Høringsuttalelse Kjørstadelva Kraftstasjon.
Bakgrunn.
Jeg er eier av boligeiendommen som ligger nærmest kraftstasjonen, ifølge søknaden 65 meter. Det er
selve bolighuset men uteplassen ligger nærmere. Jeg at naturområdet blir brukt mer enn det står
skrevet i søknaden og forbipasserende er opptatt av den flotte fossen pluss kulturminnene. Turister
er interessert i det biologiske mangfoldet.

Uttalelse
Det opprettes en kraftstasjon alt for nær boligeiendom. Det finnes mulighet til å plasser den et sted
hvor det er vesentlig lengre unna boligeiendom. Det er heller ikke den beste plassen med
fremkommelighet ved eventuell uhell/ulykke. Den var i utgangspunktet planlagt et annet sted.
Unødvendig område som blir inkludert i prosjektet er ca. 300 meter nedenfor Voldenvegen på
vestsiden av elva. Spart lengde på berørt elvestrekning fra 250 – 300 meter hvis opprinnelig plan.
Ingen vesentlig fallhøyde de siste 250 meterne.
Det vil bli gravd ned ca. 250 meter unødvendig rør.
Det vil bli gravd ned ca. 250 meter unødvendig jordkabel.
Det vil måtte opparbeides og vedlikeholdes ca. 250 – 300 meter ekstra vei. Vegen blir permanent.
Anleggstrafikk i prosjektområdet antas å være over 4 år. Det er lang tid for de som bruker
naturområdet og bor der.
Hvor mye bråker et Francisaggregat med maks effekt på 2,5 MW? Det skal isoleres og arbeides mye
med å få så lite støy imot nærmeste boligeiendom med en avstand på 65 meter for at det ikke skal
være forstyrrende. Uteplassen er enda nærmere og vil bli ødelagt med tanke på stillhet som er en
naturlig fordel ved å bo på landet.
Det installeres en transformator ca. 60 meter ifra der personer oppholder seg til daglig, bor,
leker/arbeider og slapper av. Ville tro kraftstasjonen vil gjøre at verdien vil forringes med tanke på å
bo på denne eiendommen. Jeg har ingen kunnskap for å vite hvor mye støy det vil bli, om det blir
stråling osv. Men jeg ville anta at jeg ikke akkurat har «vunnet» da den opprinnelige plasseringen av
kraftstasjonen ble flyttet. Eiere av naboeiendommene til opprinnelig plassert kraftstasjon og som
også nå er andelseiere har stilt krav om at anlegge flyttes. Og den negative siden med å være nabo
til en kraftstasjon er nå flyttet ned til meg. Vekk ifra alle andelseiere.
En annen sak som jeg heller ikke har god nok kunnskap om er fare for lynnedslag. Kraftstasjonen det
er søkt om å bygge er på et sted hvor det ikke er vanskelig å komme seg fram til for
utrykningspersonell og beredskapsbiler enkeltvis men det er en smal enveis fungerende trasé. Og
vannet er på nedsiden og ville medføre at utrykningspersonell vil måtte arbeide under risiko.
Stasjonen vil ligge i et om sommeren tørt område og ild vil spre seg fort. Bolighuset mitt ligger høyere
enn kraftstasjonen så jeg lurer på om det settes opp lynavledere for å redusere skade på
boligeiendommen og beboere.
Hva med eksplosjonsfare? Det skjer eksplosjoner i slike anlegg og hvordan er det da å bo så nært.

Det nevnes i søknaden at området blir brukt lite. Jeg har en annen oppfatning. Selv er jeg veldig
opptatt av naturen i området. Bruker både elvestrekningen og er glad i å gå turer i skogsterreng.
Ettersom min eiendom ligger nær Voldenveien kan jeg fortelle om mange hendelser hvor turister har
stoppet og spurt om både fossen, kulturminne og rødlistearter. Spurt etter stier for å kunne gå en
liten tur.
Det er mange som sykler runden Kongsberg, Volden, Kongsberg og den andre runden Kongsberg,
Lauer/Raje, Åsveien og tilbake til Kongsberg. Av disse er det mange som nyter fossen og område
rundt. Et område som er enkelt å komme nært og oppleve naturen. Et område som tilhører
bekkekløft området og naturreservatene ovenfor. Tenk å kunne bevare en slik helhet.
Eldre eller andre som ikke har så stor bevegelighet kan komme nær et flott fossefall som gir en
enorm glede hos de som liker å få oppleve naturen. Å oppleve en foss så nært, kjenne fossen på
huden, det er bare å anbefale alle som ikke har prøvd. Kanskje dere andelseiere i dette prosjektet
kunne ta å stoppe bilen, eller kanskje gå en tur og oppleve dette selv. Slik jeg oppfatter søknaden så
er det vel blant annet dere som ikke bruker nærområdet.
Området blir brukt til masse fotografering.
Selv om fisken er liten og fiskelykken ikke av det største så er opplevelsen å kunne gå et sted å sette
seg med en fiskestang å tro man skal få fisk verdifull. Trenger ikke å bli kjørt langt vekk men samtidig
oppleve stillheten og roen i et ikke «overbefolket» område.
Kjenner dere til de mystiske svarte hullene i elva?

Konklusjon.
Jeg håper at naturen og mulighet for flotte naturopplevelser vil vinne over denne søknaden om
konsesjon. Kom dere ut og nyt naturen vi har i nærheten. Nyt stillheten vi har her ute.
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