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PLANER FOR BYGGING AV KOMBINERT VASSVERK OG KRAFTSTASJON I
MURUDALEN I HATTEBERGVASSDRAGET – KLAGE PÅ VEDTAK FRA NVE
Vi viser til mottatt kopi av brev av 1.7.2005 fra Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) til
Rosendal og Omland Vassverk PL og Kvinnherad Energi AS angående NVEs beslutning om at
planene for kombinert vassverk og kraftstasjon i Murudalen kraftverk ikke trenger konsesjon etter
vassressurslovens § 8.
Friluftslivets fellesorganisasjon, FRIFO klager med dette på NVEs vedtak om at det planlagte
kombinerte vassverket og kraftstasjon ikke trenger konsesjon etter vassressurslovens § 8.
Friluftslivets fellesorganisasjon (FRIFO) representerer de 12 største friluftslivsorganisasjonene i
Norge med til sammen over ½ million medlemskap. En av hovedoppgavene for FRIFO er å ivareta
allemannsretten og det enkle og naturvennlige friluftslivets vilkår i Norge, herunder naturgrunnlaget
for å drive friluftsliv.
NVEs saksbehandlingen
Det finnes svært få, hvis noen vassdrag som har fått flere avslag på vassdragsutbygging enn
Hattebergvassdraget. NVE burde derfor sikre seg at alle interesser blir hørt på en god og ryddig
måte i alle saker som berører dette vassdraget, uavhengig av sakens størrelse og omfang.
FRIFO finner det derfor underlig og oppsiktsvekkende at NVE i en slik sak i et så omstritt vassdrag
foretar et enkeltvedtak med tre ukers klagefrist midt i juli og høysesong for sommerferie. Dette er
beste fall ubetenksom av NVE, i verste fall en bevist handling for å prøve å unngå oppmerksomhet
rundt vedtaket og en eventuell klage på dette.
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Begrunnelse for klagen.
Det planlagte kombinerte vassverket og kraftstasjonen i Murudalen vil blant annet få en slukevne på
3,5 m3/s, noe som er tre til fire ganger slukevnen til dagens anlegg.
Det er store nasjonale natur- og friluftslivsinteresser knyttet til Hattebergvassdraget, og disse er godt
dokumenterte i forbindelse med verneplanene i området (varig verna vassdrag og
landskapsvernområde). I tillegg er det store kulturverninteresser knyttet til området rundt
Hattbergvassdraget.
Tiltaket ligger innenfor Hattebergdalen landskapsvernområde og det er søkt om dispensasjon fra
vernebestemmelsen for gjennomføringen av tiltaket. Det er fra forvaltningsmyndighetene gitt avslag
på denne søknaden med begrunnelse i at dette vil virke vesentlig inn på landskapets art og karakter
og vil stride mot verneformålet, der vassdragsnaturen, opplevelsesverdien og friluftslivet står
sentralt. Det er signalisert at dette vedtaket vil bli påklaget.
FRIFO mener derfor at den planlagte prosjektet har så store konsekvenser for miljøet i vassdraget
og at det medfører skader og ulemper av et slikt omfang for allmennhetens interesser at det er
nødvendig med konsesjon etter vassressurslovens § 8.
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