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1 SAMMENDRAG 

Bakgrunnen for denne meldingen, er at Statkraft har startet planlegging for å utnytte deler av 
restvannføringen i Austdøla i Ulvik herad i Osa i Hardanger til ny kraftproduksjon. Øvre deler 
av vassdraget er overført og utnyttes i dag i Lang-Sima kraftverk, som er den ene delen av 
Eidfjord-Nord utbyggingen, som var fullført i 1981. Det er likevel et betydelig restpotensial 
som kan bygges ut, og som i dette tilfellet også kan ha positive virkninger for fisken i 
vassdraget.  
 
Utbyggingsløsningen, som foreslås i denne meldingen, omfatter etablering av et magasin i 
Austdølvatnet (kote 907). Fallet herfra og ned til kote 180 i Austdøla er planlagt utnyttet i to 
trinn ved etablering av kraftverkene Viermyr og Austdøla. For Austdøla kraftverk er det sett 
på tre alternative stasjonsplasseringer. Utbyggingen er foreløpig beregnet å kunne gi en 
største samlet årsproduksjon på ca 36 GWh, dette til en byggekostnad på ca 3,6 kr/kWh. 
 
Etablering av et magasin i Austdølvatnet på ca 1,6 Mm³ vil sikre en større og jevn 
vintervannføring i Austdøla nedstrøms kraftverksutslippet. Økningen kan bli mer enn det 
dobbelte av dagens lavvannføring på de tørreste vinterdagene. For rogn og yngel på 
anadrom strekning i Austdøla, vurderes dette å være et viktig bidrag i arbeidet med å 
opprettholde livskraftige stammer av laks og sjøaure i Austdøla. 
 
Meldingen inneholder en kort presentasjon av dagens situasjon og de tekniske planene for 
utbyggingen, med kartskisser og tabeller. 
 
Antatte virkninger av foreslått utbygging på natur, miljø, naturressurser og samfunn er 
deretter beskrevet. Det er først og fremst virkningene for landskap, friluftsliv, fiskebestand og 
vannforsyningsinteresser som er vektlagt. Regulering av Austdølvatnet, redusert vannføring 
på strekningen fra Austdølvatnet til avløp fra Austdøla kraftverk, og økt vintervannføring i 
Austdøla videre mot fjorden, er viktige faktorer. 
 
Videre er det lagt frem et forslag til program for utredninger og undersøkelser, som skal 
gjennomføres som en viktig del av grunnlaget for en eventuell konsesjonssøknad. Dette er 
beskrevet i kapittel 9. 
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2 INNLEDNING 

2.1 Bakgrunn og formål 

Statkraft ønsker å utnytte deler av Austdølas restvannføring til kraftproduksjon. Bakgrunnen 
er at dette er vurdert å være en økonomisk lønnsom utbygging, som og vil være et positivt 
bidrag til kraftbalansen både lokalt og nasjonalt. I tillegg vil utbyggingen innebære økt lokal 
verdiskapning i anleggsfasen og økte skatteinntekter til heradet. Basert på eksisterende 
informasjon om miljøforholdene i området er det og mye som tyder på at utbyggingen kan 
gjennomføres med moderate konsekvenser for miljø, naturressurser og samfunn. Det vil 
også være en miljøgevinst i form av økt vintervannføring på anadrom strekning i Austdøla, 
som følge av reguleringen av Austdølvatnet. 
 
Planene for bygging av Viermyr kraftverk og Austdøla kraftverk, inkludert regulering av 
Austdølvatnet, vil gi en største samlet årsproduksjon på ca. 36 GWh. Selv om dette er lavere 
enn grensen på 40 GWh, som automatisk utløser plikt om full konsekvensutredning i henhold 
til KU forskriften, har Statkraft likevel valgt å gjennomføre en full konsekvensutredning av 
prosjektet i henhold til bestemmelsene i plan- og bygningsloven og forskrift om 
konsekvensutredninger. Dette også etter råd fra NVE. Den tilhørende høringsprosessen for 
fastsetting av utredningsprogrammet og gjennomføring av en full konsekvensutredning, vil 
sikre en større grad av lokal medvirkning i planene, dette i trå med Statkrafts ønske og 
strategi for utvikling av vannkraft. 
 

2.2 Innhold og avgrensning 

Denne meldingen om igangsatt planlegging beskriver planer for utnyttelse av gjenstående 
vannkraftpotensial i vassdraget Austdøla i Osafjellet i Ulvik herad (vassdragsnr 051). 

I tillegg til de meldte tiltakene for Viermyr og Austdøla kraftverk, foreligger det planer for tre 
andre småkraftverk, to bekkeinntak og en tidligere søknad om et pumpeanlegg i samme 
hovedvassdrag; 

 Grasbotntjørni pumpe konsesjonssøkt i 2006 er til behandling i OED. Lønnsomt 
prosjekt med små inngrep og små konsekvenser. 
 

 Overføring av to små bekker øverst i Norddalen til Floskefonnvatnet.  Som ovenfor, er 
dette et meget lønnsomt prosjekt med små inngrep og små konsekvenser. 

 
 Rundavatn kraftverk, som skal utnytte fallet fra Floskefonnvatnet ned til Rundavatnet.  

Marginalt prosjekt, realisering vil avhenge av rammebetingelser. 
 
 Floskefonn kraftverk, planlagt i utløp av overføringstunnel fra Skrulsvatnet. Marginalt 

prosjekt, avhengig av realisering av Rundavatn kraftverk. 
 
 Norddøla kraftverk, lokalisert nedenfor Skrulsvatnet i nabovassdraget Norddøla. Dette 

har foreløpig lav prioritet pga. både kostnad og miljøutfordringer. 

Meldingen omfatter ikke disse planene, men er kort omtalt her bl.a. fordi Austdøla og 
Norddøla har en felles anadrom elvestrekning i Osa, og fordi Norddøla også vil bli påvirket av 
planlagte overføringer til Floskefonnvatnet/Austdøla.  

I trå med gjeldende lovverk, er denne forhåndsmeldingen utarbeidet som en orientering om 
utbyggingsplanene. I tillegg tar meldingen for seg forventede konsekvenser for miljø, 
naturressurser og samfunn, mulige avbøtende tiltak og forslag til utredningsprogram. 
Meldingen er basert på informasjon innhentet gjennom feltbefaring, teknisk-økonomisk 
forprosjekt og en egen rapport om biologisk mangfold (Gaarder, 2008), foreløpige rapporter 
fra UNIFOB, samt kontakt med bl.a. Ulvik herad og andre med kunnskap om området.  
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Meldingen og en informasjonsbrosjyre vil bli sendt på høring til lokale, regionale og nasjonale 
myndigheter og interessegrupper/organisasjoner. På den måten vil de ulike interessene, som 
kan bli berørt av en eventuell utbygging, bli informert om utbyggingsplanene på et tidlig 
stadium, og de får anledning til å komme med innspill på forhold, som det bør tas hensyn til i 
den videre planleggingen. Innspillene skal være med å avgjøre hvilke utredninger som må 
gjennomføres for å klargjøre mulige konsekvenser av en utbygging. De endelige 
utbyggingsplanene vil ikke bli fastlagt før alle konsekvensene av en utbygging er klarlagt. Vi 
gjør derfor oppmerksom på at informasjonen i denne meldingen er å betrakte som foreløpig, 
og at det kan bli justeringer frem mot en endelig konsesjonssøknad. 

Behandlingen av utbyggingsplanene vil skje i flere trinn. Første trinn omfatter utarbeidelsen 
av denne meldingen. Neste trinn består av gjennomføring av konsekvensutredningen. Videre 
utarbeiding av konsesjonssøknad etter vassdragsreguleringsloven og energiloven. 
Konsesjonssøknaden med tilhørende konsekvensutredning blir deretter sendt ut på høring 
av NVE, som senere gir sin innstilling etter at høringsuttalelsene er mottatt. Innstillingen fra 
NVE oversendes til Olje- og Energidepartementet (OED), som tar den endelige avgjørelsen. 

 

2.3 Presentasjon av tiltakshaver 

Statkraft Energi AS er tiltakshaver og eies 100 % av staten. Statkraft er Norges største 
produsent av elektrisk kraft og konsernet disponerer kraft fra 134 kraftverk i Norge med en 
årsproduksjon på 42 TWh. Konsernet har en samlet produksjon på 56 TWh og er største 
produsent av fornybar energi i Europa. Konsernet har ca 3400 medarbeidere i mer enn 20 
land. Konsernet hadde i 2009 en omsetning på 26 milliarder kroner og er Norges største 
landbaserte skatteyter. Hovedkontoret ligger på Lilleaker i Oslo. 

 

3 LOVGRUNNLAGET OG SAKSBEHANDLING 

3.1 Lovgrunnlaget 

Gjennomføring av prosjektet vil kreve tillatelse etter vassdragsreguleringsloven, energiloven 
samt annet nødvendig lovverk som forurensningsloven, kulturminneloven og 
oreigningsloven. Melding og konsekvensutredning behandles etter bestemmelsene om 
konsekvensutredninger i plan- og bygningsloven. 

 

3.2 Eiendomsforhold og fallrettigheter 

Områdene som blir berørt av en eventuell utbygging, er i hovedsak felleseie under gnr. 37, i 
tillegg til gnr/bnr 37/1, 37/4 og 37/6. Statkraft har tidligere ervervet alle fallretter i Austdøla. 
Grunneiere er i møter orientert om Statkrafts planer og mulig videre prosess for realisering 
av prosjektet. Det vil være naturlig å forsøke å forhandle intensjonsavtaler for nødvendig 
grunn før en eventuell søknad om utbygging sendes NVE.  

 

3.3 Videre saksbehandling 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) behandler utbyggingssaken sentralt og 
behandlingen skjer i flere faser: 

Det er fase1 denne meldingen gir oversikt over. Tiltakshaver gjør her rede for de planene 
som foreligger, og de konsekvensutredningene en mener er nødvendige. Formålet med 
meldingen er å informere om planene og å få tilbakemelding om forhold som bør vurderes i 
den videre planleggingen, og om mulige virkninger og konsekvenser som bør tas med når 
det endelige programmet for konsekvensutredningene skal utformes. 

Fase 1 – meldingsfasen 
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Høring: Meldingen blir kunngjort i lokalpressen og lagt ut til offentlig ettersyn. Samtidig blir 
den sendt på høring til sentrale og lokale forvaltningsorganer og ulike 
interesseorganisasjoner. Meldingen og brosjyren vil være tilgjengelig for nedlasting på 
www.nve.no/vannkraft i høringsperioden. En papirversjon kan fås ved å kontakte 
tiltakshaver. 

Alle kan komme med uttalelse. Denne kan sendes via nettsiden www.nve.no/vannkraft, på 
sakens side, eller til NVE – Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO. 
Høringsfristen er minimum seks uker etter kunngjøringsdatoen. 

Åpent møte: I høringsperioden vil NVE arrangere et åpent folkemøte der det vil bli orientert 
om saksgangen og utbyggingsplanene. Tidspunkt og sted for møtet vil bli kunngjort på 
www.nve.no/konsesjonsnyheter og i lokalaviser. 

Som avslutning på meldingsfasen fastsetter NVE det endelige konsekvensutrednings-
programmet. 

Ifølge vassdragsreguleringsloven kan grunneiere, rettighetshavere og andre interesserte 
kreve at utgifter til juridisk bistand blir dekket av tiltakshaver, i den grad dette finnes rimelig. 
Ved uenighet om hva som ansees som rimelig kan saken legges frem for NVE. Det 
anbefales at privatpersoner, organisasjoner og andre med sammenfallende interesser 
samordner sine krav, og at kravet avklares med tiltakshaver på forhånd. Retten til å kreve 
disse utgiftene dekket forutsetter videre at tiltakshaver fremmer en konsesjonssøknad 

 

I denne fasen blir konsekvensene utredet i samsvar med det fastsatte programmet, og de 
teknisk/økonomiske planene utvikles videre på bakgrunn av innspill til meldingen og 
informasjon som kommer ut av utredningene. Fasen blir avsluttet med innsending av 
konsesjonssøknad med tilhørende konsekvensutredninger til NVE. 

Fase 2 – utredningsfasen 

 

Når planleggingen er avsluttet, vil søknaden med konsekvensutredningene bli sendt til Olje- 
og energidepartementet (OED) v/NVE. NVE vil så sende søknaden på høring til de samme 
forvaltningsorganene og interesseorganisasjonene som i meldingsfasen, og til alle som gav 
uttale til meldingen. En ny brosjyre vil orientere om videre saksgang og de endelige planene 
som konsesjonssøknaden bygger på. Det vil bli arrangert et nytt åpent møte. Etter en ny 
høringsrunde vil NVE utarbeide sin innstilling og sende denne til OED for sluttbehandling. 

Fase 3 – søknadsfasen 

Endelig avgjørelse blir tatt av Kongen i statsråd. Store eller særlig konfliktfylte saker blir lagt 
fram for Stortinget. Det kan i konsesjonen settes vilkår for drift av kraftverket, og gis pålegg 
om tiltak for å unngå eller redusere skader og ulemper. 

 

I konsesjonen stilles spesielle vilkår til oppfølging under anleggsfasen. For vassdragstiltak 
som er underlagt offentlig tilsyn, eksempelvis dam og rørgate, skal detaljtegninger og 
beregninger godkjennes av NVE før bygging starter. Det skal også lages en HMS plan som 
skal oversendes NVE.  

Fase 4 – Anleggsfasen 

I forbindelse med søknadsfasen, vil det bli laget et forslag til et miljøoppfølgingsprogram 
(MOP), hvor vesentlige miljøtemaer under anleggsfasen blir fokusert.  

Miljøoppfølgingsprogrammet vil bli lagt til grunn for detaljplanlegging, og den inngår i 
kontrakten som entreprenøren vil bli forpliktet til å følge. Når anleggsarbeidene er avsluttet 
skal vilkårene i MOP være oppfylt.  

 

 

 

http://www.nve.no/vannkraft�
http://www.nve.no/vannkraft�
http://www.nve.no/konsesjonsnyheter�
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Spørsmål om saksbehandlingen kan rettes til: 

NVE – Konsesjonsavdelingen 
Postboks 5091 Majorstua, 0301 OSLO 
Kontaktperson: Stein Wisthus Johansen, tlf. 22 95 98 34, e-post: swj@nve.no 
 

 

Spørsmål om konsekvensutredningene og de tekniske planene kan rettes til: 

 
Statkraft Energi AS  
Postboks 200 Lilleaker, 0216 OSLO 
Kontaktperson: Ivar Høberg, tlf. 53 67 30 57, e-post: ivar.hoberg@statkraft.no 
 

De ulike fasene og aktivitetene i den videre saksbehandlingen er vist i Tabell 3.1 nedenfor.  
Bemerk at tiden som medgår kun er en indikasjon og vil være avhengig av en rekke forhold.  

 

FASER AKTIVITET 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Fase 1,  

Meldingsfasen 

Høring av melding m/KU- program       

Behandling av melding og 
høringsuttalelser. Fastsettelse av 
KU-program 

      

Fase 2, 

Utredningsfasen 

Utarbeidelse av 
konsesjonssøknad med 
konsekvensutredning (KU) 

      

Fase 3 
Søknadsfasen 

Konsesjonssøknad og KU til 
høring 

      

Behandling av KU i NVE og så 
konsesjonssøknad i NVE og OED 

      

Anleggsfasen 
Detaljplan og anleggsarbeider       

Ferdigstillelse av byggearbeidene       

 
Tabell 3.1 Foreløpig fremdriftsplan 

 

3.4 Informasjon og medvirkning 

I forbindelse med denne meldingen, er det laget en enkel informasjonsbrosjyre, som vil bli 
sendt alle husstander i Ulvik herad.   

Med utgangspunkt i meldingen og brosjyren vil det bli avholdt et folkemøte i regi av NVE. Alle 
berørte og interesserte vil bli gitt en videre presentasjon, og gitt anledning til å stille spørsmål 
og foreslå tema som bør utredes under konsekvensutredningsarbeidet (KU).  

Ulvik herad, berørte grunneiere, Fylkesmannen i Hordaland og Hordaland fylkeskommune er 
i egne møter orientert om utbyggingsplanene. 

Fram mot innsendelsen av en konsesjonssøknad, vil resultatene av utredningsarbeidet og 
andre behov som dukker opp, bli presentert og drøftet med berørte parter. Det vil bli avholdt 
et nytt folkemøte, og presentert en ny brosjyre med resultatene av KU - arbeidet i forbindelse 
med behandlingen av konsesjonssøknaden.  

 

mailto:swj@nve.no�
mailto:ivar.hoberg@statkraft.no�
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4 EKSISTERENDE ANLEGG 
Både BKK og Statkraft har bygd ut og har kraftanlegg i drift i området i dag (se figur 4.1 
nedenfor). BKK hadde sitt Ulvik kraftverk klart for drift 1974 og Statkraft (den gang NVE 
Statskraftverkene) hadde første aggregat i Lang-Sima klart for drift 1981. Det er mange spor 
etter tidligere forsøk på utbygging i området. Både etter Osa Fossekompani, som startet opp 
1917, men som gikk konkurs etter 8 år, og videre etter tysk virksomhet 1940-1945, som tok 
opp igjen utbyggingsplanene, med tanke på bygging av aluminiumsverk. 

I Statkraft sin konsesjon knyttet til Lang-Sima er det gitt tillatelse til regulering og overføring 
av Skrulsvatnet og Tverrelvi til Floskefonnvatnet, og videre til Rundavatnet. Overføring av 
øvre del av Austdøla sammen med Demmevatnet til Nordelva, og videre til Langvatnet. Samt 
tillatelse til regulering av Rundavatnet og Langvatnet med videre overføring til kraftstasjonen 
for Lang-Sima, som ligger i felles fjellhall med Sy-Sima i Simadalen i Eidfjord kommune.  

 

 

Figur 4.1  Oversiktskart over eksisterende utbygginger i området 
 

Ved utbyggingen av Eidfjord Nord anleggene, ble det bygget både en permanent vei og en 
permanent 22 kV linje, fra Osa opp Austdalen til Rundavatnet og til Langvatnet. Dette for så 
vel adkomst som for strømforsyning til de forskjellige anleggsstedene. Området er derfor 
betydelig påvirket av inngrep fra tidligere kraftutbygging.  

Årlig produksjon fra Lang-Sima er ca 1200 GWh. På grunn av stor høydeforskjell mellom de 
to inntaksmagasinene Langvatnet og Rundavatnet, må det produseres vekselvis fra disse. 
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Som vist i tabell 3.1 er Langvatnet det største og viktigste inntaksmagasinet. Rundavatnet 
har betydelig lavere reguleringsgrad, noe som fører til større bundet produksjon fra dette 
magasinet. 
Tabell 3.1 Reguleringsmagasin i Austdøla- og Norddølavassdragene. Kilde: NVE-atlas. 

Magasin LRV HRV Magasinvolum (mill. m3) 
Langvatnet 1110 1158 160 
Rundavatnet 1013 1040 24 
Skrulsvatnet 1100 1115,1 6 

5 UTBYGGINGSPLANENE 

5.1 Hydrologi 

Det er planlagt to småkraftverk i Austdøla. Begge kraftverkene er lokalisert nedenfor 
Austdølvatnet, og berøres derfor av eksisterende overføringer. Det er sjelden overløp fra 
disse, og det er derfor ikke regnet med tilskudd fra disse i de hydrologiske beregningene for 
Viermyr og Austdøla kraftverk.  
Nedbørfelt er justert etter tolkning av høydekurver og reginefelt. NVEs avrenningskart for 
perioden 1961-1990 er benyttet som grunnlag for beregning av spesifikk avrenning for 
feltene. Småkupert topografi, snøfonner og breer, uoversiktlig grunnvannsforhold og stor 
lokalvariasjon i spesifikk avrenning kan medføre at tallene for avrenning fra små delfelt kan 
være usikre. 
 

Tabell 5.1 Hydrologisk underlag 

Delfelt Areal nedbørfelt  
km2 

Spes. avrenning 
l/s/km2 

Middelvannføring 
m3 

Viermyr kraftverk 8,5 86,5 0,73 
Austdøla kraftverk 11,3 82,3 0,93 
Hele feltet ned til samløpet 21,5 71,3 1,53 

 

5.2 Teknisk plan 

Utbyggingskartene for kraftverkene er vist i figur 5.1. og hoveddata er vist i tabell 5.1 
 
Statkraft har planer om å bygge og drive to småkraftverk i Austdøla. Det øvre, Viermyr 
kraftverk, har et nedbørfelt på 8,5 km2 og en middelvannføring på 0,73 m3

 

/s. Dette prosjektet 
innebærer at Austdølvatnet reguleres med en oppdemming for Øvre- og Nedre Austdølvatnet 
på henholdsvis på ca 5 og 8 meter. Kraftstasjon for Viermyr kraftverk legges på Viermyr, som 
er et flatere parti i dalen ved ca 760 moh. Vannet blir ført i sjakt fra inntaket og videre 
gjennom rør i tunnel, ut til kraftstasjonen i dagen ved tunnelportal.  

Det nedre, Austdøla kraftverk, har et nedbørfelt på 11,3 km2

0,93 m
 og en middelvannføring på 

3

 

/s. Inntaket for dette kraftverket vil ligge i nedre del av Viermyr, dvs. rundt 740 moh. 
Det foreligger tre alternative plasseringer av kraftstasjonen, noe som innebærer at samlet 
lengde på vannveien blir alternativt ca 1100, 2000 eller 2500 meter. Det er i hovedsak 
planlagt å føre vannet dels i boret sjakt i fjell og dels i nedgravd rørgate. For de to nederste 
alternativene vil rørgaten bli liggende i dagen i ett bratt parti mellom kote 520 og kote 430. 

5.2.1 Geologiske forhold 

Berggrunnen i området domineres av diorittisk til granittisk gneis. Vest for Austdølvatnet 
finnes imidlertid innslag av glimmergneis, glimmerskifer, metasandstein og amfibolitt. Det er 
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sparsomt med løsmasser i øvre deler av Austdalen, hvor det hovedsakelig er fjell i dagen. 
Lenger ned i dalføret finnes skredmaterialer ned mot breelv- og elveavsetningene ved Osa 
nedstrøms tiltaksområdet.    

Det finnes betydelig erfaring fra både sprengning og boring av tunneler og sjakter i de 
aktuelle bergartene gjennom bygging av Sima kraftverk og tilhørende overføringer. Det 
forventes lite problemer med sprengning av tunneler og sjakter foreslått i planene for Viermyr 
og Austdøla kraftverkene. Det blir en større utfordring å finne en teknisk og miljømessig 
optimal rørgatetrase for Austdøla kraftverk, hvor den skal passere bratt og ulendt terreng, 
rasmasser og edellauvskog. Under den videre utredningen kan det derfor forekomme 
endringer i trasevalg i forhold til det som er foreløpig vist i figur 5.1. Det er mulig at flere 
alternativ vil bli forelagt for konsekvensutredning. 

Det er behov for en midlertidig anleggsvei knyttet til rørgatestrekninger for Austdøla kraftverk. 
For øvrig er det kun behov for korte permanente veistubber fra eksisterende vei. Dammen for 
Austdølvatnet bygges veiløst med hjelp av helikopter for transport av utstyr og matriell. 

 

5.2.2 Viermyr kraftverk vannvei og stasjon 

Øvre Austdølvatnet kote ca 907 og Nedre Austdølvatnet kote ca 903 pluss et mindre ikke 
navngitt tjern ca kote 905 vest for Nedre Austdølvatnet, blir inntaksmagasin for Viermyr 
kraftverk. Disse er planlagt oppdemmet med betongdam i utløpet av Nedre Austdølvatnet. 
Reguleringen er planlagt med HRV ca kote 912 og LRV ca kote 904. I tillegg til heving 
innebærer dette en senkning av Øvre Austdølvatnet med ca 3 m fra naturlig vannstand.  

Selve inntaket med stengeorgan, er tenkt plassert i sydlig ende av det vestre tjernet inn mot 
en bratt fjellvegg. Ned mot kraftstasjonen vil vannveien videre være en boret sjakt (Ø900), 
med overgang til GUP rør i horisontal tunnel på ca 200 m frem til kraftstasjonen, som 
plasseres i dagen ved tunnelportalen.  

Kraftstasjonsbygget blir på ca. 100 m2

Det må bygges en ny permanent adkomstvei (ca 150 meter) i lett terreng fra eksisterende vei 
inn til kraftstasjonen. I veibanen er det og planlagt fremføring av 22 kV kabel for nettilkobling. 

. Det er planlagt å installere et peltonaggregat med 
ytelse på 1,7 MW. Kraftstasjonen fundamenteres på fjell og får overbygg av klinkerbetong 
eventuelt med utvendig trekledning. Kraftstasjonen bygges med separat kombinert kontor, 
oppholds- og kontrollrom og rom for transformator og bryteranlegg 

 

5.2.3 Austdøla kraftverk, vannvei og stasjon 

Inntaket til Austdøla kraftverk blir nedstrøms Viermyr kraftverk, nedenfor samløpet med elva 
fra Grasbotn. Nærmere bestemt ca kote 740 like nedenfor gammelt riggområde fra Eidfjord-
utbyggingen. Stedet er godt egnet både for inntak, dam og for adkomst.  

Øverste100 meter av vannveien er planlagt som boret sjakt gjennom første fjellrygg og ned til 
veien.  Herfra blir det overgang til nedgravd rør som følger tett inntil dagens vei. Med unntak 
av en kortere strekning med særlig bratt terreng mellom kote 520 og kote 430 hvor røret blir 
lagt i dagen, blir røret videre nedover mot de to nederste alternativene lagt i grøft. 

Alle tre kraftstasjonsalternativ vil bli relativt like i utførelse, og vil bli på ca. 100 m2

Kraftstasjonen fundamenteres på fjell og får et overbygg av klinkerbetong eventuelt med 
utvendig trekledning. Alle alternativ trenger en ny avstikker fra dagens vei med ca 100 
meters lengde. Kraftstasjonen bygges med separat kombinert kontor, oppholds- og 
kontrollrom, og rom for trafo og høyspentbryter. 

. Det er 
planlagt installert et peltonaggregat med ytelse på henholdsvis 5,0, 8,5 eller 9,2 MW.    
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Figur 5.1 Oversikt over utbyggingsplanene for Viermyr og Austdøla kraftverk. Kartet viser 

alternative stasjonsplasseringer for Austdøla kraftverk 
 

 

Austdøla Nedre alt. 

Austdøla Midtre alt. 

Austdøla Øvre alt. 

Viermyr krv. 
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5.2.4 Dammer og reguleringsanlegg  

Foreslått regulering med HRV 912,00 og LRV 904,00 innebærer heving av Øvre 
Austdalsvatnet med 5 m og senkning med 3 m. Senkningen krever sprengning av kanal i 
bekkeløpet mellom Øvre og Nedre Austdølvatnet. Det vil bli bygget en betongdam i utløpet 
av Nedre Austdølvatnet. Dammen får en høyde på ca 12 m, med overløp over en separat 
betongterskel på kote 912 noe vest for hoveddammen. Det er fjell i dagen på damstedet og 
forholdene ligger godt til rette for en kombinert bue- og gravitasjonsdam i betong. I dammen 
vil det bli etablert et bunntappeløp med ventil eller luke. I fall bare Austdøla kraftverk blir 
bygd, vil tapping fra Austdølvatnet skje gjennom dette bunntappeløpet. Fra tidligere forsøk 
på kraftutbygging i Osa ble det bygd en tappetunnel fra Nedre Austdalsvatnet. Det lekker i 
dag vann gjennom denne tunnelen. Ved en eventuell utbygging vil denne lekkasjen bli tettet.  
 

Noen hundre meter etter samløpet med bekken fra Grasbotn er det et velegnet sted for 
bygging av betongterskel og inntak for Austdøla kraftverk (se figur 5.2). Denne lokaliteten 
ligger rett under dagens vei og parkeringsplass, og egner seg godt for tilrigging av 
sjaktboreutstyr. Plassering av dam og inntak blir dermed like før elven stuper ned Austdalen. 
Høyde på inntaksdammen må vurderes nærmere, da det er fullt mulig å bygge en dam, som 
gir et inntaksbasseng på flere dekar. Driftsmessig vil det være en fordel å ha et større 
inntaksbasseng, men dette må avveies mot konsekvenser for blant annet landskap og miljø. 

 

Det er og planlagt overføring av en liten bekk som kommer fra Krossfjellet, og som renner 
forbi Viermmyr og videre ned Austdalen. Ved hjelp av en kort kanal på ca 100 meter kan 
bekken tas inn oppstrøms inntaket for Austdøla kraftverk. Dette vil gi en produksjonsgevinst 
på ca 0,6 GWh.  

 

For inntaket er det foreløpig regnet med en betongdam på ca 3 m høyde. Dette gir et 
vannspeil i elva opp mot det gamle riggområdet, uten at selve riggområdet settes under 
vann. Fundamentet for inntaksdammen til Austdøla består i sin helhet av fast fjell, og inntaket 
må sprenges inn fjellrygg på nordsiden av elva. Inntaket får varegrind, konus med overgang 
til stengeventil og rør inn i sjakt. Regulert vannstand blir på ca kote 740. 
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Figur 5.2 Planlagt lokalisering av inntaksdammen for Austdøla kraftverk. Sett mot Viermyr 

(like rundt svingen). 

5.2.5 Veier 

Det er behov for en midlertidig anleggsvei knyttet til rørgatestrekninger for Austdøla kraftverk. 
For øvrig er det kun behov for korte permanente veistubber fra eksisterende vei. Dammen for 
Austdølvatnet bygges veiløst med bruk av helikopter for nødvendig transport. 

 

5.2.6 Lokalisering av massetipp og riggområder 

Tunnelsprengning for Viermyr kraftverk gir 6-7000 m3

 

 masse, som hovedsakelig må 
deponeres.  Masse fra boring av sjakt vil bli benyttet i adkomstvei og eventuelt i øvrige 
grusveier i området, eller lokalt til veibygging m.m. Det er svært begrenset behov for 
massedeponering, men det foreslås å plassere en tipp for tunnelmassene på et gammelt 
riggområde like nedenfor veien ved Viermyr. 

5.2.7 Nettilknytning 

Begge anleggene knyttes til eksisterende 22 kV ledning, som går opp gjennom dalen ca.  
200 m fra Viermyr kraftverk, og øvre kraftstasjonsalternativ for Austdøla kraftverk, mens den 
går like forbi nedre kraftstasjonsplassering. Tilknytningen utløser behov for opprusting av 
denne ledningen med ny Feral line og med utbedring av flere master. Den samme traseen 
foreslås imidlertid benyttet, og det planlegges benyttet jordkabel fra de enkelte 
kraftstasjonene frem til dagens 22 kV ledning. Utbyggingen vil kreve nettopprustning, og økt 
transformatorkapasitet hos lokalnettseier (IHK). 

 

5.2.8 Gjennomføring 

Ved en eventuell konsesjon innvilget i løpet av 2014, vil utbyggingen kunne gjennomføres i 
løpet av de to påfølgende sommersesongene 2015 og 2016. Et sannsynlig alternativ er først 
å fullføre Austdøla kraftverk for senere å bygge ut Viermyr kraftverk. Opprustning av 22 kV 
ledningsnett og veier vil pågå samtidig. 
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Tabell 5.2 Hoveddata 

 Viermyr 
kraftverk 

Austdøla 
kraftverk 

(øvre) 

Austdøla 
kraftverk 
(midtre) 

Austdøla 
kraftverk 
(nedre) 

TILSIG     
Nedbørfelt (km2 8,5 ) 11,3 11,3 11,3 
Herav overført felt (km2 0 ) 0,4 0,4 0,4 
Årlig tilsig til inntaket (mill. m3 23,1 ) 29,5 29,5 29,5 
Spesifikk avrenning (l/s/km2 87 ) 83 83 83 
Middelvannføring (m3 0,73 /s) 0,91 0,91 0,91 
KRAFTVERK     
Inntak på kote (moh) 912-904 740 740 740 
Avløp (moh) 780 400 220 180 
Brutto fallhøyde (m) 132-124 340 520 560 
Netto midlere fall (m) 128 337 515 554 
Slukeevne, maks. (m3 1,5 /s) 1,7 1,9 1,9 
Installert effekt, maks. (kW) 1,7 5,0 8,5 9,2 
MAGASIN Austdølvatnet     
Magasinvolum mill. m 1,6 3    
HRV 912    
LRV 904    
PRODUKSJON GWh 5,2 17,5 28,5 30,7 

 

 

5.3 Andre mulige prosjekt i vassdraget 

Statkraft Energi AS har i tillegg utredet flere andre prosjekt i Nordøla og Austdøla i Ulvik 
herad. Disse omfattes ikke av denne meldingen, men er til foreløpig informasjon gitt en enkel 
omtale i punktene nedenfor. Prosjektene kan bli meldt inn for felles høring, men vil bli 
behandlet som selvstendige søknader. 
 

5.3.1 Norddøla kraftverk 

I Norddøla er det utredet plan for et småkraftverk for å utnytte fallet mellom kote 300 og kote 
150. Elva er tidligere regulert ved at Skrulsvatnet og Tverrelvi er overført til Floskefonnvatnet. 
Inntaket til et eventuelt Norddøla kraftverk legges nedenfor samløpet med elva fra Vassfjøro. 
Rørgaten vil i hele sin lengde bli gravd ned og forlagt på østsiden av elva frem til 
kraftstasjonen. Selve kraftstasjonen er tenkt plassert nedstrøms de øverste to-tre kulpene av 
den anadrome strekningen.  
 

5.3.2 To nye bekkeinntak 

Det er og planlagt overføring av to nye bekker mellom Skrulsvatnet og de to eksisterende 
bekkeinntakene i Tverrelvi. Feltene for de nye bekkene er på henholdsvis 0,4 og 0,5 km² og 
innebærer en økning av produksjonen i Lang-Sima på til sammen 6,8 GWh. Denne 
tilleggsoverføringen vil i tillegg gi økt produksjon ved både Floskefonn kraftverk og 
Rundavatn kraftverk, som begge er omtalt nedenfor. 

 



 15 

5.3.3 Floskefonn kraftverk 

Det er og vurdert planer for å nytte fallet mellom Skrulsvatnet og Floskefonnvatnet. Ideen er 
å plassere en stasjon i utløpet av overføringstunnelen. Sannsynligvis blir det nødvendig med 
svingesjakt for å oppnå god og stabil regulering av turbinen. Svingesjakten kan kombineres 
med inntak av to bekker, som renner like over tunnelen. Bekkene har et samlet felt på ca 3 
km² og drenerer i dag til Floskefonnvatnet. En mulig heving av Skrulsvatnet (må ikke 
forveksles med Ljoneskrulen) med 2-3 m, kan også være aktuelt. Selve kraftstasjonen med 
omløp er tenkt plassert inne i den eksisterende tunnelen, og vil få en kaplanturbin med ytelse 
på 1,5 MW. Kabel for nettilkobling vil bli forlagt i grøft i eksisterende vei frem til et mulig 
Rundavatn kraftverk.  
 

5.3.4 Rundavatn kraftverk 

Det er videre utredet å utnytte fallet fra Floskefonnvatnet og ned til Rundavatnet gjennom 
bygging av et småkraftverk ved Rundavatnet. Dette kraftverket vil få en installert effekt på  
ca. 2,1 MW og en slukevne på ca 5 m3

 

/s. Deler av tilsiget er allerede regulert ved 
Skrulsvatnet, og ref. pkt 5.3.2 foreslås en tilleggsoverføring av to nye bekker nord for 
inntakene av Tverrelvi. Det kan videre være aktuelt med en liten heving og regulering ved 
senkning av Floskefonnvatnet. En eventuell regulering må vurderes i sammenheng med 
utbygging av et eventuelt Floskefonn kraftverk. 

Tabellen nedenfor viser nøkkeltall for prosjektene som kort er referert ovenfor. Det er 
foreløpig ikke avklart om og når disse eventuelt vil bli søkt videreført.  

 

Tabell 5.3 Nøkkeltall andre mulige prosjekt i området 

Navn Installasjon Årsproduksjon. (GWh) 

Nordøla kraftverk 2,5 MW 5,9 

To nye bekkeinntak - 6,8 (Lang-Sima) 

Floskefonn kraftverk 1,5 MW 4,3 

Rundavatn kraftverk 2,0 MW 7,0 

 

5.3.5 Grasbotntjørni pumpe 

Oktober 2006 ble det sendt konsesjonssøknad for Grasbotntjørni pumpe. Søknaden gjelder 
tillatelse til overføring av Grasbotntjørni til Langvatnet med hjelp av en pumpe. Overføringen 
innebærer en produksjonsøkning i Lang-Sima på 8,0 GWh til en kostnad på 0,83 kr/kWh.  
NVE har i brev av 18.mai 2009 til OED anbefalt at det gis konsesjon. Statkraft håper på 
avgjørelse fra OED i løpet av 2010. Bekken fra Grasbotntjørni renner i dag over i Austdøla 
like ovenfor det planlagte inntaket til Austdøla kraftverk. Fraføring av Grasbotntjørni er 
hensyntatt i produksjonsestimatene gitt i tabell 5.2. 
 

5.3.6 Ny 420 kV ledning 

Det foreligger også andre utbyggingsplaner som vil medføre inngrep i Austdalen. Statnett har 
søkt konsesjon for ny 420 kV ledning fra Sima til Samnanger. Etter hovedalternativet vil 
ledningen gå parallelt med de to eksisterende 420 kV ledningene fra Sima til Langvatnet, før 
den krysser over Grasbotntjørni ned til Viermyr og videre ned Austdalen på nordsiden av 
Austdøla. I området for nederste stasjonsalternativ for Austdøla kraftverk, krysser ledningen 
dalen opp mot Hallestigen før den fortsetter videre vestover.  Så langt – kan vi ikke se at 
utbyggingsplanene kommer i konflikt med hverandre, og det vil bli lagt vekt på å finne 
løsninger som unngår dette. 
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5.4 Fordeler ved tiltaket 
Regulering av Austdølvatnet er foreslått av hensyn til både kraftproduksjon og til miljøforhold 
lengst nede i vassdraget. Intensjonen er å skape en jevn og pålitelig vintervannføring på den 
anadrome strekningen, noe som i betydelig grad bør redusere faren for innfrysing av rogn, 
og bidra til å realisere målsetningene om å bevare laksestammen, og styrke dagens naturlig 
reproduserende sjøørretstamme.  
Samtidig er det mulig at høyere vintervannstand også vil sikre en bedre gjenfylling av 
grunnvannsbasseng under og rundt elva. Dette kan også forbedre forholdene for 
grunnvannsuttak, samtidig som kraftproduksjonen vinterstid økes. Det gjenstår å 
optimalisere reguleringen, men foreløpige beregninger indikerer at en regulering av 
Austdølvatnet mellom LRV 904 og HRV 912 vil gi et magasin på ca 1,6 Mm3

 

. Dette vil være 
tilstrekkelig til å gi et tillegg til dagens vintervannføring på mellom 150 – 200 l/s over de tre 
vintermånedene januar, februar og mars. 

 
 
6 FORHOLDET TIL OFFENTLIGE OG PRIVATE PLANER OG 
 TILTAK 
 

6.1 Kommuneplan  

Tiltaksområdet for Austdøla kraftverk er i sin helhet avsatt som LNF-område i 
kommuneplanens arealdel, mens tiltaksområdet for Viermyr kraftverk ligger i LNF - 
villreinområde. I henhold til dagens lovverk (april 2009) gir en konsesjon etter energi- og 
vassdragslovverket ikke automatisk tillatelse til endret arealbruk etter plan- og 
bygningsloven. Når et tiltak, som det søkes om konsesjon for, ikke er i tråd med 
arealbruksformålet, kan kommunen kreve å få behandle arealbruken i prosjektet etter Plan- 
og bygningsloven. Dette kan gjøres ved utarbeidelse av reguleringsplan eller ved at 
kommunen fatter vedtak om dispensasjon fra gjeldende plankrav. Dersom det blir nødvendig, 
vil det bli søkt om dispensasjon fra krav til reguleringsplan for reguleringsanleggene. 
 

Nedre del av Austdøla ligger inne i reguleringsplanen for Osa som spesialområde – 
sikringssone for grunnvannsbrønner (sone 0, 1 og 2). Dette området ligger nedstrøms 
tiltaksområdet for Austdøla kraftverk. Austdøla oppstrøms sone 2 ligger innenfor 
sikringssone 3, som i praksis omfatter hele nedbørfeltet.  

  

6.2 Fylkesplaner  

Fylkesdelplan for Hardangervidda (2011-2025) er under utarbeidelse på bakgrunn av 
oppdrag fra Miljøverndepartementet. Planprogrammet for fylkesdelplanen ble vedtatt av 
Fylkesutvalgene i Buskerud, Telemark og Hordaland i februar 2009. Hovedformålet med 
planen er i følge planprogrammet å komme fram til en langsiktig og helhetlig strategi for bruk 
av arealer, som er viktige leveområder for villreinen, eller påvirker villreinens leveområder. 
Arbeidet omfatter blant annet ny kartlegging av villreinens leveområder. Plangrensene er 
foreløpig ikke fastsatt. I hvilken grad dette vil berøre det planlagte tiltaksområdet må en 
komme tilbake til. 

Fylkesdelplan for små vasskraftverk i Hordaland (2009-2021). Planen er vedtatt av 
fylkestinget (desember 2009), men er etter krav fra fylkesmannen oversendt MD for endelig 
avgjørelse.  Formålet med planen er å sikre at bygging av småkraftverk ikke fører til tap av 
naturmangfold, friluftsliv og store landskapsverdier. Både Austdalen kraftverk, Viermyr 
kraftverk og Austdølvatnet ligger innenfor områder som er til vurdering. 
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6.3 Nasjonale verneplaner 

Ingen deler av utbyggingens influensområde er omfattet av gjeldende verneplaner. Det 
nærmeste verneområdet er Skaupsjøen/Hardangerjøkulen ca. 10 km øst for Austdølvatnet.   

Vassdraget er ikke vernet i henhold til Verneplan for vassdrag. Nabovassdraget Døgro 
(vassdragsnr. 051.11Z) som munner ut i Osafjorden 6 km sør for Austdølas utløp, inngår i 
verneplan IV for vassdrag. Urørthet og tilknytning til den vestlige delen av Hardangervidda 
var begrunnelsene for vernevedtaket.  

 

6.4 Samla plan for vassdrag  

Utbyggingsplanene har ikke tidligere vært behandlet i Samla Plan. Størrelsen på prosjektene 
ligger imidlertid under den grensen som er satt for behandling i SP. 

 

6.5 Offentlige og private tiltak 

Vi kan ikke se at det er nødvendig å iverksette tiltak utover det som Statkraft selv er 
ansvarlige for i forbindelse med gjennomføringen av prosjektet. De øvrige planene for 
utbygging av småkraftverk er også omtalt i denne meldingen  

 

6.6 Nødvendige tillatelser fra offentlige myndigheter  

I forbindelse med utbyggingsplanene for Austdøla og Viermyr kraftverk, vil det bli søkt om 
tillatelse og godkjenning etter følgende lovverk: 
 
Vassdragsreguleringsloven  
Det vil bli søkt om konsesjon for regulering av Austdølvatnet.  
 
Energiloven 
Det vil bli søkt om tillatelse til bygging og drift av de elektriske høyspenningsanleggene. 
 
Forurensningsloven 
Det vil bli søkt om nødvendige tillatelser til bygging og drift av anleggene. 
 
Oreigningsloven 
Det vil bli søkt om tillatelse til å ekspropriere nødvendig areal, dersom dette skulle bli aktuelt. 
Statkraft innehar de fleste fallrettighetene, men må erverve grunn til de tekniske anleggene. 
 
Kommuneplan/reguleringsplan 
Dersom det blir nødvendig, vil det bli søkt om dispensasjon fra krav til reguleringsplaner. 
 
 

7 FORVENTEDE VIRKNINGER AV UTBYGGINGSPLANENE 

7.1 Vannstands- og vannføringsforhold 

Austdølvatnet forventes normalt å være nedtappet til LRV på kote 904 i slutten av april, og vil 
tilnærmet være fylt til HRV på kote 912 i løpet av juni. Magasinet forventes frem mot tidlig 
vinter å pendle mellom ca kote 907 og 912 (HRV). Videre vil magasinet tappes jevnt med ca 
150 – 200 l/s gjennom vinteren for å opprettholde en stabil vannføring på anadrom strekning 
i Austdøla. I begge kraftverk vil det bli installert omløpsventiler for å opprettholde en jevn 
vannføring dersom aggregatene skulle gå til uønsket stopp.  
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Det meste av sommer og andre perioder med større tilsig vil det være til dels betydelig 
overløp både fra Austdølvatnet og inntaket på Viermyr. Andre perioder vil det være som ved 
tørre perioder i dag, lite synlig vannføring på strekningene både fra Austdølvatnet og fra 
Viermyr videre ned Austdalen. 

 

7.2 Isforhold, vanntemperatur og lokalklima 

Regulering av Austdølvatnet og fraføring av vann over bratte elvestrekninger, kan vinterstid 
påvirke både isforhold og vanntemperatur på den regulerte strekningen. Vinterstid vil det bli 
åpent vann i elva mellom utløpet fra Viermyr og frem til inntaket for Austdøla. Her kan det 
oppstå frostrøyk. På elvestrekninger med redusert vannføring, vil lengere oppholdstid på 
rolige partier kunne medføre noe lavere temperatur, som igjen kan føre til at det blir noe mer 
isdannelse i denne delen av elva. Det forventes imidlertid ikke å medføre særlige problemer. 

Om sommeren vil redusert vannføring i strekninger med fraført vann kunne føre til litt høyere 
vann- og lufttemperatur langs elva mellom inntaket og utløpet fra kraftstasjonen, og litt 
kaldere vann etter utløpet. En utbygging vil sannsynligvis ha ubetydelige konsekvenser for 
lokalklimaet. 

 

7.3 Sedimenttransport og erosjon 

Det er i dag liten erosjon i og langs elveløpet. Dette skyldes at overføringer og reguleringer 
gjennomført ved Eidfjordutbyggingen, kraftig har redusert hyppighet av tidligere flommer. 

Austdøla nedenfor Viermyr kan enkelte år likevel føre med seg noe stein og suspendert 
materiale i sommerhalvåret. En utbygging vil kunne endre noe på erosjons- og 
sedimenteringsforhold på strekningen fra inntaket og ned til utløpet, mens øvrige strekninger 
ikke vil bli berørt.  

Den planlagte inntaksdammen for Austdøla kraftverk vil kunne fungere som en 
sedimentsperre i elva, og det skal legges til rette for utspyling av sedimentert materiale. 
Nedstrøms dammen vil vannføringen bli betydelig lavere etter en utbygging, noe som 
ytterlige vil redusere den eroderende virkningen fra elven.  

 

7.4 Landskap 

Austdalen har en storslagen topografi og er variert ved at den strekker seg fra fjord til fjell. 
Dalen preges i stor grad av bratte fjellsider med lange rasmarker. Dalføret er dypt, men blir 
gradvis grunnere og mer åpent mot fjellet og fjorden. Mye av skogen i dalbunnen er tett, og 
strekker seg et stykke opp etter fjellsidene. Opp igjennom hele dalen fra Osa og inn på fjellet 
går anleggsveien og en 22 kV kraftledning. Vegetasjonen og topografien skjermer for innsyn 
til Austdøla fra anleggsveien innenfor det meste av tiltaksområdet for Austdøla kraftverk. 
Vassdraget er regulert og har sterkt redusert vannføring. Sammen med anleggsveien og 
kraftledningen som går igjennom dalføret, påvirker dette landskapet tydelig i dag. 

Landskapet vil som følge av utbyggingsplanene, bli påvirket av etablering av rørgatetrase. 
Hvor stor konsekvensen vil bli avhenger av hvor rørgaten til slutt lokaliseres. Inntaksdam og 
kraftstasjon vil videre være synlig lokalt. 

Redusert vannføring på strekningen fra Austdølvatnet til Viermyr vil redusere landskapets 
variasjon i et område hvor elva i dag er et sentralt innslag.   

Regulering av Austdølvatnet vil medføre at vannflaten går i ett i de tre vannene, og dette vil 
endre landskapsbildet. Det er hovedsakelig bart fjell rundt vannene, men stedvis vil dette gi 
en reguleringssone der finere løsmasser kan bli vasket ut.  Kraftstasjon og adkomstvei til 
denne blir godt synlig fra anleggsveien. En god utforming av stasjonen kan redusere den 
visuelle påvirkningen på landskapet. 
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En eventuell massetipp vil bli liten og i liten grad påvirke landskapskvalitetene (det er 
allerede mye raskmark/ur i området).  

Når det gjelder INON så vil Austdøla kraftverk medføre et tap på 0,08 km2 

 

fra INON-sone 2 
(1-3 km fra tyngre tekniske inngrep). Viermyr kraftverk vil ytterligere gi et marginalt tap.  

 
Figur 7.1 Austdøla nedstrøms inntak for Austdøla kraftverk. 
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Figur 7.2 Nedre Austdølvatnet med utløp sett fra anleggsveien til Langvatnet.  

 
Figur 7.3 Øvre Austdølvatnet sett fra øst mot utløp til Nedre Austdølvatnet.  
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7.5 Naturmiljøet 

7.5.1 Flora og fauna 

Det er tidligere registrert en verdifull naturtype i Austdalen under den kommunale 
naturtypekartlegginga (Djønne 2005), nærmere bestemt andre viktige forekomster (H) med 
funn av sjeldne karplanter.  

Verdifulle ferskvannsmiljøer er ikke kjent fra området.  

Det er i DNs Naturbase registrert beiteområde for villrein i området rundt Austdølvatnet, i 
fjellene rundt Austdalen og ned mot Austdalen. Dette har fått viltvekt 4 (dvs. stor verdi). 
Området omfatter ikke arealene rundt inntaket til Austdøla kraftverk, men derimot ligger mye 
av planområdet for Viermyr kraftverk innenfor. I dag er det lite villrein i området, men det 
forekommer at noen dyr fra Nordfjella/Fjellheimen og Hardangervidda trekker til Osafjellet.  

Det antas at de forekommende fugleartene er vanlige for dette fjellområdet. En fossekall er 
observert i strandkanten av Austdølvatnet. 

En trekkvei for hjort av viltvekt (dvs. av middels verdi) krysser dalen i nedre deler av området. 

Det er registrert rødlistede arter av lav og karplanter. Det er et visst potensial for flere 
rødlistearter, særlig i de sørvendte liene med innslag av varmekjær lauvskog. 

Foreliggende planer indikerer følgende konfliktpunkt i forhold til biologisk mangfold:  

 Inngrep innenfor potensielt leveområde for villrein, inkludert oppdemming av et vann 
 Rørgate gjennom to verdifulle almeskoger under Krossfjellet 
 Et potensial for funn av rødlistede arter 

 
For øvrig er det ikke forventet å oppstå konflikter av betydning. Tap av INON er minimalt, og 
anses å være av begrenset betydning da inngrepene skjer i et allerede sterkt berørt 
vassdrag og fjellområde.  

 

7.5.2 Fisk og ferskvannsbiologi 

Austdøla 

Både Austdøla og Norddøla har bestander av anadrom fisk (laks og sjøørret) på den 
nederste strekningen. Begge har nå redusert vannføring som følge av tidligere reguleringer 
oppstrøms i vassdraget. Statkraft har gjennomført konsesjonspålagte utsettinger i perioden 
1980-2008. Etter flere oversvømmelser har det siden 1950-tallet blitt gjennomført flere 
flomforebyggende tiltak i vassdraget. Dette har bidratt til å redusere effekten av de 
habitatforbedrende tiltak som har blitt iverksatt. De siste habitatforbedrende tiltakene har gått 
ut på å sikre elvebredder, og forbedre og restaurere terskler. I nedre del er elva kanalisert for 
å lette oppgangen av fisk, og vannspeilet har blitt hevet for å redusere faren for tørrlegging.  

I følge lakseregisteret har Austdøla en redusert bestand av sjøaure (kategori 4a) som følge 
av vassdragsregulering, lakselus og andre fysiske inngrep. Laksebestanden regnes som tapt 
(kategori 1). Undersøkelser utført av Unifob (se neste avsnitt) viser imidlertid at det foregår 
rekruttering av laks, men at bestanden er svært lav. 
 
Universitet i Bergen ved LFI, Unifob Miljøforskning har på oppdrag fra Statkraft kartlagt 
bestandsstatus, effekter av reguleringen og gitt anbefalinger til tiltak for å bedre 
produksjonen av laks og sjøørretunger. Resultatet er dokumentert i – Rapport nr. 166 
Statusrapport for langsiktige undersøkelser av laksefisk i seks regulerte vassdrag i 
Hardanger 2007-2008. Unifob Miljøforskning har også gitt en faglig tilrådning om nye tiltak 
som kan øke den naturlige rekrutteringen av ungfisk i vassdraget. Blant annet foreslås det en 
minstevannføring i Austdøla. Et ekstra vannslipp i tørre perioder, sommer og vinter, vil være 
svært viktig da vannføringen kan komme ned på nivå, som trolig er kritisk for 
ungfiskproduksjonen i elva. 
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Montering av omløpsventil i kraftstasjonen vil gi sikker vannføring nedstrøms kraftstasjonen. I 
tilfelle driftsstans på turbinen vil dette bidra til å opprettholde en stabil vannføring på anadrom 
strekning. Redusert vannføring på berørt elvestrekning vil imidlertid kunne medføre redusert 
biologisk produksjon langs utnyttet strekning.  
 
Øvre Austdølvatnet er et lite fjellvann. I følge grunneiere finnes det småfallen fjellørret, men 
vatnet er lite brukt som fiskevann. Området rundt Nedre Austdølvatnet og det vestre mindre 
vatnet som planlegges oppdemmet, består hovedsakelig av nakent berg og noen mindre 
partier av strand og myr. Vannmassene er derfor i utgangspunktet næringsfattige.  

Dersom man regulerer Austdølvatnet og tapper magasinet i løpet av 3-5 vintermåneder, 
utgjør dette et supplement til vannføringen nedstrøms på 100-200 l/s. I nedbørsfattige 
perioder, når snøsmelting samtidig ikke bidrar vesentlig til vannføringen, vil et slikt 
supplement være betydelig. Dette kan få betydning for overlevelse av fisken på anadrom 
strekning som følge av at færre områder tørrlegges, og faren for innfrysning av rogn minsker.  

Inntaksdybden på 8-10 m under HRV i det foreslåtte magasinet er moderat, slik at man ikke 
forventer stor effekt fra tapping av temperert vann.  

Det må gjennomføres en mer detaljert undersøkelse med prøvefiske for å kunne si noe 
sikkert om konsekvensen for fisk og ferskvannsbiologi ved en regulering av Austdølvatnet.  
 
 

7.6 Naturressurser 

7.6.1 Jord- og skogbruk 

Influensområdet omfatter ikke dyrka mark. Imidlertid benyttes Austdalen og Osafjellet til 
sauebeite. Årlig slippes om lag 500 sau i Austdalen og Norddalen (Ivar Osa, pers.medd.).  

Skogen oppover Austdalen består overveiende av løvtrær. Produktiv skog finnes kun i nedre 
del av dalføret (Arealressurskart 250, Skog og landskap). Grunneierne tar ut ved til eget bruk 
samt for begrenset salg. Tiltaket vil medføre noe hogst av produktiv skog for etablering av 
rørgate og kraftstasjon. 

Utbyggingen vil i svært liten grad berøre landbruksinteressene i området. 

 

7.6.2  Ferskvannsressurser 

Osa Vanneksport har konsesjon til uttak av drikkevann fra en grunnvannskilde ved Austdøla 
nede i Osa. Ulvik herad har i tillegg to grunnvannsbrønner i Osa.  

Ved etablering av kraftverk i Austdøla vil det bli redusert vannføring på deler av 
elvestrekningen i Austdøla, men vannet føres tilbake til elva i området ovenfor Røykjafossen. 
Totalt sett skal ikke vannføringen i Austdøla reduseres, og vinterstid vil det kunne bli en 
økning på opptil 200 l/s nedstrøms Viermyr kraftverk, som følge av tapping fra magasinet i 
Austdølvatnet.   

Mange av kildene til Austdøla kommer ut fra åpne sprekker i fjell (som mates ved 
snøsmelting) og renner gjennom rasmaterialer, og over det øverste finkornede laget. Dette 
gjør at mesteparten av vannet renner inn i elvene i form av kildebekker og elvene mates ikke 
direkte av grunnvann. Simuleringer utført 2005, viser at grunnvannsnivåene varierer i takt 
med elvevannstanden, men at strømningsbildet er stabilt. Undersøkelser som er gjort, tilsier 
at akviferene som benyttes til vannuttak (drikkevann) mates med direkte infiltrasjon fra elven. 
Observert grunnvannstand ligger under elvevannsstand. I det delvis lukkede 
grunnvannsmagasinet er vannstanden både forsinket og dempet i forhold til 
elvevannsstanden (Misund m.fl. 2005).  
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Det antas med bakgrunn i dette, at redusert vannføring i deler av strekningen i Austdøla, ikke 
har nevneverdig påvirkning av grunnvannsuttaket i Osa, så fremt vannuttaket føres tilbake til 
elva like nedenfor kraftverkene.  

Det forventes ingen vesentlig endring av vannkvaliteten som følge av utbyggingen i 
driftsfasen. For anleggsperioden vil det bli utarbeidet et miljøoppfølgingsprogram som 
inneholder forurensningsbegrensende tiltak.  

 

7.6.3  Mineraler og masseforekomster 

I følge Norges geologiske undersøkelser (NGU) sin oversikt over grus/pukk er det to større 
forekomster i overgangen Austdalen/Norddalen og på vestsiden av Hønsahjallen ned mot 
fjorden.  Sistnevnte er vurdert som den mest verdifulle og er i drift. Den planlagte 
utbyggingen vil ikke berøre noen av disse forekomstene. NGUs oversikt over mineralske 
råstoffer har ingen registrerte forekomster i Austdalen 

 

7.7 Kulturmiljø og kulturminner 

Det er ikke registrert automatisk fredede kulturminner i influensområdet. Imidlertid vurderes 
det å være potensial for slike, og da i første rekke kulturminner knyttet til bruk av 
utmarksressurser som jakt og fangst. Nedstrøms planlagte stasjonsplassering for Austdøla 
kraftverk står SEFRAK-registrerte tufter av en gammel kraftstasjon. Ovenfor planlagt 
plassering av kraftstasjon for nedre alternativ, ligger restene av den gamle demningen.  

Det er flere spor etter tidligere kraftutbygging i dalføret fra nær ett hundre år tilbake. 

Slik tiltaket er planlagt ser det ikke ut til å komme i vesentlig konflikt med kjente kulturminner.  

 

 
Figur 7.4 Tidligere lagerbygning på Viermyr. 
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7.8 Forurensning, vannkvalitet og vannforsyning 

Vannkvaliteten i Austdøla ble undersøkt i 1977-78 i forbindelse med forundersøkelser for 
utbyggingen av Eidfjord Nord (Sima kraftverk). Vannet var da fattig på mineralsalter og svakt 
surt med gjennomsnittlig pH på 6,7, med laveste målte verdi på 5,83. Konsentrasjonen av 
næringsstoffer var stort sett moderat, mens innholdet av organisk stoff var lavt. 
Konsentrasjonen av tarmbakterier var lav, noe som viste at vannet var lite forurenset av 
ferske fekale tilførsler. Påvirkningen av menneskelige aktiviteter syntes generelt sett å være 
lav (Miljøstatus i Hordaland). På starten av 1980-tallet ble 80 % av nedbørfeltet fraført, noe 
som førte til en sterkt redusert vannføring i den nedre delen av vassdraget. Etter dette ble 
vassdraget atskillig mer følsomt for forurensninger fra bosetting og landbruk. 

Vannkvaliteten i Austdøla ble på nytt målt i 2000 i forbindelse med undersøkelser forut for 
uttak av grunnvann fra elva. Det ble påvist tarmbakterier, særlig i samløpet med Norddøla, 
noe som trolig skyldtes at det gikk en del beitedyr langs med elva. Målingen lå innenfor 
klasse II = god i følge SFTs ”Klassifisering av miljøkvalitet i ferskvann” som spenner fra I = 
”meget god” til V = ”meget dårlig”. Alle andre parametre lå imidlertid i klasse I. Vann- og 
bunndyrprøvene viser tilfredsstillende vannkvalitet for laksefisk. Fraføring av vann mellom 
inntak og utløp fra kraftstasjon vil medføre en ytterligere redusert fortynningseffekt. 

Turbiditeten i vassdraget var tidligere høy, noe som trolig hadde sammenheng med at 
avsmelting av breer bidrar med partikler. Denne situasjonen er endret etter reguleringene, da 
det meste av de slampåvirkete vannmassene nå magasineres i innsjøene høyere oppe i 
vassdragene, og sedimenteres der eller føres til kraftverket i Simadalen.  

Osa Vanneksport har fått konsesjon til uttak av drikkevann fra en grunnvannskilde ved 
Austdøla nede ved Osa, i tillegg finnes det to kommunale uttak. Området rundt 
grunnvannskildene er båndlagt med sikringssoner. Dersom kraftverkene bygges vil det bli 
utarbeidet en beredskapsplan for tilfeller hvor det kan oppstå for eksempel oljelekkasjer fra 
anleggsmaskiner eller kraftstasjoner.  

7.9 Samfunn  

7.9.1 Næringsliv og sysselsetting 

Viermyr kraftverk og Austdøla kraftverk (nedre alternativ) har en estimert kostnad på 
henholdsvis 25 mill. kr og 112 mill. kr. Beregnet byggetid for alle alternativene er ca. 18 
måneder. 

En utbygging vil ha en positiv innvirkning på næringsliv og sysselsetting p.g.a. økt 
etterspørsel etter varer og tjenester, hovedsakelig i anleggsperioden. En del av årsverkene i 
anleggsfasen vil komme lokalsamfunnet til gode gjennom bruk av lokale underentreprenører. 
Siden anlegget vil bli automatisert/fjernstyrt vil utbyggingen sannsynligvis ikke føre til nye 
heltids arbeidsplasser lokalt, men det vil være behov for noe ettersyn av inntaksdam og 
kraftstasjon. 

 

7.9.2 Kommunal økonomi 

Den kommunale økonomien vil få et positivt bidrag i form av bl.a. økt aktivitet i anleggsfasen,  
økning i eiendomsskatt og naturressursskatt når kraftverkene kommer i produksjon.  Det er 
foreløpig ikke gjort beregninger som viser hvilke summer det dreier seg om. Dette vil bli gjort 
som en del av konsekvensutredningen for prosjektet. 

 

7.9.3 Friluftsliv, jakt og fiske og naturbasert reiseliv 

Austdalen er angitt å høre inn under det viktige (B) friluftsområdet Vassfjøra i Fylkesatlas for 
Hordaland.  På en skala fra 1-5 er området oppført med nest høyeste score i kategoriene 
symbolverdi, tilrettelegging og potensial. Bruk ble vurdert til kategoriplassering 3. 
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Osafjellet har betydning som friluftslivsområde for lokalbefolkningen. I dette området er 
friluftslivet i hovedsak knyttet til jakt og fiske, delvis innenfor Ulvik statsallmenning. 
Grunneierne jakter selv hjort og elg i et større felles vald som også omfatter Austdalen. For 
utøvelsen av fiske ventes det ikke at den planlagte utbyggingen vil ha noen effekt. 
Jaktinteresser forventes lite berørt ut over i anleggsfasen når støy og økt menneskelig 
ferdsel, kan medføre at viltet trekker vekk fra anleggsnære områder. 
 
Det går bilvei opp Austdalen og videre innover fjellet til Langvatnet, Rundavatnet og 
Floskefonnvatnet. Her kjøres busser med turister opp fra hotellene i Ulvik og fra Voss. En 
stor del av de besøkende er utlendinger. For disse turistene er det dramatiske landskapet i 
dalen hovedattraksjonen. Røykjafossen nedstrøms tiltaksområdet er et av målene turistene 
blir tatt med til. Stedet er noe tilrettelagt med sti og bro over elva (i form av en gammel 
demning til vanninntak) og benk. Fossen er også synlig fra anleggsveien. 
Det antas at en utbygging i liten grad vil påvirke turisttilstrømningen til området, og det 
forventes derfor ingen vesentlige negative konsekvenser for de som driver med 
næringsvirksomhet knyttet til turisme (guiding i Austdalen etc.).   
 

7.9.4 Andre forhold 

Selve anleggsområdet ligger et stykke unna dagens faste bosetting og områder med 
fritidsboliger. Plager knyttet til støy og støv bør være minimale. Utbyggingen forventes derfor 
ikke å berøre sosiale eller helsemessige forhold. 

Foruten ett fåtall fallmetre nedenfor planlagt utnyttet strekning, har Statkraft ervervet alle 
fallretter i Austdøla. Grunneierne på strekningen kan dermed ikke forvente ekstra inntekter 
som følge av utbyggingen ut over kompensasjon for grunn de måtte avstå til prosjektet. 

 

 

8 FORSLAG TIL AVBØTENDE TILTAK 
De tiltakene som er foreslått under, er basert på dagens kunnskapsnivå om forholdene i 
influensområdet, og forventede konsekvenser av prosjektet. Dersom konsekvensutredningen 
påviser negative konsekvenser utover det som er omtalt i denne meldingen, er det naturlig å 
vurdere ytterligere avbøtende tiltak for i størst mulig grad å redusere konsekvensene.  

 

8.1 Minimumsvannføring 

Minimumsvannføring kan normalt være et viktig tiltak for å redusere de negative 
konsekvensene av en utbygging. Det er foreløpig ikke utredet om det vil ha noen betydning 
for strekningene i Austdøla som blir berørt av denne utbyggingen. Elvestrengen nedenfor 
dammen og frem til Viermyr kraftverk er bratt og uten mulighet for oppgang av fisk, og ligger 
lite eksponert i landskapsbildet.  Spørsmålet om minimumsvannsføring vil bli nøyere utredet i 
konsekvensutredningene. 

For Austdøla etter utløp fra Austdøla kraftverk, kan en økt vintervannføring være svært 
positivt i forhold til anadrome fisk og for grunnvannsnivået. En slik økt vannføring kan 
opprettholdes på et betydelig høyere nivå enn dagens med regulering av Austdølvatnet. 

 

8.2 Omløpsventiler i kraftstasjonene 

Det vil bli montert omløpsventiler i både Viermyr og Austdalen kraftstasjon. Ventilene skal 
åpne automatisk ved uønsket stopp av aggregatene. Dette vil være et viktig tiltak for å unngå 
stranding av rogn og yngel i elva. 
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8.3 Revegetering og arrondering av anleggsområder 

Alle områder/arealer som blir berørt av prosjektet vil i størst mulig grad bli tilpasset terrenget 
og revegetert etter at anleggsarbeidet er over. På denne måten vil de landskapsmessige 
konsekvensene av prosjektet gradvis reduseres. 

 

9 FORSLAG TIL UTREDNINGSPROGRAM 
En konsekvensutredning skal redegjøre for tiltakets virkninger for miljø, naturressurser og 
samfunn. Hensikten med å utarbeide meldingen med forslag til utredningsprogram, er bl.a. at 
en tidlig i planarbeidet får oversikt over hvilke problemstillinger som skal belyses i en 
konsekvensutredning, som igjen skal ligge til grunn for vedtak i utbyggingssaken. 

 

9.1 Influensområdet 

De permanente arealinngrepene som skal vurderes vil i hovedsak bestå i: 

• Etablering av tipp og anleggsveier  
• Etablering av dammer ved Austdølvatnet 
• Regulering av Austdølvatnet 
• Inntak og rørgate til Austdøla kraftverk  
• Areal for kraftverk med adkomstveier 

 

På strekningen fra Austdølvatnet til Austdøla kraftverks uslipp i elva, vil Austdøla få redusert 
vannføring. Vinterstid vil strekningen fra kraftverksutslippet til fjorden få økt vannføring.  
Enkelte områder som vil kreve spesiell oppmerksomhet er: 

1. Austdølvatnet 
2. Elvestrekningen fra Austdølvatnet til utslipp fra Austdøla kraftverk 

 

9.2 Nye undersøkelser og spørsmål som skal avklares 

Ut fra den kunnskapen en i dag har om området, er det etter vår vurdering viktig å få klarlagt 
følgende tema: 

 I hvilken grad vil utbyggingsplanene påvirke forholdene for laksen i Austdøla?  
 I hvilken grad vil utbyggingsplanene påvirke friluftsinteressene og natur- og 

kulturlandskapsmessige forhold i området? 
 I hvilken grad vil planene få konsekvenser for drikkevannsforsyningsinteressene? 
 Hva vil utbyggingsplanene ha å si for det biologiske mangfoldet i vassdraget og 

nedbørfeltene? 

 

De undersøkelser og utredninger som inngår i dette utredningsprogrammet, vil bli endelig 
fastsatt av NVE og vil bli utført av uavhengige konsulenter. De vil være baserte på 
bestemmelsene om konsekvensutredning i Plan- og bygningsloven, NVE sin Veileder for 
konsesjonsbehandling av vannkraftsaker, 1/98 og DNs håndbøker.  Det vil bli lagt vekt på de 
interessene som utbyggingsplanene får størst betydning for, og som nå er identifiserte gjennom 
kontakter og møter.  

Omfanget av de enkelte utredningene skal stå i forhold til de virkningene en venter at 
inngrepene vil medføre, og den kjensgjerningen at store deler av vassdragsområdet allerede 
er utbygd. En vil ta utgangspunkt i grunnlagsmateriale og den informasjonen som finnes i 
utførte undersøkelser og lokal kunnskap, og det vil bli holdt nær kontakt med 
Miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen i Hordaland, Ulvik herad og lokale instanser med 
interesser i eller kunnskap om fagfelt/næring.  
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9.3 Hydrologiske forhold 

9.3.1 Overflatehydrologi 

Kunnskap om de hydrologiske forholdene, og mulige endringer som følge av en utbygging, 
er viktig for å kunne vurdere konsekvensene for andre fagområder. Basert på eksisterende 
informasjon vil konsekvensutredningen måtte inneholde vannføringskurver (våteste år, 
normalår, tørreste år) over året for de berørte elvestrekningene, før og etter utbygging, samt 
informasjon om restvannføring og flomforhold. Konsekvensutredningen må gjøre rede for 
alminnelig lavvannføring samt 5-persentiler for sommer og vinter på den berørte strekningen, 
dette som grunnlag for vurderinger knyttet til minimumsvannføring.  

 

9.3.2  Grunnvann 

Konsekvensene for grunnvann i området ovenfor Austdøla kraftverk vurderes å være små. 
Etter utbyggers synspunkt er det ikke nødvendig med detaljerte utredninger her. Effekten av 
reguleringer på forhold knyttet til grunnvannsmagasinene nederst i Osa kan være større, og 
det foreslås en vurdering av effekten av reguleringen på grunnvannsmagasiner rundt Osa og 
potensial for utnyttelse. Det bør være tilstrekkelig med en kort omtale av øvrige 
grunnvannsforhold, samt indirekte konsekvenser for vegetasjonen i området. Eventuelle 
avbøtende tiltak må inkluderes i evalueringen, inkludert ulike krav til minimumsvannføring.  

 

9.4 Vanntemperatur, isforhold og lokalklima 

Konsekvensene knyttet til dette fagområdet er forventet å være små. Det foreslås en kort 
vurdering og omtale av vanntemperatur, isforhold, mulige konsekvenser og avbøtende tiltak i 
konsesjonssøknaden.  

 

9.5 Sedimenttransport, erosjon og skredfare 

Konsekvensene vurderes av utbygger til å være så små og at det ikke er behov for detaljerte 
utredninger. En kort omtale av temaet og mulige konsekvenser vil bli gitt. 

 

9.6 Landskap 

Utbyggingens påvirkning på landskapet i dalføret må utredes. Landskapet vil bli kartlagt etter 
NIJOS metode som også omfatter en vurdering av inngrepsstatus. Vurderingene må ta for 
seg konsekvenser av redusert vannføring, bygging av anleggsveier og rørgate, deponering 
av masser og eventuelle andre inngrep i landskapet. Inngrepene bør i størst mulig grad 
visualiseres ved hjelp av bilder, kart og fotomontasjer. Tiltakets konsekvenser for utbredelsen 
av inngrepsfrie naturområder (INON) skal beregnes og bortfall skal fremstilles på kart og i 
tabell. Utredningen må ses i sammenheng med temaene naturmiljø, turisme og friluftsliv. Det 
utarbeides en egen fagrapport om landskap, friluftsliv og reiseliv. 

 

9.7 Naturmiljøet 

Utredningen knyttet til flora og fauna må gi svar på om utbyggingen får konsekvenser for 
verdifulle naturtyper, truede vegetasjonstyper og truede eller sårbare arter av planter og dyr. 
Det er i forbindelse med forhåndsmeldingen gjennomført en naturtypekartlegging (iht. DN-
håndbok 13:1999 Kartlegging av naturtyper – verdisetting av biologisk mangfold), og disse 
dataene blir benyttet i konsekvensutredningen. Det bør også inngå en kartlegging av vilt i det 
berørte området (iht. DN-håndbok 11:2000 Viltkartlegging). Herunder bør områdets verdi for 
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ulike arter av fugl kartlegges med vekt på fuglefauna tilknyttet elvestrengen og spesielt 
rødlistearter. Forekomster av pattedyr med vekt på truede og sårbare arter som bruker 
berørte områder beskrives. Det legges spesiell vekt på villrein og hjort. Forventede 
konsekvenser for biologisk mangfold og mulige avbøtende tiltak må vurderes. Det utarbeides 
en egen fagrapport.  

 

9.7.1 Fisk og ferskvannsbiologi 

Det er ikke gjennomført prøvefiske i Austdølvatnet, men det foreligger data fra undersøkelser 
i den anadrome delen av Austdøla. Det bør gjennomføres en undersøkelse i Austdølvatnet 
for å kartlegge bestandsstatus og gyteforhold. Mulige konsekvenser må vurderes. Eventuelle 
konsekvenser for sjøaure og laks på strekningen nedstrøms Austdøla kraftverk må vurderes 
på bakgrunn av eksisterende informasjon, samt planene for regulering. Rapporten må 
inkludere forslag til eventuelle avbøtende tiltak.  

 

9.8 Kulturminner og kulturmiljø 

Det er behov for en detaljert kartlegging av automatisk fredede kulturminner, nyere tids 
kulturminner og kulturmiljø innenfor tiltaks- og influensområdet. Eventuelle direkte og 
indirekte konflikter mellom utbyggingen og kulturminner/kulturmiljø må beskrives og 
vurderes. Undersøkelser iht. kulturminnelovens § 9 foreslås tatt på et senere tidspunkt, dvs. 
etter at KU-fasen er avsluttet og mer detaljert informasjon angående lokalisering av de 
enkelte anleggskomponentene (massetipper, riggområder m.m.) foreligger. Mulige 
avbøtende tiltak må også beskrives. Det utarbeides en egen fagrapport. 

 

9.9 Vannkvalitet og forurensning  

Det er tidligere utført målinger i vassdraget, siste gang i 2000/2008. Med tanke på 
vannforsyningsinteressene i nedre del av vassdraget bør det gjennomføres nye målinger og 
analyser av vannkvaliteten, slik at forholdene før, under og etter en utbygging blir 
dokumentert. Målingene bør fokusere på pH, samt innhold av næringsstoffer og 
tarmbakterier. Konsekvensene for ferskvannsøkosystemet og de ulike brukerinteressene må 
vurderes, og eventuelle avbøtende tiltak skisseres.   

 

9.10 Naturressurser 

9.10.1 Jord- og skogbruk 

De forventede konsekvensene av en utbygging er så små at det etter utbyggers synspunkt, 
ikke er behov for detaljerte utredninger. En kort omtale av temaet vil bli gitt. 

 

9.10.2 Ferskvannsressurser og grunnvann 

Det er knyttet betydelige interesser til ferskvannsressursene i nedre del av vassdraget. 
Eventuelle konsekvenser av en utbygging, herunder vannforsyning, vannkvalitet og 
forurensning, må derfor vurderes. Det forventes ingen negative endringer i 
grunnvannsforhold som kan påvirke vannuttaket, men dette temaet og mulige konsekvenser 
vil bli vurdert.  

 

9.10.3 Mineraler og masseforekomster 

De forventede konsekvensene av en utbygging er så små at det etter utbyggers synspunkt, 
ikke er behov for detaljerte utredninger. En kort omtale av temaet vil bli gitt.  
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9.11 Samfunn 

9.11.1 Næringsliv og sysselsetting, kommunal økonomi, tjenestetilbud og bosetting 

Utbyggingens effekt på næringsliv og sysselsetting i området vil bli vurdert. Forventede 
inntekter til Ulvik herad fra eiendomsskatt, produksjonsavgift på energi og konsesjonskraft 
må beregnes. Konsekvensvurderingene må basere seg på informasjon fra Ulvik herad og 
erfaringstall fra tilsvarende prosjekter.  

 

9.11.2 Lokal og nasjonal kraftoppdekking 

Prosjektets betydning med tanke på lokal og nasjonal kraftoppdekking må beskrives, spesielt 
med tanke på tiltakets bidrag til styrking av dagens strømforsyning i Osa og damanleggene 
for Lang-Sima reguleringen. 

 

9.11.3 Friluftsliv, jakt og fiske og naturbasert reiseliv 

Konsekvensene av en utbygging for bruken av området til friluftsliv og rekreasjon samt 
naturbasert reiseliv vil bli vurdert. Utredningen skal ta utgangspunkt i DN-håndbok 25-2004 
(Kartlegging og verdsetting av friluftsområder). Dagens bruk av området, dvs. brukstype, -
omfang, brukergrupper m.m., og tilgangen på alternative friluftsområder må beskrives. 
Utredningen må koordineres med utredningene på bl.a. landskap, fisk/ferskvannsbiologi og 
naturmiljø, siden dette er viktige aspekter knyttet til områdets kvaliteter for friluftsliv og 
rekreasjon. Målene for turistbesøk til området vil være viktige tema. 

 

9.11.4 Sosiale og helsemessige forhold 

De forventede konsekvensene av en utbygging er så små at det etter utbyggers synspunkt, 
ikke er behov for ytterligere utredninger.    

 



Spørsmål om saksbehandling kan sendes:

NVE - Konsesjonsavdelingen
Postboks 5091 Majorstua 0301 OSLO

Kontaktperson: 
Stein Wisthus Johansen, tlf. 22 95 98 34
e-post: swj@nve.no

Spørsmål om de tekniske planene kan  sendes:

Statkraft Energi AS
Postboks 200 Lilleaker, 0216 OSLO

Kontaktperson: Ivar Høberg, tlf. 53 67 30 57
e-post: ivar.hoberg@statkraft.no

mailto:swj@nve.no�
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