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Gruppeoppgave 1: Lussand Kraftverk AS 
 

 

Merknad 

Opplysningene i saken er hentet fra et tilfelle fra virkeligheten, men det er gjort noen 

endringer i saksbeskrivelsen, og saksbehandlingen er forskjøvet i tid, slik at tidspunktet for 

behandlingen er satt til etter ikrafttreden av naturmangfoldloven. 

 

Saken 

Lussand Kraft AS har søkt Norges vassdrags- og energidirektorat om konsesjon til bygging av 

Lussand kraftverk. Det er tenkt å utnytte et fall på 373 meter ved utbygging av Stølselvi og 

overføring av vann fra Hedlerlelvi til inntaket i Stølsevli, i Granvin herad i Hordaland, se 

vedlagt kart. Stølselvi og Hedlerelvi renner sydover og har utløp i Hardangerfjorden ved 

Lussand. Kraftverket vil etter søknaden ha en installasjon på 4,2 MW og en gjennomsnittlig 

årlig produksjon på om lag 14,6 GWh, som svarer til strømbruken til ca. 730 husstander. 

Lussand Kraft AS er eid av grunneierne med fallrettigheter i prosjektet. 

 

Tekniske data 

Hedlerelvi vil bli overført til Stølselvi ved Lomtjørna på kote 338 med en 150 m lang kanal, 

1,5 m bred og 1 m dyp. Ved inntaket i Stølselvi blir det lagt en 15 m lang og  inntil 1,5 m høy 

betongterskel tvers over elveløpet. Fra inntaket blir vannet ført til kraftstasjonen i et 1250 m 

langt nedgravd rør. Fra kraftstasjonen og til utløpet i Hedlerelvi blir det et kort avløpsrør. 

Slukeevnen vil kunne reguleres mellom 1,4 m3/s og 0,05 m3/s. Kraftverket får ikke noe 

reguleringsmagasin, men vil kjøre etter tilsiget i vassdragene. Utbyggingen er 

kostnadsberegnet til 16,5 mill kr, som gir en utbyggingspris på 1,13 kr/kWh.  

 

Miljøkonsekvenser av inngrepet  

Øvre del av Stølselvi og Hedlerelvi er synlige i et stort landskapsrom. De er synlige både fra 

riksvei 7, og fra Hardangerfjorden, som begge brukes aktivt i turistnæringen. En utbygging av 

vassdragene vil innebære at fossenes verdi som landskapselement reduseres vesentlig. 

Vannføringen vil reduseres kraftig i perioder hvor tilsiget er innenfor turbinens slukeevne, 

som vil være tilfelle i store deler av året, med unntak av kortvarige flomperioder. Det er 

vanskelig å avbøte denne effekten, i og med at utbygger har sagt at en mer skånsom utbygging 

med større slipp av vann ikke vil være lønnsom. Det er derfor ikke søkt om alternative 

løsninger.  

 

Det er funnet en forekomst av flatsaltlav i Stølselvi. Arten har status som sårbar (VU) i norsk 

rødliste av 2006. Dersom kraftverket bygges ut som planlagt, er det stor sannsynlighet for at 

arten forsvinner fra vassdraget. Flatsaltlav er knyttet til naturtypen fossesprøytsone. 
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Andre konsekvenser av inngrepet 

Kommunen anser småkraftutbygging generelt for positiv, bl.a. av hensyn til lokal bosetning. 

Grunneiere som er fallrettighetshavere vil få økte inntekter. Kraftverket vil også gi et bidrag 

til kraftoppdekning, men dette bidraget er forholdvis beskjeden. 

 

Lovverk 

Saken behandles primært etter vannressursloven, i tråd med følgende bestemmelse: 

 

§ 25. (kriterier for konsesjon)  

 

       Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for 

allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller nedbørfeltet.  

 

       Når et tiltak er av varig karakter eller av andre grunner kan få mer langsiktige 

virkninger, skal kravet i første ledd være oppfylt på lengre sikt.  

 

Spørsmålene i denne case angår forholdet til og betydningen av naturmangfoldloven, se 

nedenfor. 

 

I tillegg til dette omfattes saken av vannforskriften. Denne siden av saken lar vi imidlertid 

ligge her. 

 

 

Spørsmål 
1. Hvilken betydning har naturmangfoldloven i forhold til NVEs vurderinger etter 

vannressursloven? 

2. Hvilke vurderinger må NVE konkret gjøre i forhold til aktuelle bestemmelser i 

naturmangfoldloven? 

3. Hvis du som representant fore en organisasjon skulle uttale deg til saken, hva er 

viktige momenter å uttale seg om? 

4. Dersom organisasjonene skal belyse saken fra ulike innfallsvinkler, hvilke momenter 

kan det da være aktuelle for de forskjellige organisasjonene? 

 

 

 

Vedlegg 

 Flatsaltlav, Norsk Rødliste 2006, Artsdatabanken 

 Landskapsbilde 

 Flatsaltlav, Artskart, Artsdatabanken 

 Kart Lussand 









Seminar om naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven 1.-2. februar 2010 

 

 
 

 

Gruppeoppgave 2: Villrein 
 

 

En gruppe hytteeiere ønsker å vinterbrøyte vegen til et hytteområde. Hytteområdet ligger innenfor et 

område som man forventer vil bli utpekt som et nasjonalt villreinområde. 

 

Nyere oppdaterte undersøkelser viser at vegen går gjennom et område som brukes som trekkvei til et 

kalvingsområde. Hytteområdet er avsatt som byggeområde for fritidsbebyggelse i kommuneplanen. 

Selv om hytteområdet og vegen er fra før 1965, har både vegen og hytteområdet en reguleringsplan fra 

2000 som blant annet setter begrensninger på størrelse på hyttene, maks 80 m2 BRA og forbud mot 

vinterbrøyting av vegen fram til hytta. 

 

Spørsmål 

 

1. Hva er den rette måten å behandle en søknad om vinterbrøyting i kommunen? 

2. Når kan organisasjonene komme med innspill? 

3. Hvilke paragrafer i naturmangfoldloven kommer til anvendelse? 

4. Hvilke fakta bør vektlegges i en høringsuttalelse? 

5. Hvor kan du innhente informasjon? 

6. Hvem i tillegg til kommunen bør få kopi av høringsuttalelsen? 

 

 

 

 

 
 

 

Karteksemplet er konstruert- og neppe helt korrekt i forhold til villreinens krav til leveområder. 

 

 

 

 

Ønske om vinter-
brøyting av veg 

Regulert 
hytteområde 

Trekkvei - vinter 

Veg inn til et 
vannkraftmagasin 
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Gruppeoppgave 3: Nedre Timenes 
 
Nedre Timenes er et område som er rikt på naturmangfold, både naturtyper og arter. Her 

finnes naturbeitemark og rik veikant(verdi A), rik edelløvskog(viktig” – verdi B), gammel 

fattig edelløvskog (lokalt viktig” – verdi C) og rik sumpskog. Verdisettingen av lokalitetene 

på Nedre Timenes er foretatt etter standard prosedyre og følger Direktoratet for 

Naturforvaltning (DN) sine generelle kriterier for verdisetting av verdifulle naturtyper på 

grunnlag av forekomst av truede arter og trua vegetasjonstyper. Til eksempel er A- lokaliteter; 

svært viktige områder med rødlistearter i kategoriene kritisk trua (CR) og sterkt trua (EN), 

eller der det er sannsynlig med slike forekomster.  

 

Flere utbyggere lukter på området, som er sentrumsnært, og ligger nært til E-18. Grunneieren 

er i forhandlinger om salg av området. Utbyggeren Økobygg AS har laget et privat 

reguleringsforslag til kommunen. Reguleringsforslaget innebærer bygging av 100 lavenergi 

boliger som delvis tenkes bygget i den gamle fattige edelløvskogen i ”Varden” med vei 

igjennom naturtypen naturbeitemark og rik veikant og ut på E-18. Reguleringsforslaget er 

ikke i tråd med kommuneplanens arealdel(offentlig formål), men toneangivende politikere 

ønsker likevel å vedta planen.   

 

Miljø – og friluftsorganisasjoner er i mot enhver utbygging av området blant annet fordi det er 

et populært sted å gå tur. De henviser til at plan- og bygningsloven har et formål om 

bærekraftig utvikling og at det er kommet en ny naturmangfoldlov som ikke lenger tillater 

utbygginger i naturtyper. Kommunen svarer at den ønsker vekst og at den ikke er så opptatt av 

sommerfugler og sånt og mener dessuten at planene passer fint inn i kommunens egen 

klimaplan. Kommunen sier dessuten at det er plan- og bygningsloven som gjelder for slike 

utbygginger, ikke naturmangfoldloven. Kommunen sier videre at verken den gamle fattige 

edelløvskogen eller naturbeitemarka og rik veikant er utvalgt som naturtype av Kongen i 

statsråd.  

 

Spørsmål 

 

1. Hvilke kapitler og bestemmelser i plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven 

kommer til anvendelse for utbyggingen? 

2. Kan kommunen vedta reguleringsplanen som den foreligger nå?  

3. Hvilke kapitler og bestemmelser i naturmangfoldloven kommer eventuelt til 

anvendelse i planprosessen? 

4. Dersom vi forutsetter at Kongen i statsråd velger ut naturbeitemark og rik veikant som 

utvalgt naturtype(området som veien skal gå igjennom). Hvordan kan organisasjonene 

argumentere etter plan- og bygningsloven og naturmangfoldloven?  

5. Hvordan bør organisasjonene dokumentere friluftsinteressene i området, og 

argumentere for ivaretaking av disse med basis i plan- og bygningsloven? 

 

Vedlegg 

 Kartutsnitt fra Naturbasen, Direktoratet for naturforvaltning 
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Gruppeoppgave 4: Larsbukta 

 

Larsbukta i Lillesand kommune ligger i strandsonen og er LNFR (landbruks- natur-, 

friluftsliv- og reindriftsområde) i kommuneplanens arealdel i medhold av plan- og 

bygningsloven.  

 

En utbygger ønsker å bygge 10 nye bolighus og 5 nye hytter i området og fremmer en privat 

reguleringsplan. Tiltaket vil komme i konflikt med en kyststi, og vil i praksis bety en 

omlegging av traseen slik at stien på en strekning på ca. 100 meter ikke lenger vil ha kontakt 

med sjøen. Den ivrige turgåeren og insektsamleren Finn Orion finner sommerfuglarten 

klippeblåvinge i området. Arten er klassifisert som sterkt truet (EN) på Norsk rødliste 2006. 

Det er uklart om utbyggingen direkte vil berøre klippeblåvingens leveområde. 

 

Miljø- og friluftsorganisasjonen ”Redd Mangfoldet” krever at det umiddelbart bør 

gjennomføres nye undersøkelser i området og at kommunen må stoppe behandlingen av 

plansaken. ”Redd Mangfoldet” snakker med grunneier, som kan være villig til å avstå fra 

utbygging dersom han får erstatning for sitt økonomiske tap.” 

 

Spørsmål 

 

1. Hvilke kapitler og bestemmelser i naturmangfoldloven kommer til anvendelse her? 

2. Hvilken betydning har det at arten er sterkt truet?  

3. Hvilke kapitler og bestemmelser i plan- og bygningsloven kommer til anvendelse her? 

4. Hvilke påvirkningsmuligheter ligger innenfor plansystemet i denne saken? 

5. Hvilke rettslige argumenter kan ”Redd Mangfoldet” benytte i saken? 

6. Hvordan kan FNF i Aust-Agder argumentere for kyststien i området? 
 

 

 

Vedlegg 

 Klippeblåvinge, Norsk Rødliste 2006, Artsdatabanken 
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