ønsker å krysse både Skomeåni og riksvegen med kabel via våre
brokonstruksjoner på stedet, er dette noe som må avklares nærmere med bruseksjonen i
Region sør.
Storbekk kraftverk - Evje og Hornnes kommune:
Tiltaket ligger utenfor vårt ansvars- og interesseområde. Ingen merknader.
Samlet vurdering:
Statens vegvesen har vurdert samlet belastning for regionen og har ingen vesentligere
merknader i denne forbindelse.
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