
Strømprosjekt Bjørnevatn - Bakkebu 
 
Valle 5 februar 2016     Formannskap salen Valle kommune  
 
Følgende møtte: 
Ordfører Steinar Kyrvestad, Rådgiver næring Frode buen og Strømkontakt Roald Axelsen  
 
Roald Axelsen orienterte om arbeidet som var gjort ang strøm til Bjørnevatn – Bakkebu. 
Spørreundersøkelsen som  nå har pågått i 1,5 år  ble gjennomgått, samt kart over ny høyspent trase. 
Det ble også vist til vedtaket som ble gjort  februar 2015 da alle strømkontaktene var samlet i 
Lillesand. Alle var der enige om å fortsette arbeidet og be om nye forhandlinger med Agder Energi og 
få til et godt samarbeid med Valle kommune. 
 
Roald orienterte videre om reglene for nettutbygging som vi er bundet opp av. Agder Energi har 
også sine egne fortolkninger som må tas hensyn til. 
I perioden har det også vært kommunikasjon mellom  oss  og Vegvesen – Telenor – Turistforeningen, 
samt Nødnett og utbygger av småkraftverket i Edan fossen. Alle ønsker en utbygging av strøm til sine 
respektive anlegg og bygg.  
Vi har også vært i kontakt med Otra Kraft ang bruk av kabelen som ligger frem til Løyningsbekken.  
Otra kraft har også meddelt oss at vi kan koble oss til der, samt legge ny høyspent kabel i veien frem 
til bekkeinntaket i Bjørnarå. 
 
Frode  informerte om at Valle kommune hadde gitt  positiv høringsuttalelse til søknaden om 
småkraftverk i Bjørnarå vassdraget. Søknaden om småkraftverket  er nå til behandling  hos NVE. Det 
er  Clemens kraft  http://clemenskraft.no kraft som søker om konsesjon og bygging på vegne av to 
grunneiere.  Les  vedtak i kommuestyret her 
 
Kommunen vil snart vedta ny kommuneplan.  I denne planen står det at: 

Valle kommune skal vere ein attraktiv «fritidskommune» for Sørvestlandet 
Under stragegier står det bl.a. 
- utvikle Bjørnevatnområdet i samsvar med kommunedelplanen frå 2008  
I planen er det ikke krav om vann og avløps anlegg etter at man har lagt inn strøm.  Kravet om 
avløpsanlegg kommer først inn når det legges inn vann i hytta. 
 
Kommunen har et sterkt ønske om at det skal legges frem strøm til Bjørnevatn – Bakkebu. Med 
strømmen vil det følge økt aktivitet for service næringen i bygda ,samt at det vil gi en økt sikkerhet 
for hyttefolket og offentlig  mannskap i nødsituasjoner og dårlig vær.  
 
Ordføreren vil gjennom sine politiske og adm. kanaler undersøke mulighetene  for at Agder Energi 
bruker handlingsrommet de har for utbygging av høyspentnettet, jfr. Innspill fra NVE. 
 slik at kostnadene fordeles mellom flest mulig enheter. Dersom alle «strømtrengende» kan regnes 
med i regnestykket, så vil kostnadene gå kraftig ned pr hytte.  
Håpet er å kunne legge frem nye opplysninger på påskemøtet 2016. 
 
Referent Roald Axelsen 
Strømkontakt Bjørnevann - Bakkebu 
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