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Høring av melding og forslag til konsekvensutredningsprogram for
kraftutbygging i Syrtveitfossen i Evje og Hornnes kommune, Agder
NVE har mottatt en melding fra Agder Energi Vannkraft AS om utbygging av kraftverk i
Syrtveitfossen i Evje og Hornnes kommune i Agder. Meldingen sendes nå på høring til berørte
parter med høringsfrist 15. desember 2021. NVE vil holde et folkemøte om saken 17. november på
Evjemoen kino.

Meldingen
NVE har mottatt en melding fra Agder Energi Vannkraft AS om utbygging av kraftverk i Syrtveitfossen
i Evje og Hornnes kommune. Kraftverket er planlagt med inntak ovenfor dam Byglandsfjord og utløp
nedenfor Syrtveitfossen. Foreløpige produksjonsberegninger basert på utnyttelse av et bruttofall på 16,5
m, slukeevne på 135 m3/s og minstevannføring på 15 m3/s (tilsvarer gjeldende minstevannføring ut av
Byglandsfjorden) gir en midlere kraftproduksjon på om lag 117 GWh ved 20 MW installert effekt.
Meldingen skal behandles etter plan- og bygningslovens regler om konsekvensutredninger. Formålet
med meldingen er å belyse hvilke konsekvenser tiltaket kan få for miljø, naturressurser og samfunn, og
hva det bør tas hensyn til under den videre planleggingen. NVE vil fastsette et
konsekvensutredningsprogram (KU-program) for tiltaket med utgangspunkt i meldingen, innkomne
høringsuttalelser og egne vurderinger. I tillegg til meldingen er det utarbeidet en brosjyre som beskriver
tiltaket kort.
Brosjyre og melding er tilgjengelige via sakens side på NVEs nettsider www.nve.no/8716/V.

Invitasjon til offentlig møte onsdag 17. november kl. 19.00 på Evjemoen kino
NVE inviterer til et offentlig møte om saken onsdag 17. november kl. 19.00. Møtet finner sted på
Evjemoen kino (Kasernevegen 2, 4735 Evje). På møtet vil NVE orientere om saksbehandlingen av
meldingen, og Agder Energi vil orientere om planene og forslag til utredningsprogram. Møtet er åpent
for alle.
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Slik sender man inn høringsuttalelse
Gjennom høring av meldingen og forslaget til KU-program ønsker NVE å få innspill til hvilke
utredninger som bør gjennomføres før det utarbeides en konsesjonssøknad om bygging av kraftverket.
Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter:


via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider (www.nve.no/8716/V)



via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og saksnummer 202104328
i emnefeltet, og oppgi navn og/eller organisasjonsnummer i innledningen)



via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO

Frist for å sende uttalelse er 15. desember 2021.
Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i saken. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter.
Sentrale saksdokumenter legges ut på NVEs internettsider.

Informasjon til kommunen
Til Evje og Hornnes kommune er det vedlagt to eksemplarer av meldingen. Vi ber Evje og Hornnes
kommune om å kunngjøre saken på sine nettsider og ev. Facebook-side, og legge to eksemplarer av
melding og brosjyre ut til offentlig gjennomsyn på rådhuset fram til 15. desember 2021. Det ene
eksemplaret kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra
utleggingsstedet.

Med hilsen

Brit Torill Haugen
fungerende seksjonssjef

Tord Solvang
overingeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

Kopi av kunngjøring

Mottakerliste:
AGDER ENERGI NETT AS
AGDER FYLKESKOMMUNE
Aust-Agder turistforening
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard
DNT-sør
Evje og Hornnes kommune
FORUM FOR NATUR OG FRILUFTSLIV AGDER
Mattilsynet Region Sør og Vest
Midt-Agder Friluftsråd
MILJØDIREKTORATET
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Naturvernforbundet i Agder
NHO Reiseliv
Norges Bondelag – Agderkontoret
Norges Jeger- og Fiskerforbund
Norges jeger- og fiskerforbund i Aust-Agder
NORGES NATURVERNFORBUND
Norges Padleforbund
Norsk Friluftsliv
Norsk Ornitologisk Forening
Norsk Ornitologisk Forening, avd. Aust-Agder
Otra vannområde v/John Unsgård
RIKSANTIKVAREN
Sabima Samarbeidsrådet For Biologisk Mangfold
Samarbeidsrådet for naturvernsaker
STATENS VEGVESEN
STATNETT SF
STATSFORVALTEREN I AGDER
TROLLAKTIV DRIFT AS
WWF Norge AS

Kopi til:
AGDER ENERGI VANNKRAFT AS
AGDER ENERGI VANNKRAFT AS v/Olav Brunvatne
Evje og Hornnes kommune v/Torgeir Hodne
Olje- og energidepartementet
OTTERAAENS BRUGSEIERFORENING

