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Kommentar til høringsuttalelser vedrørende
Bergsfjord kraftverk
Vi har gått igjennom høringsuttalelsene vedrørende vår
konsesjonssøknad i Bergsfjord .
I uttalelsene fremkommer mange uriktige/usaklige og udokumenterte
påstander fra utviklingslaget og ordføreren i Loppa.
Slik jeg ser det har vårt arbeid med å forsterke dammen samt
oppgradere kraftverket, blitt gjennomført iht lover og regler og med
hensikt om å ivareta hensyn til miljøet og til bygdas befolkning,
gjennom hele prosjektperioden. Det også ved utforming/utførelse av
anleggene. Bla ble anleggsveien oppgradert for flere hundre tusen,
slik at publikum på en sikker og god måte skulle få adkomst med
personbil, til magasinet som fra før av var et populært utgangspunkt
for utflukter i området. Kraftverket som ligger midt i bebyggelsen ble
pusset opp og ekstra påkostet utvendig designet for å passe inn i øvrig
bebyggelse .
I tillegg til oppgradering av kraftverket, er dammen forsterket og satt i
stand iht NVEs krav. De fleste uttalelsene er knyttet opp mot dette
prosjektet. For dette arbeidet, benyttet vi Muliticonsult avd . Tromsø
som fagkonsulent, prosjekterende og stedlig kontrollør.
Det ble utarbeidet miljøplan for arbeidet som ble grundig fulgt opp
gjennom hele anleggsperioden . Etter endt arbeid ble det gjennomført
befaring på anlegget. Her ble det lagt vekt på at arbeidet var utført iht
miljøplan og teknisk beskrivelse.
Ymber påtok seg uoppfordret om å rydde opp og kjøre vekk søppel og
skrot som lå i naturen i nærhet av anlegget.
Vennligst gi beskjed dersom det er behov for mer detaljert beskrivelse
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fra oss vedrørende søknad og høringsuttalelser.
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Hva er videre saksgang? Når kan vi forvente ferdig behandlet
søknaden . Vi minner om at søknaden vår ble sendt dere i 2010.
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