Møteinnkalling
Vår dato: 30.08.2016

Aust-Telemark vassområde
Møte

: Styringsguppemøte

Møtestad
Møtedato/-tid

: Hardangervidda nasjonalparksenter
: 06.09.2016 kl 10:00

Til:
Styringsgruppa:
Ragnar Gunleiksrud (leiar)
Børre Rønningen
Håvard Bakka
Ole Henning Skogen

Tinn kommune
Vinje kommune
Telemark fylkeskommune (Tfk)
Notodden kommune

Arbeidsgruppa:
Arne Kjellsen
Ingrid Strande
Bjørn Bjørnsen
Dorthe Huitfeldt/ Turid Opsund Mæland
Jørn Ingar Sanda
Nicolai Østhus

Fylkesmannen i Telemark (FM)
Telemark fylkeskommune (Tfk)
Tinn kommune
Vinje kommune
Notodden kommune
Øst-Telemarkens Brukseierforening (ØTB)

Saksliste:
Nr.

Sak

10.01

Godkjenning av innkalling og saksliste

10.02

Referatsaker/ orienteringssaker
1. Referat frå styringsgruppemøtet 21.04.2016 (vedlegg 1)
2. Høyringsfråsegn frå Aust-Telemark vassområde ang. Rjukan Akvafarm AS (vedlegg 2)

10.03

Vidareføring av arbeidet i vassområdet i 2017
Prosjektarbeidet i Aust-Telemark vassområde er finansiert ut 2016. Vidare organisering og
finansiering av vassforvaltningsarbeidet blir drøfta på møtet. Sjå saksutgreiing (vedlegg 3),
fordelingsnøkkel mellom kommunane (vedlegg 4) og budsjettforslag (vedlegg 5). Brev frå
vassområdet til vassregionmyndigheita (VRM) med spørsmål om korleis vassområdet skal
handtere at Notodden kommune har trekt seg frå prosjektarbeidet og svarbrev frå VRM er

vedlagt (vedlegg 6 og 7).
10.04

Høyring av ØTB sin søknad om overføring av Flottetjønnbekken
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har sendt konsesjonssøknaden frå ØTB om
overføring av Flottetjønnbekken til Kalhovdmagasinet på høyring.
Overføringa vil omfatte eit bekkeinntak med damhøgde på maksimalt 4 meter og eit rør frå
bekkeinntaket til Kalhovddammen på ca 800 meter. Røret vil bli grave ned i vegtraséen. Tiltaket
vil overføre vatn frå eit nedbørfelt på 9,4 km² og gje ein samla produksjongevinst på 8,5 GWh/år
i Mår og Mæl kraftverk.
Forslag til høyringsfråsegn frå vassområdet er lagt ved (vedlegg 8 ).

10.05

Eventuelt

Vi får servert mat (suppe m/brød og kaffe m/kake) på senteret kl 11:30.
Etter møtet er det lagt opp til besøk på Villreinutstillinga.
Etter planen hadde vi tenkt å avslutte dagen med ei befaring, med tema økologiske konsekvensar av
reguleringa/ nytt tapperegime, men dette har vi dessverre måtte avlyse. Vi prøvar i staden å få til denne
synfaringa i mai/juni 2017.
Ver venleg å gje beskjed før kl 12 fredag 2.september om du kjem eller ikkje (gje beskjed i begge
tilfelle).
VEL MØTT!

Med helsing
Liv Rigmor Flå
prosjektleiar
Aust-Telemark VO
tlf. 350 82 826/ 95 92 46 02
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Referat frå styringsgruppemøtet 21.04.2016
Høyringsfråsegn frå vassområdet ang. søknaden frå Rjukan Akvafarm AS
Saksutgreiing 06.09.2016
Forslag til fordelingsnøkkel mellom kommunane
Forslag til budsjett 2017
Brev frå Aust-Telemark vassområde til VRM 19.05.2015
Brev frå VRM til Aust-Telemark vassområde 30.09.2015
Forslag til høyringsfråsegn frå Aust-Telemark vassområde til ØTB sin søknad om
overføring av Flottetjønnbekken til Kalhovdmagasinet

