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Innsending av høringsuttalelse
Informasjonsside
Fortsett med høringsutalelsen

Ja

Kontaktinformasjon for virksomhet
Organisasjonsnummer

993472743

Foretaksnavn

NILS KJETIL NESSA

Adresse

Nessavegen 452

Postnummer

4139

Poststed

FISTER

Foretakets telefonnummer

Ikke angitt

Foretakets e-postadresse

nkjet@online.no

Fornavn

NILS KJETIL

Mellomnavn

Ikke angitt

Etternavn

NESSA

Telefon

48051700

E-post

nkjet@online.no

Organisasjonsnummer

Ikke angitt

Foretaksnavn

Ikke angitt

Saksopplysninger
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NVEs saksnr.:

201204525

Sakstittel

Storåna kraftverk

Innsending av høringsuttalelse

Høringsuttalelse
Høringsuttalelse

Denne høringsuttalelsen blir sendt inn på vegne av Hia Sameie.
Hia sameie ønsker ikke at Storånå Kraftverk blir gitt løyve til å bygge
småkraftverk.
Dette begrunnes med følgende:
1. Eiendomsforhold
Clemens Kraft AS hevder at de er rettighetshaver, og har inngått
avtale med en andel av de berørte eierne av fallrettigheter og
arealet som er nødvendig for å bygge Storånå kraftverk.
Grunneiendommen Hia, Gnr 122 bnr 1, eies av Hia sameie, og
ligger på nordsiden av Storånå, på strekning fra Hiavatnet til
grensen mot gården Riveland (gnr 127). Hia sameie har ikke hatt
noe kontakt med Clemens Kraft AS vedr fallrettigheter og arealet
som er nødvendig for å bygge Storånå kraftverk, og har således ikke
inngått noen avtale med Clemens Kraft AS
Hia Sameie skulle som eier av Gnr 122 bnr 1 i utgangspunktet være
eiere av halvparten av fallrettighetene. Fra denne eiendommen er
det imidlertid opprettet flere å-bruk som kan hevde å ha
fallrettighetene.
Hia sameie har imidlertid fortsatt rettighetene knyttet til regulering av
Hiavannet, og utbyggingen baserer seg på at Hiavannet skal
reguleres med 1,5 meter. Fallrettigheter knyttet til regulering av
Hiavannet, vil Hia sameie være eier av.
Inntak er planlagt på høyreside av elveutløpet (nordsiden). Hia
sameie er eier av denne grunn, og vil ikke avgi areal eller gi tillatelse
til inntak på vår eiendom. Kraftstasjonen er planlagt i grenseområdet
for eiendommen til Hia Sameie, og vi må se nærmere på om vi også
kan hevde rettigheter her.
2. Konflikt med landbruksinteressene
Clemens Kraft hevder at utbygging vil være positivt for jordbruket
ved at eierne får tilleggsinntekter, og at utbygging ikke vil redusere
mulighetene for utnyttelse av område til beite. Hia sameie består av
4 parter der alle også eier landbrukseiendommer på Nessa.
Clemens Kraft har ikke vært i dialog med Hia sameie, og vi kan
vanskelig se at det på noen måte bidrar positivt til landbruket for de
4 landbrukseiendommen på Nessa.
Hia er et viktig sommerbeite for sau for eierne av Hia sameie, og
Storånå er naturlig avgrensning av beiteområde. Med planlagt
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minstevassføring vil Storånå ikke lenger fungere som naturlig
avgrensning av beiteområde, og utbygging vil derfor i stor grad
komme i konflikt med jordbruksinteressene. For at Hia skal fungere
som et hensiktsmessige beiteområde for eierne av Hia sameie, må
det ved utbygging bli satt opp gjerde helt fra inntak ved Hiavannet til
Kraftstasjonen ved Nes.
Inntak er planlagt rett i nærheten av driftevei fra Hia til Stakken, hvor
2 av eierne har sommerbeite for en god del av sine sauer.
Hiabakkane er bratte, og det er krevende å drifte sauene opp disse
bakkene. Det er kun i enden av Hiavannet det er mulig å få til en
god driftevei for sauene opp Hiabakkane. Hia sameie er bekymret
for at inntak og demning vil gjøre det vanskelig for oss å benytte
drifteveien som er benyttet i over 50 år for å få sauene på
sommerbeite.
Utbygging av Storånå kraftverk er derfor veldig konfliktfylt i forhold til
landbruksinteressene.
3. Det landskapsmessige inntrykket.
Clemens Kraft sin beskrivelse av de landskapsmessige endringene
knyttet til en utbygging er at vannet blir nærmest borte fra elva 10-11
måneder av året. Denne beskrivelsen bagatelliserer en dramatisk
endring av landskapet, og er også mangelfull.
Det landskapsmessige inntrykket vil bli dramatisk endret også ved at
det må bli satt opp gjerde langs hele elven for at beiting fortsatt skal
være mulig. Kulturlandskapet på Hia er holdt i hevd ved beiting, men
også med omfattende manuelt arbeid av eierne av Hia sameie for å
rydde brage og annet kratt mm. Dersom beiting ikke lenger vil bli
mulig, vil også det manuelle arbeidet opphøre, og området vil raskt
bli tilgrodd med brage, kratt mm, og kulturlandskapet vil bli betydelig
endret.
Utbygging av Storånå kraftverk vil derfor endre det
landskapsmessige inntrykket dramatisk.
Det bør ikke bli gitt løyve til å bygge småkraftverket i en situasjon
hvor det er uklarheter i forhold til eierforhold/ fallrettigheter, vil
medføre betydelig konflikter med landbruksinteressene og hvor det
landskapsmessige inntrykket blir dramatisk endret.
Høringsuttalelse som vedlegg
Vedlegg av bilder og kart
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Ikke angitt

