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HØRING - søknad om konsesjon - bygging av Øy minikraftverk  
 
 
Vedlagte dokumenter 
- Plan for utbygging av Øy minikraftverk, i Åmli kommune – Rein Energi A/S 
- Søknad om konsesjon for bygging av Øy minikraftverk (etter vannressursloven) 
- Skjema for dokumentasjon av hydrologiske forhold for små kraftverk  
 
 
Hjemmel for behandling og saksbehandlingsprosess 
Hjemmel for behandling: 

 Vannressursloven § 64 og kapittel 3.  

 Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker § 1 tredje ledd 

 Delegasjonsreglement Åmli kommune (behandling av vannressursloven-saker er delegert til 
kommunedirektøren). 

 
I henhold til Vannressursloven § 64 og Forskrift om kommunens myndighet i mindre vannkraftsaker § 1 
tredje ledd, skal søknad om minikraftverk med effekt på mindre enn 1 MW behandles av kommunen 
fram til kraftverket er satt i drift, evt. til søknaden er avslått. Denne lovparagrafen ble innført i 2020 og 
dette er den første søknaden om minikraftverk som Åmli kommune behandler selv. Større vannkraft 
behandles av NVE med kommunen som høringspart.   
 
Dersom installert effekt i kraftverket blir 1 MW eller større etter at saksbehandlingen har startet, faller 
kommunens vedtaksmyndighet bort. I slike tilfeller skal saken sendes tilbake til NVE. 
 
Saken sendes herved til uttalelse til myndigheter og andre berørte parter (herunder tilgrensende 
grunneiere og falleiere). Ved merknader / uttalelse bes å sende disse til Åmli kommune innen 10. 
februar 2023.   
 
 
Saksopplysninger 
Grunneierne Bjarne Kateraas, Oddvar Øi og Kari Øy Hauge søker konsesjon om bygging av en 
minikraftverk som skal utnytte vannfallet i deler av Karlsåna/Arendalsvassdraget i Åmli (vassdragsnr. 
019.D3A30) som er en sideelv til Nidelva. Interesse for å få en slik utvikling og utnytting av vassdraget i 
området går langt tilbake og står beskrevet på de første sidene i vedlagt dokument ‘Plan for utbygging av 
Øy minikraftverk’. Utbyggingsområdet ligger på eiendommene med gnr./bnr 29/10 og 29/24. 
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Etter en tidligere prosess og flere runder med Aust-Agder Kraftverk / (i dag) Agder Energi, fikk 
tiltakshaverne først i 2016 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. 
 

 
Området hvor kraftanlegget er planlagt angis med svart ring på kartet:  
Karlsåna/tollekleivfossen, langs FV 418, mot Nissedal kommune 
 
Søker ønsker nå å utnytte vannressursene til kraftproduksjon i eget kraftverk med fall på ca. 41 meter til 
bunnen av Tollekleivfossen i Berlikilen.  
- Installert effekt er beregnet på maks 950 kw.  
- Produksjon om vinteren (1.10 – 30.4) = 2,3 GWh 
- Produksjon om sommeren (1.5 – 30.9) = 1,2 GWh 
- Middelavrenningen er beregna til 1,3 m3 /s over året og 0,5 m3 /s i juni og juli. 
 
For flere detaljerte opplysninger og forhistorien rundt søknad om vannkraftverket, vises til vedlagt 
dokument ‘Plan for utbygging av Øy’. 
 
Det er ikke foretatt separat flomanalyse for Kalsåna. 
 
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. 
 
Inngrep / Anlegg  
- Tollekleivdammen er en eldre steindam i Kalsåna som har vært nyttet til tømmerfløting, og står ved 

det aktuelle inntaksstedet. Dammen vil bli tettet og forsterket. 
- Inntaket vil bli bygd på øvre side av og 50 m. fra Tollekleivdammen ved utløpet av Lomstjønn.  
- Rørgata på 550 m. med GUP rør og tverrsnitt 1200 mm skal delvis graves ned i løsmasse og sprengt 

i fjell. 
- Det bygges Kraftstasjon på 55m2. Den skal plasseres under fossen i Berlikilen. 
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- Det bygges ca. 220 meter vei ca 100 meter fra Fylkesveien til kraftstasjonen i Berlikilen. (Alternativt 
forlenging av skogsvei i Abrudalen fra Kateraasvegen) 

- Det bygges kraftoverføringslinje på ca. 100 m luftlinje på 22 kV til eksisterende linje (Agder Energi). 
 
Avbøtende tiltak  
Minstevannføring for Tollekleivfossen er satt til 37 l/sek. 
 

 
Kart over utbyggingsområdet 
 
 
 
VURDERING AV KONSEKVENSER 
 
Største delen av fagvurderingen er gjort av Rein Energi AS, som har skrevet søknaden og vedlagt plan 
for utbygging av minikraftverket på Øy. På noen punkter har kommunen supplert med noen informasjon / 
tekst:  
 
Planstatus og arealbruk  
 
Arealet som berøres av anlegget har kun LNF-formål i gjeldende kommuneplan, uten ytterlige 
hensynssoner eller verneområder. Vassdraget er ikke vernet.  
 
I vedlagt ‘Plan for utbygging av Øy minikraftverk’ står at en del av området er regulert til hytteformål. Det 
er avklart med tiltakshaverne at dette ikke stemmer: ingen areal i området hvor kraftverket / vei / rør 
bygges ut (som vist på kartutsnittet) har hytteformål. Lenger nord og sør for området finnes det noen 
framtidige hytteområder, som ikke berøres av omsøkt tiltak/konsesjon.  
 
Konsekvenser for vassdrag og vannføring  
Kraftproduksjon vil skje i den naturlige vannveien. Arendalsvassdraget er omtalt i Samla Plan av mai 
1984 og er ikke et vernet vassdrag.  
 
Vannføringsforholdet 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. Reguleringen vil 
kunne føre til relativ stabil vannstand. 
 
Det vil ikke bli noen konsekvenser for vanntemperatur eller lokalklima i anleggs- og driftsfasen. På grunn 
av endret driftsforhold med store hogstmaskiner og lastebærere er isveier 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. 
 
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. 
 

https://www.miljodirektoratet.no/globalassets/publikasjoner/dirnat2/attachment/2187/n2002-1-arendal.pdf
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Det vil bli miljømessige fordeler ved at Kalsåna ikke vil bli tørrlagt. Utbyggingen vil ikke ha negativ 
innvirkning på vannkvalitet, vannforsyning eller resipientforhold i anleggs- eller driftsfasen.  
Grenda Øy vil kunne beholde nåværende brønner som før. 
 
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. 
 
Konsekvenser for biologisk mangfold, natur og verneinteresser 
Det er liten eller ingen ny vegetasjon i strandsonen, da dette har vært neddemt fra før år 1900 i forhold til 
fløtningsregulering. Naturbasen viser ingen registrerte viktige naturtyper eller arter (rødlistearter) i 
tiltaksområdet. 
 
Vegetasjon i området og heiene omkring er dominert av ”fattigmyr” og glissen furuskog. Floraen er 
generelt artsfattig, og det er ikke registrert vegetasjons-/naturtyper av særlig verdi i deres 
influensområde. Ingen verdifulle våtmarker / myrer 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 gjelder nok også for 
Åmli). Det er i tillegg registrert forekomster av bever i nedre del av Kalsåna. 
 
Det er fisk i Stokksvatn og dels i Drangane. Utbyggingen vil ikke skade fiskebestanden, da det ikke vil bli 
regulering. Utbyggingen vil ikke medføre endringer i forhold til flora og fauna. 
 
Konsekvenser for landskapet 
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. 
 
Konsekvenser for kulturminner 
Det finnes ingen registrerte kulturminner i området (naturbase / kulturminnesøk / Askeladden). 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 ”erstattet” da den 
gamle delvis råtna bort og nålene ble etter hvert borte fra dammen.  
 
Konsekvenser for jakt, fiske og friluftsliv 
Brukerinteressene blir ikke endret i forhold til tidligere bruk av vassdraget verken når det gjelder ferdsel, 
jakt, fiske eller friluftsliv. Foreslått tiltak ligger ikke i et viktig friluftsområde (Naturbase).  
 
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. 
Utbyggingsprisen er forhåndskalkulert til 4 kr / kwh, noe som betyr at dette bør kunne bli en bedrifts- og 
samfunnsøkonomisk forsvarlig utbygging. 
 
Konsekvenser av kraftlinjer  
En ca.100 meter kraftlinje vil ha liten innvirkning.  
 
 
Med hilsen 
 
Chantal van der Linden 
Plan- og byggesaksbehandler 
    
 
Brevet er ekspedert elektronisk, og har derfor ingen signatur.  
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Kopi til: Samfunn /v Yngvar Mjåland 

Kommunedirektøren /v Christina Ødegård 
Bjarne Kateraas 
Oddvar Øi 
Kari Øy Hauge 

 
 
 

Mottakere: Samfunn v/ Kari Hagelia Olstad 
Samfunn v/ Helge Sines 
NISSEDAL KOMMUNE 
gunhild resen-fellie 
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE) 
Sigmund Berli 
AGDER ENERGI NETT AS 
AGDER ENERGI VANNKRAFT AS 
Agder fylkeskommune 
STATSFORVALTEREN I AGDER 
Per Halvor Øy 
Anna Elisabeth Onestad Pedersen 
Lars Petter Haugstøyl 
Knut H Haugstøyl 
Nils Olav Skilbred 
Davy Wilhelmsen Skilbred 
Eldbjørg Tveit Stykket 
Svein Halvor Nilsen Onstad 
Hege Lindsholm 
Ellen Rønningen 
Bente Hammer Knutsen 
Helge Ludvig Hammer 
Anne Norgaard Tveit 
Inger Hammer 
Lillian Hellemyr 
Jan Hammer 


