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Invitasjon til befaring og informasjonsmøte – BKK og Øystese Krafts søknader om 

overføring og bygging av vannkraftverk i Øystesevassdraget   

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har den 14. desember 2015 avgitt innstilling i 
BKKs søknad om tillatelse til overføring av Vossadalsvatn i Øystesevassdraget til Svartavatn 
i Samnangervassdraget, og Øystese krafts søknad om bygging av Øystese kraftverk i 
Øystesevassdraget, Kvam herad i Hordaland. NVE anbefaler at det gis tillatelser til BKKs 
søknad om overføring og et redusert alternativ av Øystese kraftverk. Søknadene vil bli avgjort 
ved kongelig resolusjon. 
 
Det innkalles til orienteringsmøte om kraftutbyggingsprosjektene onsdag 31. august 2016 kl 

16:00 på Holmatun (Øystese Samfunnshus). Befaring av overføringsprosjektet er torsdag 1. 

september 2016 kl 09:00, med oppmøte på parkeringsplassen i Fitjadalen. Befaring av 
Øystese kraftverkprosjektet vil også foregå 1. september kl 12.30, med oppmøte ved sørlig 
del av Fitjadalsvatnet.  
 
Det vises til vedlagt program utarbeidet av BKK og Øystese kraft, som også er tekniske 
arrangører og forutsettes å ordne det praktiske ved møtet og befaring, inkludert lunsj. Det tas 
forbehold om endringer i programmet, blant annet pga værforbehold.  
 
  



Side 2 
 

De som vil delta på befaringen må innen 29. august gi beskjed til enten Arne Andreas Riisnes 
fra BKK på e-post arne.riisnes@bkk.no, evt. på tlf. 97100247 eller Bård Moberg fra Øystese 
kraft på e-post bm@norskkraft.no, evt. på tlf. 91171678. Deltagerne bes spesifisere om de 
ønsker å delta på helikopterbefaringen. Det vil kun være et begrenset antall plasser til 
helikopterbefaringen av overføringsprosjektet, så det kan være nødvendig at departementet 
må avgrense antallet deltagere. 
 
 
 
 
Med hilsen  
 
Katrin Lervik (e.f.)  
underdirektør 
 Hege Smith Heiberg 
 seniorrådgiver 
 

 

Dokumentet er elektronisk signert og har derfor ikke håndskrevne signaturer. 
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Side 3 
 

Adresseliste: 

Kvam herad 
Samnanger kommune 
Fylkesmannen i Hordaland 
Hordaland fylkeskommune 
Direktoratet for mineralforvaltning 
Miljødirektoratet 
Fiskeridirektoratet 
Statens vegvesen, Region vest 
Statnett 
BKK Nett 
Øystese Kraft 
Kvam turlag, v/Kjell Inge Tufte Tyssen 
Bergen turlag 
Bergen og Omland Friluftsråd 
Naturvernforbundet i Kvam, v/Oddvar Soldal 
Naturvernforbundet i Hordaland 
Naturvernforbundet 
Samarbeidsrådet for naturvernsaker, v/Arnodd Håpnes 
Forum for natur og friluftsliv 
Den Norske Turistforening 
Grunneigarer rundt Vossadalsvatn og Svartavatn, v/Helen Hellestveit 
Øystese jeger og fiskerlag og Vernelaget for vassdraget i Kvam, v/Klaus Rasmussen 
Kyrkjevika Hyttelag, v/Ove Dalseid 
Øystese Grendelag v/Even Øyri 
Liv Lyngstad og Even Øyri 
Kristin Andresen Soldal 
 
 
  



Side 4 
 

Program for informasjonsmøte og befaring 31. august og 1. september 2016 

- Øystesevassdraget 

 
 

31.august 
 
 Kl 16:00:  Åpent møte for alle, med informasjon fra søkerne om prosjektene. Møtet 

avholdes på Holmatun - Øystese Samfunnshus. 
 

1.september 
 
Befaring BKK: overføring av Vossadalsvatn  

 
 09:00 Oppmøte parkeringsplass Fitjadalen. Kort orientering, HMS gjennomgang, 

inndeling i grupper for helikopterbefaring.  
 

 10:30 Samling ved Vossadalsvatn. 
     
 11:30 Fly ned til Fitjadalen. 
    
•     12:00 / 12: 30 Avslutning BKK med lunsj. 
 

Befaring Øystese kraftverk 

 
 12:30 Oppmøte ved sørlig del av Fitjadalsvatnet  
 
 12:45 Forflytning til inntaksområdet. 
 
 13:00 Orientering ved inntaksområde og øvre del av vassvegen. 
 
 13:30 Ørredalsfossen. 
 
 14:00 Orientering kraftstasjonsutløpet. 

 
 14:30 Oppsummering og avslutning. 
 


