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NVE – Konsesjonsavdelingen  
Postboks 5091 Majorstua 
0301 Oslo 
 

29.03.2022 
 
 
 

Søknad om konsesjon for bygging av Øy minikraftverk 

 
 

Kari Øy Hauge, Oddvar Øi og Bjarne Kateraas ønsker å utnytte vannfallet i Kalsåna i Åmli kommune 

i Agder, og søker herved om følgende tillatelser: 

 

 

I Etter vannressursloven, jf. § 8, om tillatelse til:  
• å bygge Øy minikraftverk i Kalsåna 

 

II Etter energiloven om tillatelse til: 
• bygging og drift av Øy minikraftverk, med tilhørende koblingsanlegg og 

kraftlinjer som beskrevet i søknaden.  

 

 

Nødvendig opplysninger om tiltaket fremgår av vedlagte utredning. 

 

 
 
 
Med vennlig hilsen 
 
 
 
Kari Øy Hauge  Oddvar Øi   Bjarne Kateraas 
Øy 24, 4865 Åmli  Øy 26, 4865 Åmli  Negardskleiva 26 
Kje-hau2@frisurf.no  odd-oei@online.no  bjkatera@yahoo.com  
924 02 309   911 39 120   917 39 590 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

mailto:Kje-hau2@frisurf.no
mailto:odd-oei@online.no
mailto:bjkatera@yahoo.com


2 
 

Plan for UTBYGGING AV 

     
Tollekleivdammen – (Berlidammen) 

 

Om utnytting av Kalsåna  

med Midtvatn, Stokksvatn og 

    Drangane i Tollekleivfossen  

i Åmli kommune. 
 

Ved 
Kjell Hauge 

Oddvar Øi og 
Bjarne Kateraas 

 

  Revidert på nytt Våren 2021  

       ( av Rein Energi A/S ) 

 

Nedre del av Tollekleivfossen 

 

 
 



3 
 

Innhold 
 
 
1 Innledning           4 

1.1 Om søkeren          5 
1.2 Begrunnelse for tiltaket        5 

      1.3  Geografisk plassering av tiltaket        5 
  1.4 Dagens situasjon og eksisterende inngrep        5 

2 Beskrivelse av tiltaket          6 
  2.1 Hoveddata           6 
  2.2 Teknisk plan for det søkte alternativet       6 

  Hydrologi og tilsig         6 
  Reguleringer og overføringer        7 

Inntak           7 
Rørgate          7 
Tunell           7 
Kraftstasjon          8 
Vegbygging          8 
Kraftlinjer          8 
Massetak og deponi         8 
Kjøremønster og drift av kraftverket       8 

  2.3 Kostnadsoverslag           9 
  2.4 Framdriftsplan           9 
  2.5 Fordeler ved tiltaket           9 
  2.6 Arealbruk, eiendomsforhold og offentlige planer      10 

Arealbruk         10 
Eiendomsforhold        10 
Samlet plan for vassdrag       10 
Verneplaner, kommuneplaner og andre offentlige planer  

 2.7 Andre utbyggingsløsninger       10 
3 Virkninger for miljø, naturressurser og samfunn     10 

  3.1 Hydrologi           10 
  3.2 Vanntemperatur, isforhold og lokalklima      11 
  3.3 Grunnvann, flom og erosjon.        12 
  3.4 Biologisk mangfold og verneinteresser      12 
  3.5 Fisk- og ferskvannsbiologi        12 
  3.6 Flora og fauna          12 
  3.7 Landskap           12 
  3.8 Kulturminner          12 
  3-9 Landbruk          13 
  3.10 Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser    13 
  3.11 Brukerinteresser        13 
  3.12 Samiske interesser        13 
  3.13 Samfunnsmessige virkninger       13 
  3.14 Konsekvenser av kraftlinjer       13 

4 Avbøtende tiltak         13 
       5       Referanser og grunnlagsdata       13 

 
            +   Vedlegg 

 
 
 
 



4 
 

 
 

 

1. Innledning. 
 

Eiendommene til Kjell Hauge for Kari Øy Hauge, Oddvar Øi og Bjarne Kateraas 
(tidligere Tore Kateraas) har fra 70 tallet arbeidet med spørsmål om utnytting av vannet i 
Kalsåna med Drangane, Midtvatn og Stokksvatn i Tollekleivfossen. Også før det hadde Aust-
Agder Kraftverk samtaler med grunneierne om planer for vassdraget. Planer som går helt 
tilbake til mellomkrigstida. 
 Konkretisering av grunneiernes planer ble utsatt på grunn av planer daværende Aust-
Agder kraftverk hadde for utnytting av vannet fra Nisser og Kjørull til kraftverk på Øy. Dette 
er også planer Åmli kommune var sterkt interesserte i å få realisert. Tidligere eiere og vi som 
nå eier Tollekleivfossen har vært enig i en slik utvikling og utnytting av vassdraget. 
 Samla Plan av mai 1984 omtaler dette som et interessant prosjekt, og vi avventa 
spørsmålet om utnytting av den kraftressursen som fins i Tollekleivfossen i Kalsåna, også ut 
fra råd Aust-Agder Kraftverk ga oss. 
 Når Aust-Agder kraftverk starta opprusting av Høgfoss Kraftverk, og i 1996 gir oss 
melding om at det ikke lenger var aktuelt å vurdere Øy-alternativet, ga vi beskjed til Aust-
Agder Kraftverk om at vi ønsker å utnytte vannressursene i Midtvatn, Stokksvatn og 
Drangane i Tollekleivfossen.  
 Når Aust-Agder kraftverk sa at de ønska å overføre Kalsåna til Kjørull for å bruke 
vannet i Høgefoss, ga vi som grunneiere beskjed om at: 
Vi prioriterte utbygging på Øy også fra Aust-Agder Kraftverks side og at: 
Viss ikke dette var aktuelt ville vi utnytte energien i Tollekleivfossen med vann fra Midtvatn, 
Stokksvatn og Drangane i tillegg til vann som opprinnelig kom fra Kjørull og som ble regulert 
dit gjennom fløtningen. 

Grunneierne hadde mange møte med Aust-Agder Kraftverk på slutten av 90 tallet, 
men de resulterte i skriftlige svar som vi følte ikke tilfredsstilte våre interesser. Åmli 
kommune støtta oss i denne prosessen, bl.a. ordføreren var med på møte med Aust-Agder 
Kraftverk, der kommunen oppmuntra oss til å videreutvikle planene om utbygging på Øy. 

Våren 1997 sendte vi en beskrivelse til NVE med kopi til Åmli kommune, 
Fylkesmannen i Aust-Agder m.fl. om dette prosjektet. 

Denne ble vi oppfordra til å sende som en melding som Vestfoldkontoret av NVE så 
skulle gi en foreløpig behandling av.  

Dette gjorde vi etter råd fra NVE, næringskonsulent og ordfører i Åmli. 
Søknaden hadde den forutsetning at kraftverket skulle bruke eget vann med 

ressurspotensiale på ca. 3,5 GWH, og som med tilførsel av vann fra Kjørull ville kunne gi en 
utnyttelse på minimum det dobbelte – eller min. 7 GWh. 

Senere sendte vi en noe omarbeidd søknad av 30.06.04 med korrigering 14.09.04 som 
var tilnærma lik den tidligere søknaden, ref. tlf. og befaring med Anne Hustveit i NVE. 

 
Høsten 2005 hadde grunneierne rettslig forlik med nå Agder Energi der grunneierne 

fikk støtte for egen utbygging i eget vassdrag av omtalte vann med unntak av at grunneierne 
måtte frasi seg krav på tidligere fløtningvann fra Kjørull. 

 
 Først i 2016 fikk vi tilgang til strømnettet. I 2017 ble det sendt søknad om 
konsesjonsfritak til NVE via Rein Energi AS. I 2020 fikk vi svar fra NVE om at tiltaket var 
konsesjonspliktig. 
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1.1 Om søkeren 

Tiltakshavers og tiltakets navn: Oddvar Øi, Kjell Hauge og Bjarne Kateraas ( tidligere Tore 
Kateraas ) er eiere, og vi velger nå å kalle tiltaket for Øy minikraftverk. 
Eierforhold og virksomhetens art: Oddvar Øi, Kjell Hauge og Bjarne Kateraas skal bygge og 
eie virksomheten.  
Virksomheten er et mindre kraftverk som skal utnytte vannfallet i deler av Kalsåna. 
 
1.2 Begrunnelse for tiltaket 

Vassdraget har tidligere vært benyttet som fløtningselv, med magasin i Midtvatn, Stokksvatn 
og Drangane. I tillegg hadde vassdraget vann fra Kjørull. Fløtningsvannet ble utnytta ved å 
demme opp ved Tollekleivfossen ved utløpet av Lomstjønn i tida 15. september 24. juni. 
Søker ønsker nå å utnytte vannressursene til kraftproduksjon i eget kraftverk med fall på ca. 
41 meter til bunnen av Tollekleivfossen i Berlikilen. 
Etter at Agder Energi trekte sin søknad til fordel for grunneierne sine planer, ønsker 
grunneierne en utnytting som medfører små konsekvenser for andre interesser i området. 
Etter søkers vurdering medfører utbyggingen minimale miljømessige konsekvenser, noe som 
også fremgår av denne søknaden. Utbyggingsprisen er forhåndskalkulert til 4 kr / kwh, noe 
som betyr at dette bør kunne bli en bedrifts- og samfunnsøkonomisk forsvarlig utbygging. 
 
1.3 Geografisk plassering av tiltaket 

Kraftverket er planlagt i Kalsåna som er en sideelv til Nidelva i Åmli kommune, Aust-Agder 
fylke. Midtvatn, Stokksvatn og Drangane ligger dels i Åmli kommune, men hovedsakelig i 
Nissedal kommune.  
Kjørull har i sin opprinnelse også hatt ett av sine utløp til Midtvatn. Drangsåna har utløp i 
Drangane, og Kalsåna går forbi grenda Øy før den går ut i Nidelva ved Øy.  
Kopi av Kart over området vedlegges    (Oversiktskart 1:75 000 og situasjonskart 1:5000) 
 

1.4 Dagens situasjon og eksisterende inngrep.  

Siste fløtning var i begynnelsen av 70-tallet. 
Etter at fløtinga ble lagt ned har det i realiteten ikke vært utnytting av vassdraget. 
 
Dammen i vassdraget eksisterer nå slik den gamle fløtningsdammen har gjort i alle år. Den er 
bygd opp av stein og er relativt tett, men ikke tett nok til maksimal utnytting av vannet. 
Bunnsvilla er ”erstatta” da den gamle delvis råtna bort og nålene ble etter hvert borte fra 
dammen.  
 
Det er bygd bunnbro like nedenfor dammen. 
Eksisterende inngrepa i vassdraget er mindre inngrep for manøvrering av vann til 
fløtningsformål. 
Fylkesveg  F 276 fra Øy til Gjerstad går like forbi den planlagte kraftsstasjonen, forbi 
Tollekleivdammen og krysser Drangane ved Nobbesund bru. 
 
Det går 22 KV kraftlinje i en avstand mindre enn 100 meter fra planlagt kraftstasjon. 
Hele vassdraget er påvirka av fløtningsreguleringer, og det er merke etter dette i hele 
magasinet. 
I forhold til MIS-registrering i Åmli kommune er det ikke registrert verneobjekt i området, 
ref. søknaden fra Agder Energi. 
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2.    Beskrivelse av tiltaket 

2.1 Hoveddata 

Kraftverket 
Nedbørfelt (km2) 45,5 

Middelvannføring    ( m3/s ) 1,37 

Alminnelig lavvannføring   ( m3/s ) 0,037 

Inntak  

Avløp  

Fallhøyde (m) 41 

Slukeevne, maks. (m3/s) 3  

Slukeevne, min. (m3/s) 0,06 

Tilløpsrør, diameter 1,2m   

Installert effekt, maks. (kW/MW)   

1 Francisturbin på inntil 950 kw 

 

950 kw 

Brukstid (t)   Ca   5.000 

Magasinvolum mill. m3 ikke magasin over bonnsvilla 0 

HRV   -   NVE mål     220,3 

NVE-mål   topp bonnsville 220,3 

LRV   -   NVE-mål    220,0 

Produksjon, vinter (GWh) (1/10 – 30/4) 2,3 

Produksjon, sommer (GWh) (1/5 – 30/9) 1,2 

Produksjon, årlig middel (GWh) 3,5 

Utbyggingskostnad (mill.kr) 14.02 

Utbyggingspris (kr/kWh) 4,01 

 * 0,9 m under tidlegare HRV for fløtningen.  
 
Elektriske anlegg 

Generator  Ytelse MVA Spenning kV 
1 1 0,69 
Transformator Ytelse MVA Omsetning kV/kV 
1 1 31,9 
Kraftlinjer Lengde Nominell spenning kV 
 Ca. 100 m 22 

 
 
2.2 Teknisk plan for det søkte alternativ 

 
Hydrologi og tilsig 

Det er ikke foretatt separat flomanalyse for Kalsåna.  
En feltstørrelse på 45,5 km2 og spesifikk avrenning på 30 l/s/km2 gir en midlere årsavrenning 
på 1,37 m3 / s.   
Vannmerke VM 19.80 Stigvassåni og VM 19.82 Raudåna er grunnlag for dataene. ( Kalsåna 
er nordvest for Raudåna og Stigvassåna er  sør for Kalsåna.). Topografien anses å være lik, 
mens nedslagsfeltene er noe mindre enn for Kalsåna.  Se vedlegg. 
Ref.vedlegg med  tabell over vannføring i Kalsåna i tida 1973 – 1993 med grunnlag nemnd 
over. 
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Regulering   

 
Det blir ikke regulering av vassdraget over bonnsvillenivå på 220,3. 
Det er ikke planlagt overføring av vann fra andre vassdrag.  
Drangane, Stokksvatn og Midtvatn samler vannet til kraftanlegget. 
Disse vannene tilsvarer det tidligere fløtningsmagasinet for vassdraget, med unntak av at 
fløtningsreguleringa også hadde vann frå Kjørull som rant begge veger, både til Nidelva ved 
Høgfoss og til Nidelva ut Kalsåna, med vannstand opp til kote 221,5.  
Reguleringshøgda vil bli opp til topp bonnsville på kote 220,3. 
 

Det er antatt at Drangane drenerer godt mellom vannene og hele vassdraget vil få  samme 
vannstand. Overflaten til vassdraget er i underkant av 3 km2.  
 
Middelavrenningen er beregna til 1,3 m3 /s over året og 0,5 m3 /s i juni og juli. 
 
”Agder Energi har i sin søknad av 11.04.2003 oppgitt alminnelig lavvannføring ut av det 
overførte feltet beregna på bakgrunn av en routet avløpsflom basert på vannmerke 19.80 
Stigvassåna. Dette gir en verdi på 0,037 m3 /s. Det er månedene juli-august og delvis 
september som har de laveste verdiene.” 
Se også tabell over midlere avrenning. 
 
Tollekleivdammen er en eldre steindam i Kalsåna som har vært nyttet til tømmerfløting, og 
står ved det aktuelle inntaksstedet. Dammen er ca. 80 m lang og ca. 3,0 m på det høyeste. I 
elvefaret er et 9,5 m bredt flomløp med bjelkestengsel. I dag er nåleløpet opent, bunnsvilla er 
rotna og delvis erstatta, og nåler er ødelagt / fjerna.  
Dammen vil bli tetta og forsterka. 
Bonnsvilla vil bli plassert som opprinnelig på 220,3. 
Ref. Vedlegg 3 med grovt oppriss av Tollekleivdammen. 
 
Inntak 
Inntaket vil bli bygd på øvre side av Tollekleivdammen ved utløpet av Lomstjønn. 
Inntaket vil bli plassert ca. 50 meter øst for dammen. 
Se vedlegg med skisse av inntak og bilde av inntaksplassering. 
 
 
Rørgate 

 
Det er planlagt rørgate med GUP rør og tverrsnitt 1200 mm som delvis skal graves/sprenges  
ned i terrenget.  Rørgata er 550 meter og vil gå sør- vest for dammen og elva /fossen.   
Rørgata vil bli gravd ned i  løsmasse, og sprengt i fjell.  Kraftstasjonen vil ligge på samme 
side av elva / Berlikilen. 
. 
 
 
Tunnel 

Det skal ikke bygges tunnel. 
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Kraftstasjonen  

 
Kraftstasjon skal plasseres under fossen i Berlikilen ( se plassering tegna inn på bilde av 
fossen) 
Bygget er 55 m2 oppført i betong- Leca og tre beliggende i bunnen av Tollekleivfossen. 
Eget rom for transformator. 
Se ellers tegninger som viser anleggets ytre utforming og terrengmessig plassering vedlegg 
7A,B,C.  
1 generator med ytelse på inntil 0,95 (MVA) og spenning  på 0,69 (kV).  
1 transformator med ytelse på 1,0 (MVA).  
 
Veibygging  

 
Veg går forbi, over og nedenfor dammen. 
Det må bygges en mindre veg ca 100 meter fra F 276 til kraftstasjonen i Berlikilen 
(Alternativt forlenging av skogsveg i Abrudalen fra Kateraasvegen) 
 
Kraftlinjer  

 
22 kV linje går like forbi kraftstasjonsområdet i avstand ca. 100 m, og det er regna med 
tilknytning til denne. 
Det er selskap i Agder Energi som eier/driver denne. 
Søkerne har bekreftelse fra Agder Energi på nettkapasitet for levering av elektrisk kraft.  
Det må bygges kraftoverføringslinje på ca. 100 m luftlinje på 22 kV til eksisterende linje.  
Agder Energi eier/driver eksisterende ledning.  
En av søkerne Oddvar Øi er ingeniørutdanna med praksis som driftsingeniør ved Nidarå 
Trelast A/S. Søkerne kan skaffe avtale med firma som tar på seg oppdrag med driftsassistanse 
og vedlikehold av dette og tilsvarende anlegg i kommunen.  
 
Massetak og deponi.  

 
Det blir ikke aktuelt med massedeponi. 
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2.3. Kostnadsoverslag 

 
Øy småkraftverk  - minikraftverk mill.NOK 

Reguleringsanlegg Tollekleivdam med inntaksluke og grind * 800 000 

Vannveg  ( rørgate , grøft og fundamenter ) 3 100 000  
Kraftstasjon. Bygg   * 700 000 
Kraftstasjon Maskin/elektro–turbin, generator m/inst.** 5 000 000 
Transportanlegg. Kraftlinje, transformator, nettilkobling 900 000 
Vegbygging 600 000 
Uforutsett 1 100 000 
Planlegging. Administrasjon  1 000 000 
Finansieringsavgifter og avrunding 820 000 
Sum utbyggingskostnader 14 020 000 

 

Utbyggingspris 4,01  kr pr kwh 
 

Prisene bygger på kostnadsoverslag utarbeidet av Siv.ing. Edvin Nordrik og tilbud fra BN 
Turbin AS, oppdatert til dagens priser. (Av Rein Energi AS) 
* Bygningsmessig arbeid er kostnadsoverslaget utarbeidd av entreprenørfirmaet Westbygg a/s 
** Maskin og elektropriser bygger på kostnadsoverslag / anbud fra BN Turbin AS. 
 
2.4. Framdriftsplan 

Det er planlagt 2 år byggetid fra konsesjon blir gitt. 
 
2.5 Fordeler ved tiltaket 

Kraftproduksjon vil skje i den naturlige vannveien. 
 
Det er grunneierne som vil utnytte vannet til energiproduksjon i eget vassdrag. 
Det vil bli miljømessige fordeler ved at Kalsåna ikke vil bli tørrlagt.  
Kalsåna nedstrøms Berlikilen vil fremdeles leve og gi muligheter for grenda Øy og bøndene 
på Øy. Kalsåna vil bevare de kulturhistoriske fløtningsdammene og det kulturhistoriske bildet 
av jernbanebrua over Kalsåna som er nyopprusta som sykkel- og gangveg. 
 
2.6 Arealbruk, eiendomsforhold og offentlige planer    

Arealbruk  

 
Areal som skal benyttes er et betydelig mindre areal enn arealet som ble benytta under 
fløtningen.   
Arealet vil kunne bli mindre enn det som nå blir neddemt ved stor vannføring, da en både kan 
slippe vann gjennom Berlidammen i tillegg til vann gjennom turbinene.. 
 
Eiendomsforhold 

 
Det er utbyggerne som er grunneiere og har rettigheter i Tollekleivdammen. 
Det er ikke arealbruk fra andre andre grunneiere. 
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Samlet plan for vassdrag 

Kraftverket er mindre enn 1 MW og 5 GWh. 
Vassdraget er omtalt i Samla Plan av mai 1984. 
 

 

Verneplaner, kommuneplaner og andre offentlige planer  

Det eksisterer ingen verneplaner for vassdraget. 
Arealet er LNF-område med fremtidige hytteområde i forhold til kommuneplanens arealdel. 
 

 

2.7 Alternative utbyggingsløsninger. 

Agder Energi hadde en utbyggingsplan der vassdraget ovenfor Tollekleivdammen i sin helhet 
skulle overføres til Kjørul, men søknad ble trukket tilbake til fordel for grunneierutbygging.  
 

3. Virkning for miljø, naturressurser og samfunn 

3.1 Hydrologi 

 
Vannføringsforholda i dag er vannføring med utløp Tollekleivdammen på 220,3 m ( terskel 
under tidligere nåleløp i Tollekleivdam ) ved normalvannføring, men med store variasjoner 
over dette ved flom.  
Det vil ikke være konsekvenser av tiltaket for disse forholdene i anleggs- og driftsfasen 
 
Ref.  figur 2 ( under ) med kurver som viser vannføringen på utbyggingsstrekningen før 
utbyggingen i et vått, tørt og middels år.  
 
Reguleringa vil kunne føre til relativ stabil vannstand. 
  
 

 
Ref også tabell 
med sammendrag 
av kraftproduksjon 
i åra 1973 – 1993 
utarbeidd av Aust-
Agder Kraftverk 
basert på 
vannmerke 19.80 
Stigvassåni og 
vannmerke 19.82 
Raudåna 
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3.2 Vanntemperatur, isforhold og lokalklima 

Det vil ikke bli noen konsekvenser for vanntemperatur eller lokalklima i anleggs- og 
driftsfasen.  
På grunn av endra driftsforhold med store hogstmaskiner og lastebærere er isveger lite aktuelt 
som driftsveg. 
I og med at utbyggerne vil la vannet fortsette å renne i Kalsåna, vil det bli små eller ingen 
endringer i is og vanntemperatur i Kalsåna.  
 
 
 
3.3 Grunnvann, flom og erosjon  

Det vil ikke bli noen konsekvenser for grunnvann, flom eller erosjon i anleggs- og driftsfasen,  
Elvestrekningen og utløp vil fungere som nå, bortsett fra Tollekleivfossen som blir delvis 
tørrlagt.   
Det vil ikke bli økt sedimenttransport eller tilslamming av vassdraget.  
Det vil bli ubetydelige endringer ( trolig bedring ) i flomforhold i forhold til nå. 
 
 
3.4 Biologisk mangfold og verneinteresser  

 
Det er liten eller ingen ny vegetasjon i strandsonen, da dette har vært neddemt fra før år 1900 i 
forhold til fløtningesregulering. 
Biologisk mangfold - dvs. viktige naturtyper eller arter (rødlistearter) - i tiltaksområdet er 
registrert, det er ikke foreslått tiltak langs vassdraget i Åmli kommune.  
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Vegetasjon i området og heiene omkring er dominert av ”fattigmyr” og glissen furuskog. 

Floraen er generelt artsfattig, og i følge Åmli kommune er det ikke registrert vegetasjons-
/naturtyper av særlig verdi i deres influensområde. Ingen verdifulle våtmarker vil bli berørt. 
Det er gjennomført viltkartlegging i begge kommunene, men det er ikke registrert forekomster 
av verken rødlistarter, leikeplasser for skogsfugl eller hekkeplasser for rovfugl i området som 
blir påvirka. Fiskeørn er imidlertid blitt registrert hekkende ved Kjørull. Området for øvrig er 
registrert som et godt viltområde med tanke på hjortevilt og skogsfugl i Nissedal kommunes 
kartlegging. ( Det samme gljelder nok også for Åmli ). Det er i tillegg registrert forekomster 
av bever i nedre del av Kalsåna.   
Ref. fra  pkt. 5.2.1 i  søknaden  fra Agder Energi.  
 
3.5 Fisk og ferskvannsbiologi 

 

Det er fisk i Stokksvatn og dels i Drangane.  
Utbyggingen vil ikke skade fiskebestanden, da det ikke vil bli regulering. 
 
3.6 Flora og fauna 

Utbyggingen vil ikke medføre endringer i forhold til flora og fauna. 
 
 
3.7 Landskap 

Ingen inngrepsfrie naturområder (INON) blir berørt av utbyggingen. 
De nærmeste verneområdene er Solhomfjell naturreservat ( barskog ) i Gjerstad kommune og 
Reismyr naturreservat i Åmli kommune, som ligger henholdsvis 7,2 og 9 km fra 
influensområdet. 
 

3.8 Kulturminner  

a)  Kalsåna vil bevare verdien av de kulturhistoriske fløtningsdammene. 
 
b Øy minikraftverk vil bevare det kulturhistoriske bildet av jernbanebrua over 
Kalsåna.  
Jernbanebroa over Kalsåna ved Øy er et monumentalt byggverk med stor verdi.  
 
c  Fremdeles gode bademuligheter i Laugarhølen ved Øy. 

 Laugarhølen er en mye brukt badeplass i grenda. 
 
3.9 Landbruk 

Utbyggingen vil ikke ha innvirkning på landbruket i anleggsfasen, og heller ikke etter at 
anlegget er i drift.  
 
3.10 Vannkvalitet, vannforsynings- og resipientinteresser 

Utbyggingen vil ikke ha negativ innvirkning på vannkvalitet, vannforsyning eller 
resipientforhold i anleggs- eller driftsfasen. 

Grenda Øy vil kunne beholde nåværende brønner som før.  
 
3.11 Brukerinteresser  

Brukerinteressene blir ikke endra i forhold til tidligere bruk av vassdraget verken når det 
gjelder ferdsel, jakt, fiske eller friluftsliv.  
  
3.12 Samiske interesser 

Ingen samiske interesser. 
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3.13 Samfunnsmessige virkninger 

Tiltakets har liten virkning for skatteinntekter og sysselsetting i anleggsfasen. 
Utbyggerne håper på gunstig langsiktig økonomisk effekt av tiltaket som også vil komme 

lokalsamfunnet og kommunen til gode. For grenda Øy vil utbyggingen kunne ha avgjørende 
verdi for bosetting og drift. 
 
3.14 Konsekvenser av kraftlinjer 

En ca.1oo meter kraftlinje vil ha liten innvirkning. 
 

 

4. Avbøtende tiltak 

Behovet for minstevannføring gjelder bare Tollekleivfossen, og er satt til 37 l/sek. 
 

5. Referanser og grunnlagsdata 

Data som er benytta bygger m.a. på data NVK har brukt i prosjekt 1446 av 17.11.97. 
Måla som er brukt som grunnlagsdata er NVE- mål ( NGO-høgder – 12,9cm ) 
 
 
 
Vedlegg til søknaden 
 

1 a) og b) Oversiktskart med nedbørfelt inntegnet (1:50000).- nedjustert fra A3 til A4. 
 

2 a) og b) Detaljert kart over utbyggingsområdet som viser inntak, vannvei, kraftstasjon  
med mer  
 

3 Snitt av dam – med profil. 
 

4 Lengdeprofil av utbyggingsstrekningen i Tollekleivfossen. 
 

5 Fotos av berørte område  
a) foto av Tollekleivfossen nedre fall, med kraftstasjonsplassering.  
b) Foto av inntaksområdet øst for Tollekleivdammen 
 

6 a, b og c :  Tegninger av kraftstasjonen 
 

7 Grunneiere / Falleiere 
 

8 Brev fra NVE 
 

 
    

 
Kurver som viser vannføringen på utbyggingsstrekningen før og etter utbyggingen i tørt, vått 
og middels år – er med i pkt. 3 i søknaden. 
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Vedlegg 1a Nedbørsfelt 
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Vedlegg 1b Nedbørsfelt 
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Vedlegg 2 a) kart over utbyggingsområdet 
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Vedlegg 2 b) kart over godkjent adkomstvei 
 

 
 



18 
 

 

Vedlegg 3 
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Vedlegg 4 
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Vedlegg 5 
 

 

Bilde av Tollekleivfossen 
Med plassering av kraftstasjonen 
 

 
 

Bilde fra oversida av Tollekleivdammen. 
Med markering av Inntaksplassering 
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VEDLEGG 7 A 
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VEDLEGG 7 B 
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Vedlegg 7 C 
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VEDLEGG 8 
 
Grunneiere- og falleiere: 
 
Gnr/bnr Navn Adresse Postnr/sted 
43/1  Anne Norgaard Tveit Bondibråten 81 1387 Asker 
43/5 + 15 Sameie v/ Einar Hammer c/o Jon Hammer  1358 Jar 
43/5 + 15 Sameie v/ Inger Hammer 

Ely 
Gjettumkollen 24 1346 Gjettum 

43/5 + 15 Sameie v/ Helge Hammer Landingsveien 84 0767 OSLO 
43/5 + 15 Sameie v/ Jan Hammer Bjerkelundsveien 58C 1358 Jar 
43/5 + 15 Sameie v/ Bente Hammer 

Knutsen 
Gamle Kirkeveien 6 4817 His 

43/5 + 15 Sameie v/ Ellen Rønningen Gneisveien 1 4875 Nedenes 
43/9 Hege Lindsholm Damtjernveien 499 3275 Svarstad 
43/7 Svein Halvor Nilsen Onstad Felle 4865 Åmli 
43/11 Eldbjørg Tveit Stykket Treungvegen 476 3855 Treungen 
43/11 Davy Wilhelmsen Skilbred Frognerlia 37 3715 Skien 
43/11 Nils Olav Skilbred  3721 Skien 
42/4 Knut H Haugstøl Bleikeråsen 131 1387 Asker 
42/5 - 6 Lars Petter Haugstøyl Felle 4865 Åmli 
41/10 Lillian Hellemyr Felle 4865 Åmli 
41/6 Gunhild Resen-Fellie General Ruges vei 26 1850 Mysen 
29/5 Per Halvor Øy Øy 4865 Åmli 
29/42 Aslak Kateraas Sandå 4865 Åmli 
29/25 Solveig Berlid Vollenveien 29B 1390 Vollen 
29/25 Sigmund Berli  4865 Åmli 
29/25 Anna Onestad Pedersen Skinnfellveien 44 4810 Eydehavn 
29/10 + Oddvar Øi Øy 4865 Åmli 
29/1  Kari Øy Hauge Øy 4865 Åmli 
29/24 + Bjarne Kateraas  4865 Åmli 
    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


