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______________________
Bjørn Laugaland

_______________________
Leiv Rygg Langerak

Saksliste
Utvalgssaksnr

Innhold

AU 28/19

Godkjenning av innkalling og saksliste

AU 29/19

Val av en representant til å skrive under
møteprotokollen saman med styreleiar

AU 30/19

Orienteringssaker

AU 31/19

Søknad om å legge vannledning til sommerbruk i
terreng ved hytte i Grytdalen i Sirdal kommune,
(gnr/bnr: 2/38) Knut Roar Wiig

AU 32/19

Søknad om gjennomføring av vedlikeholdstiltak
for å sikre ferdsel opp og ned Loneskardet i
Åseral kommune, SVR LVO- Agder Energi

AU 33/19

Eventuelt

AU 28/19 Godkjenning av innkalling og saksliste
Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 16.08.2019
Ingen merknad

AU 29/19 Val av en representanter til å skrive under møteprotokollen saman
med styreleiar
Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 16.08.2019
Vedtak
Leiv Rygg Langerak i tillegg til styreleder Bjørn Laugaland.

AU 30/19 Orienteringssaker
Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 16.08.2019
Orienteringssaker:
Drifteveg Langevatn ref. brev frå NVE datert 01.07.19


Arbeidsutvalet ønsker sak behandlet i styremøte 18 september.

Vilkårsrevisjon Otravassdraget, ref. brev frå NVE datert 5.7.2019.



Det er formelt åpnet revisjon for Otra vassdraget. Styret vil få
revisjonsdokumentet til uttale når dette foreligger.

Oppsummerande notat veg Store Urevatn etter møtet med Bykle kommunestyre.
 Forlag til notat datert 09.08.2019 ble lagt frem for arbeidsutvalget. Kan sendes
som det foreligger.
Søknad frå Stavanger Turistforening om ny hytte ved Skansen- Frafjordheiane
landskapsvernområde.


Saken vil bli orientert om i styremøte i september. Deretter behandlet i styremøte
i desember 2019. Det vil bli arrangert en synfaring for styremedlemer mandag 23
september 2019. Forvaltningssekretariatet organiserer dette.

AU 31/19 Søknad om å legge vannledning til sommerbruk i terreng ved hytte
i Grytdalen i Sirdal kommune, (gnr/bnr: 2/38) Knut Roar Wiig
Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 16.08.2019
Handsaming i møte
Samrøystes i tråd med innstilling.
Vedtak
I henhold til § 48 i naturmangfoldloven får Knut Roar Wiig tillatelse til å legge
vannledning til si hytte samt for to nabohytter (gnr/bnr 2/ 39 og 40) som deler samme
vannledning fra naturlig vannkilde høyere opp i terrenget. Nødvendige avklaringer etter
plan og bygningsloven tas med Sirdal kommune.
Etter revidert retningslinjer for hyttefeltet i Grytdalen kan det gis dispensasjon til
vannledning fra naturlig vannkilde.
Vilkår







Ubebygde deler av tomten skal bevares uten irreversible inngrep i terrenget.
Busker, trær og større steiner må ikke fjernes.
Det er tillatt å legge vannledning fra liten bekk, tjern med hensyn til vannkilde, men
maks 150 m fra fritidsbolig.
Vannledning skal graves ned/tildekkes.
Små terrenginngrep for håndmakt for å skjule vannledning er tillat.
Vannledning skal ikke være større dimensjonert enn 32 mm.

Forvalters innstilling
I henhold til § 48 i naturmangfoldloven får Knut Roar Wiig tillatelse til å legge
vannledning til si hytte samt for to nabohytter (gnr/bnr 2/ 39 og 40) som deler samme

vannledning fra naturlig vannkilde høyere opp i terrenget. Nødvendige avklaringer etter
plan og bygningsloven tas med Sirdal kommune.
Etter revidert retningslinjer for hyttefeltet i Grytdalen kan det gis dispensasjon til
vannledning fra naturlig vannkilde.
Vilkår







Ubebygde deler av tomten skal bevares uten irreversible inngrep i terrenget.
Busker, trær og større steiner må ikke fjernes.
Det er tillatt å legge vannledning fra liten bekk, tjern med hensyn til vannkilde, men
maks 150 m fra fritidsbolig.
Vannledning skal graves ned/tildekkes.
Små terrenginngrep for håndmakt for å skjule vannledning er tillat.
Vannledning skal ikke være større dimensjonert enn 32 mm.

AU 32/19 Søknad om gjennomføring av vedlikeholdstiltak for å sikre ferdsel
opp og ned Loneskardet i Åseral kommune, SVR LVO- Agder Energi
Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 16.08.2019
Handsaming i møte
Samrøyst i tråd med innstilling.
Vedtak
I medhold av naturmangfoldloven § 48 får Agder Energi AS tillatelse til å gjennomføre
tiltak i forbindelse med å forbedre fremkomst for sau som skal til og fra sommerbeite i
verneområde for Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde.
Tiltakene ligger like innfor vernegrensa for Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane
landskapsvernområde i et allerede belastet område med hensyn til vannkraft og
regulering. Tiltakene vil i ingen eller liten grad påvirke verneverdier eller formål
nevneverdig. Etter en helhetlig vurdering av tiltaket blir vilkår i naturmangfoldloven
oppfylt, og det kan derfor gis tillatelse med vilkår.
Vilkår:








Gjennomføring av arbeidet skal forgå på en så skånsom måte som mulig.
Gjennomføring, inngrepsområde og bruk redkap skal være som omtalt i søknad
datert 21.06.2019.
Sprenging, graving, boring og planering skal gjøres uten motorisert ferdsel.
Arbeidet skal kun gjennomføres på trasse som er merket av i kartet.
Trær og annen vegetasjon samles i en haug og brennes på stedet.
Det kan planers og jevnes ut masser som flytter på seg i forbindelse med
forflytning av sau. Dette med håndmakt.
Ferdig gjennomført tiltak skal straks meldes fra til forvaltningssekretariatet for
synfaring.

Forvalters innstilling
I medhold av naturmangfoldloven § 48 får Agder Energi AS tillatelse til å gjennomføre
tiltak i forbindelse med å forbedre fremkomst for sau som skal til og fra sommerbeite i
verneområde for Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane landskapsvernområde.
Tiltakene ligger like innfor vernegrensa for Setesdal Vesthei og Ryfylkeheiane
landskapsvernområde i et allerede belastet område med hensyn til vannkraft og
regulering. Tiltakene vil i ingen eller liten grad påvirke verneverdier eller formål
nevneverdig. Etter en helhetlig vurdering av tiltaket blir vilkår i naturmangfoldloven
oppfylt, og det kan derfor gis tillatelse med vilkår.
Vilkår:








Gjennomføring av arbeidet skal forgå på en så skånsom måte som mulig.
Gjennomføring, inngrepsområde og bruk redkap skal være som omtalt i søknad
datert 21.06.2019.
Sprenging, graving, boring og planering skal gjøres uten motorisert ferdsel.
Arbeidet skal kun gjennomføres på trasse som er merket av i kartet.
Trær og annen vegetasjon samles i en haug og brennes på stedet.
Det kan planers og jevnes ut masser som flytter på seg i forbindelse med
forflytning av sau. Dette med håndmakt.
Ferdig gjennomført tiltak skal straks meldes fra til forvaltningssekretariatet for
synfaring.

AU 33/19 Eventuelt
Saksprotokoll i AU i verneområdestyret for SVR - 16.08.2019

