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Dam Gåseflå i Iveland kommune, Agder fylke - Godkjenning av 

detaljerte planer for miljø og landskap for forsterkning av dam Gåseflå 

Vi viser til deres søknad om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for forsterkning av dam 

Gåseflå i Otra, Iveland kommune oversendt NVE den 20.10.2020. 

Vedtak 

NVE godkjenner fremlagte detaljplan for miljø og landskap av 20.10.2020 for forsterkning av dam 

Gåseflå i Otra, Iveland kommune. 

Godkjenningen av detaljplan for miljø og landskap gis på følgende vilkår: 

1. Dere skal orientere oss om når anleggsarbeidet starter og når anlegget blir satt i drift. Vi 

skal også orienteres ved viktige eller kritiske faser. 

2. Masser i midlertidig massedeponi på østsiden av vassdraget skal lagres i god avstand til 

vassdraget slik at massene ikke kommer i vassdraget.  

3. Kantvegetasjonen skal ivaretas så langt som mulig og det skal legges til rette for naturlig 

revegetering av kantvegetasjon på berørte arealer hvor det er fjernet, når arbeidene er 

utført. 

4. Vi skal godkjenne utkast til opplysningsskilt og foreslått plassering. Skiltene skal 

tilfredsstille våre krav til informasjon for allmennheten. 

Detaljplan for miljø og landskap må være i samsvar med vilkår og forutsetninger som fremgår av 

konsesjonen til regulering av Kilefjorden og Gåseflåfjorden i Otra av 1948. NVE kan kreve ytterligere 

detaljering for alle deler av tiltaket. Slike planer skal godkjennes av oss før arbeidet settes i gang. 

Godkjenningen har hjemmel i konsesjonen datert 08.06.1948 post nr. 1. 

Tilsyn  

NVE kan følge opp anlegget med inspeksjon. 

Anlegget er både for planlegging, bygging og senere drift underlagt bestemmelser om internkontroll 

etter forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058 IK-vassdrag). 

Ved tilsyn på anlegget kan NVE kontrollere at internkontroll etter denne forskrift er etablert.  
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Vår behandling av søknaden  

Dam Gåseflå regulerer inntaksmagasinet for Iveland kraftverk. Dammen er en betong gravitasjonsdam 

med to segmentluker og en mindre klappeluke. Dammen har maksimal høyde ca. 20 m og lengde 110 m. 

Oppdemt volum er på 19 mill. m3. Dammen ble bygd i 1952. 

Detaljplanen 

Dam Gåseflå har manglende beregningsmessig stabilitet. Stabilitesforbedrende tiltak må derfor 

gjennomføres for å tilfredsstille krav i damsikkerhetsforskriften. Dammen skal forsterkes ved en 

kombinasjon av nedstrøms betongpåstøp og ved å bore ned strekkstav gjennom dam og ned i berg. Dam 

Gåseflå har tilkomst fra vest via Gåseflåveien og fra øst på privat vei etablert av AEVK og frem til ca. 

80 meter fra dammens østside. De siste 80 meter fram til dammen har gang/ATV-adkomst, her skal det 

etableres en ny permanent kjøreadkomst. Midlertidig kjøreadkomst til dammens luftside vil bli anlagt på 

vestsiden. Her vil noe vegetasjon bli berørt. På østsiden etableres ett større riggområde på allerede 

eksisterende parkeringsplass. På vestsiden er det planlagt med fire mindre riggområder og et midlertidig 

lager for masser. 

Plan for forsterkning av dam Gåseflå ble sendt på høring den 29.10.2020 til Iveland kommune, Vennesla 

kommune, Agder fylkeskommune og Statsforvalteren i Agder med høringsfrist den 24.11.2020. 

Høringsuttalelser 

Agder fylkeskommune, 24.11.2020 

«I følge oversendelsesbrevet skal detaljplan for miljø og landskap være avklart etter bestemmelser i 

kommuneplanens arealdel. Venneslas kommuneplan fastslår følgende: «§ 3.5.1 Bruk og vern av 

vannflate, vannsøyle og bunn (pbl. § 11-11 nr. 3) Graving, mudring, utfylling, brygger og andre tiltak 

som kan forringe områdets natur/-verneverdi eller friluftsverdi for allmennheten kan bare tillates med 

hjemmel i godkjent reguleringsplan. Dersom det foreligger mudringstillatelse, tillates tiltak i vann og 

vassdrag for å bekjempe problemarter som eks. krypsiv. 

For Iveland: § 3.4 «Tiltak i 100-metersbeltet langs vassdrag Bygge- og anleggstiltak i LNF-områder er 

ikkje tillate nærmare vassdraget enn 100 m målt i horisontalplanet ved gjennomsnittlig vassføring for 

Otra, Ogge, Eielandsvassdraget frå Ogge til og med Landsverktjønn med tillegg av sidevassdraget frå 

Samklang til og med Færetjønn. For andre vassdrag er avstanden 60 m. Ved regulering av 

byggeområder langs vassdrag bør minst 20 m langs strandlinja settes av til vegetasjonsbelte, jfr. 

vannressurslova § 11.» 

Ettersom tiltaket gjelder utfylling i vassdrag bør det gjøres en vurdering med tanke på kommuneplanens 

bestemmelser når det gjelder tiltak i vassdrag, om hvorvidt tiltaket vil forringe områdets 

natur/verneverdi eller friluftsverdi for allmennheten. 

Mulig sikring av løsmasser i midlertidig vei og fangdam som blir liggende i elveløpet, bes vurderes, slik 

at eventuell utspyling ved nødvendig åpning av lukene i dammen i byggetiden ikke medfører forringelse 

av vannkvaliteten nedstrøms. 

Med tanke på kantvegetasjon, forutsettes det at det som planlagt fjernes så lite som mulig. 

Med tanke på kulturminner, har fylkeskommunen ingen merknader.» 

Vennesla kommune, 1.12.2020 

Vennesla kommune opplyser at det meste av arealbruken er i tråd med arealformålet i kommuneplanen, 

men at et midlertidig mellomlager av masser for toppdekke og knuste masser fra anleggsarbeidet ligger i 

LNF og skriver: «I dette området må det opplyses at tiltakshaver må søke om (midlertidig) dispensasjon 
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fra arealformålet LNF. Dette området ligger helt inntil elvekanten, og det henstilles derfor til at området 

bør tilbakeføres mest mulig likt slik området framstår i dag og ikke en som en gruslagt plass. Det vises 

videre til at det er en generell 60-meters bygge-og anleggsfri grense langs vann og vassdrag i Vennesla 

kommune.» 

Videre skriver Vennesla kommune at: «Når det gjelder eventuelle tiltak i vann, er slike områder fortsatt 

avsatt med vannformål i kommuneplanen. Det vil si at dersom det blir utfylling i vassdrag bør det gjøres 

en vurdering med tanke på kommuneplanens bestemmelser når det gjelder tiltak i vassdrag, om hvorvidt 

tiltaket vil forringe områdets natur/verneverdi eller friluftsverdi for allmennheten. Det er også viktig at 

tiltak nær elveløpet ikke medfører forringelse av vannkvaliteten. Kantsonen langs vassdraget må 

ivaretas mest mulig.» 

Når det gjelder eksisterende tømmerrenne, så forutsetter Iveland kommune at den blir ivaretatt og sikres 

for framtiden. 

Vurderinger av høringsinnspill 

Tiltaket har konsesjon etter vassdragsreguleringsloven og er dermed unntatt fra byggesaksbehandling 

etter plan- og bygningsloven, jf. forskrift om byggesak (FOR 2010-03-26-488 - byggesaksforskriften) § 

4-3 første ledd. Tillatelse til gjennomføring av arbeidet skjer med hjemmel i konsesjon av 08.06.1948. 

Utfylling i vassdrag 

Det søkes om utfylling mot vassdrag ved dammens østre side for å få tilstrekkelig kjøreadkomst frem til 

dammen. Avstanden er ca. 50 meter. Eksisterende adkomst forbi skrenten ble trolig sprengt ut da 

dammen ble bygget. Skråningen ned mot vassdraget er i dag sprengte masser bevokst med busker og 

gress. Omfanget av utfyllingen er beskjeden både som inngrep i landskapet og som utfylling i 

vassdraget. Et alternativ med å kun sprenge seg inn i knausen, vil bli et større landskapsmessig inngrep. 

NVE ser etablering av adkomsten som et nødvendig tiltak for gjennomføring av arbeidene og at en 

utfylling i vassdraget er beste alternativ. 

På vestsiden av vassdraget er det omsøkt et midlertidig massedeponi ca. 200 meter nord for dammen. 

Arealene eies av Agder Energi Vannkraft og frem til ut på 70-tallet stod det her en bygning som bla ble 

brukt til messe i sin tid. Arealene har begrenset med vegetasjon og skal istandsettes etter at 

anleggsarbeidene er utført. Forutsatt at massene lagres med tilstrekkelig avstand til vassdraget, slik at de 

ikke blir tatt av flom eller det skjer en utilsiktet avrenning av forurensende stoffer, mener NVE at 

arealene kan nytte som omsøkt. NVE setter vilkår. 

Kantsone langs vassdrag 

NVE er enig i at kantvegetasjonen skal ivaretas så langt som mulig og setter vilkår om det og at det skal 

legges til rette for naturlig revegetering av kantvegetasjon når arbeidene er utført. 

Tømmerrenne 

Agder Energi Vannkraft opplyser at de ikke vil berøre tømmerrenne i forbindelse med gjennomføring av 

arbeidene. NVE setter derfor ingen vilkår knyttet til tømmerrenna. 

Vurdering av flomfare 

Tiltakshaver opplyser at anleggsperioden er lagt til en periode der man statistisk sett har liten fare for 

flom, men stor vannføring og/eller flom kan ikke utelukkes. Det legges til grunn at prosjektet har tett 

kontakt opp mot kraftforvaltningsmiljøet i Agder Energi for fortløpende prognoser på nedbør og 

vannføring. Begge kraftstasjonene Iveland I og II vil være i drift og/eller driftsklare så lenge prosjektet 

er under gjennomføring. Stasjonene har en avledningskapasitet på 216 m3/s. Det legges også opp til at 
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Gåseflåfjorden holdes 0,3 m lavere enn HRV når vannføring i Otra er liten, og ca. 0,5 m under HRV når 

vannføringen er stor. Restriksjonen er bare aktuell når det utføres arbeider nedstrøms dam. Dette gjøres 

for at dam ikke umiddelbart overtoppes i fall avslag på en av kraftstasjonene.  

Vurderinger etter naturmangfoldloven 

Alle myndighetsinstanser som forvalter natur, eller som fatter beslutninger som har virkninger for 

naturen, plikter etter naturmangfoldloven § 7 å vurdere planlagte tiltak opp mot naturmangfoldlovens 

relevante bestemmelser.  

Kunnskapen om naturmangfoldet og effekter av eventuelle påvirkninger er basert på den informasjonen 

som er lagt fram i innsendt plan, høringsuttalelser og NVEs egne erfaringer. NVE har også søkt i 

tilgjengelige databaser som Naturbase og Artskart den 17.02.2021. Etter NVEs vurdering er det 

innhentet tilstrekkelig informasjon til å kunne fatte vedtak. NVE mener derfor det er tilstrekkelig 

grunnlag for å vurdere tiltaket og de virkninger det har på det biologiske mangfoldet. Samlet sett mener 

NVE at kravet tilkunnskapsgrunnlaget etter naturmangfoldloven § 8 er oppfylt. 

Anleggsområdet berører ikke verneområder eller registrerte rødlistede arter. Vegetasjonstypen i området 

består typisk av furu og gran i tresjiktet, i feltsjiktet dominerer blåbær, tyttebær og røsslyng med 

furumose i bunnsjiktet. Dette er en vanlig forekommende vegetasjonstype. En viktig naturtype er 

registrert på østsiden av elva sør for tiltaksområdet. Området er registrert som Tveitflyane vest og 

består av gammel fattig edellauvskog. Prosjektet vil ikke berøre dette området. Gåseflåbassenget 

anses gjerne som Byglandsfjordblekas nedstrøms utbredelsesområde. Blekebestanden i området 

nedstrøms Fennefoss og Dåsåna vurderes som tynn og det forekommer trolig ikke selvrekruttering. 

Prosjektet vil høyst sannsynlig ikke ha noen innvirkning på blekebestanden. 

Planene vil etter NVEs mening ikke være i konflikt med forvaltningsmålet for naturtyper og 

økosystemer gitt i naturmangfoldloven § 4 eller forvaltningsmålet for arter i naturmangfoldloven § 5. 

NVE har også sett på virkningen fra tiltaket i sammenheng med andre påvirkninger på naturtypene, 

artene og økosystemet. Arealbruken i forbindelse med forsterkning av dammen er svært begrenset og 

foregår i all hovedsak på allerede opparbeidede arealer eller arealer som ble berørt da nåværende dam 

ble bygget ca. 70 meter lenger ned i vassdraget i forhold til den første dammen. Tiltaket er vurdert å ha 

en svært liten påvirkning på ferskvannsøkosystemet eller det terrestriske økosystemet. Den samlede 

belastning på økosystemet og naturmangfoldet er blitt vurdert i henhold til naturmangfoldloven § 10. 

Den samlede belastningen anses ikke så stor at den blir avgjørende for vurderingen.   

Etter NVEs vurdering foreligger det tilstrekkelig kunnskap om virkninger tiltaket kan ha på naturmiljøet. 

Føre-var-prinsippet i naturmangfoldloven § 9 får dermed ikke anvendelse.  

Etter § 11 og § 12 skal tiltakshaveren dekke kostnadene og benytte miljøforsvarlige teknikker og 

driftsmetoder. Kostnadene for dette dekkes av Agder Energi Vannkraft. 

Krav om skilting og merking 

NVE minner om krav til skilting og merking. For krav i forbindelse med regulering av Gåseflåfjorden. 

 

Forhold som dere må avklare før arbeidet kan starte 

Plan- og bygningsloven 

Dere må avklare med kommunen om tiltaket må ha dispensasjon fra gjeldende arealplan. Dette fordi det 

må være i samsvar med kommuneplanen sin arealdel og gjeldende reguleringsplaner. Dette gjelder selv 

om tiltaket har fått konsesjon, og dermed er unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og 
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bygningsloven, jf. forskrift om byggesak (FOR 2010-03-26-488 - byggesaksforskriften) § 4-3 første 

ledd. 

Iveland kommune har påpekt i sin høringsuttalelse at midlertidig mellomlager av masser for toppdekke 

og knuste masser fra anleggsarbeidet ligger i LNF og at tiltakshaver her må søke om (midlertidig) 

dispensasjon fra arealformålet LNF. 

Agder Energi Vannkraft må videre sørge for at tiltaket blir gjennomført i samsvar med plan- og 

bygningsloven og tilhørende forskrifter. Dette gjelder særlig reglene i plan- og bygningsloven om 

tekniske krav (§ 29-5), og krav til produkt til byggverk (§ 29-7) med tilhørende deler av byggeteknisk 

forskrift. Disse gjelder så langt de passer for tiltaket. 

Damsikkerhetsforskriften  

Vedtaket omfatter ikke plan for sikkerhet av vassdragsanlegg i konsekvensklasse 1 og høyere etter 

damsikkerhetsforskriften som skal være godkjent før anleggsstart. 

Privatrettslige rettigheter  

Vi gjør oppmerksom på at konsesjonæren må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige 

rettigheter før anleggsarbeidene starter. 

Nødvendige tillatelser etter annet lovverk 

Før anleggsarbeidet starter må konsesjonæren innhente nødvendige tillatelser etter annet lovverk. 

Det skal sendes inn dokumentasjon til Iveland kommune når anlegget er ferdig bygd 

Når anlegget er ferdig bygd, skal dere sende kartdata i egnet format med alle fysiske anlegg til Iveland 

kommune, slik at kartdata kan gjøres tilgjengelige på en enkel måte, jf. byggesaksforskriften § 4-3 fjerde 

ledd. 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side. 

 

Med hilsen 

 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

Direktør 

Mari Hegg Gundersen 

seksjonssjef 

 

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

     

 

  

Kopi til: 

AGDER ENERGI VANNKRAFT AS v/Aleksander Andersen 

AGDER FYLKESKOMMUNE 

Iveland kommune 

STATSFORVALTEREN I AGDER 

AGDER ENERGI VANNKRAFT AS v/ Jørgen Sterud 
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Orientering om rett til å klage  

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 

Hvem kan klage på vedtaket? 
Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på 

vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.  

Hvor skal du sende klagen? 

Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende 

den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no. 

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, 

vil vi sende klagen til OED. 

Frist for å klage 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til 

deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra 

den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan 

ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.  

Du kan få begrunnelsen for 

vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en 

begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.  

Hva skal med i klagen? 

Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

Skrive hvilket vedtak du klager på. 

Skrive hvilket resultat du ønsker. 

Opplyse om du klager innenfor fristen. 

Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen 

undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du 

mener vedtaket er feil.  

Du kan få se dokumentene i 

saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt 

offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.  

Vilkår for å gå til domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til 

søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED 

som overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte 

klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er 

avgjort. 

Sakskostnader 

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få 

dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 

uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.  
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Vedlegg 1 – Arealbrukskart for dam Gåseflå 

 


	Dam Gåseflå i Iveland kommune, Agder fylke - Godkjenning av detaljerte planer for miljø og landskap for forsterkning av dam Gåseflå
	Vedtak
	Godkjenningen av detaljplan for miljø og landskap gis på følgende vilkår:
	Tilsyn
	Vår behandling av søknaden
	Krav om skilting og merking

	Forhold som dere må avklare før arbeidet kan starte
	Plan- og bygningsloven

	Det skal sendes inn dokumentasjon til Iveland kommune når anlegget er ferdig bygd


