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Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor. 

 

   

   

 

   

Vår dato: 30.01.2020         

Vår ref.: 201402686-44     

Arkiv: 317   Saksbehandler: 

Deres dato:    Jan Henning L'Abée-Lund 

Deres ref.:    

   

    22 95 90 76 / lbl@nve.no 

         

Offentlig ettersyn av permanent stenging av Blåsjøveien for 

allmennheten 

Etter mange års prøveperiode med stenging av Blåsjøveien for allmennheten har Statkraft bedt NVE 

foreta en endelig avgjørelse i saken. OED uttalte 16.11.2017, i forbindelse med klagebehandling av 

forlengelse av prøveperioden ut 2018, at saken skulle på en bred høring før endelig vedtak skulle fattes. 

Høringen NVE nå gjennomfører er en oppfølging av dette vedtaket. 

Vedtak knyttet til bruken av anleggsveien til Storvassdammen (Blåsjøveien) er hjemlet i kgl. res. 13. 

september 1974 post 7. NVE er tilsynsmyndighet for vannkraftanlegg med konsesjon etter 

vassdragslovgivingen. 

Vi ber Suldal, Hjelmeland og Bykle kommune om å kunngjøre høringen på sine nettsider og å legge to 

eksemplarer av høringsdokumentet for permanent stenging av Blåsjøveien ut til offentlig ettersyn på 

respektive kommunehus/rådhus. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 

dager), mens det andre eksemplaret ikke må fjernes fra utleggingsstedet. 

Eventuelle innspill til forslaget sendes elektronisk til nve@nve.no med kopi til lbl@nve.no innen 17. 

april 2020. 

Som en del av NVEs behandling blir uttalelser eller deler av disse referert i utgående brev. Dersom 

uttalelsen er lang, er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til vår 

saksfremstilling. Av samme grunn er det ønskelig å få teksten elektronisk. 

Vi ber Statkraft AS varsle grunneiere som er berørt av veien og samtidig informere om fristen for 

uttalelse. 

Dersom det er behov for ytterligere opplysninger om anleggsveien, kan Bjørn Sandvik hos Statkraft 

kontaktes på tlf. 481 64 403 eller e-post bjorn.sandvik@statkraft.com. Spørsmål vedrørende NVEs 

behandling kan rettes til Jan Henning L’Abée-Lund på tlf. 22 95 90 76 eller e-post lbl@nve.no. 
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Side 2 

 

 

 

Med hilsen 

 

Mari Hegg Gundersen 

seksjonssjef 

Jan Henning L'Abée-Lund 

spesialrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

     

Mottakerliste: 

AGDER FYLKESKOMMUNE 

Bykle kommune 

FYLKESMANNEN I AGDER 

Fylkesmannen i Rogaland 

Hjelmeland Fjellstyre 

Hjelmeland kommune 

MILJØDIREKTORATET 

Rogaland fylkeskommune 

Rogaland Sau og Geit 

STATKRAFT AS 

Statnett SF 

Stavanger og Rogaland jeger og fiskeforening (SRJF) 

Stavanger Turistforening Hovedkontor 

Suldal kommune 

Villreinnemnda for Setesdalsområdet 
 

  

Kopi til: 

Statkraft - Kvildal og Hylen kraftverk v/Bjørn Sandvik 
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