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Organisasjonsnummer *
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Firma

ALTEVATN HYTTE OG BÅTEIERFORENING
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Bjørnsmoveien
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Ivar Foshaug
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ifoshaug@online.no

Kontakt adresse

Bjørnsmoveien 14
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9360
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Bardu
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Høringsuttalelse
Høringsuttalelse

Trenger vi flere ulønnsomme småkraftverk som kun blir bygget fordi
Staten subsidierer 50 % av kostnadene ?
Det er også kommet frem at utbyggere har begynt å kvitte seg med
ulønnsomme kraftverk, som så selges til utenlandske investorer
med norske subsidier.
Er det slik vi vil ha det ?
Bør ikke staten forvalte disse midlene på en mer samfunnsnyttig
måte ?
Når det gjelder en eventuell utbygging av Salvasskardelva,så er det
tenkt en ny tunell fra Altevatn til et inntak i elva langt ovenfor
eksisterende tunellinntak til Statkraft.
Dette vil berøre en stor del av det fineste partiet av elva, som idag er
et yndet turområde
Dette elvepartiet er veldig attraktivt og mye brukt om sommeren.
Hvorfor skal vi ødelegge det ?
Dagens tunellutløp i Altevatn vil ved en utbygging bli tørrlagt, og stå
igjen som et stygt sår i terrenget.
Dette er idag rettelagt slik at det er en yndet fiskeplass og turmål.
Vatnet fra en ny tunell vil gå inn i kraftverket, og når det kommer ut
fra kraftstasjonen er det fare for at det blir isfritt der det idag går
isfiske / hytteløype for snøskuter.
Hvordan blir det med den ?
Kan vi risikere frostrøyk på kalde vinterdager når temperert vatn
kommer ut fra kraftstasjonen?
Det ligger en hytte i umiddelbar nærhet til en eventuell kraftstasjon.
Kan den risikere å få både visuell og støymessig forurensing ?
Dette er spørsmål vi ønsker svar på.

Høringsuttalelse som vedlegg

Ikke angitt

Annen relevant informasjon

Ikke angitt

Vedlegg av bilder og kart

Side 2

