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Svar høringsuttalelser vedrørende Kleivelvi kraftverk
I det følgende er høringsuttalelsene til høringspartene kort kommentert.

Fylkesmannen i Hordaland
Fylkesmannen i Hordaland tilrår utbygging etter hovedalternativ 1. De tilrår også et samarbeid med
Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum for å dokumentere og sikre verdier av museal verdi.
Oppsetting av reirkasser for Fossekall må vurderes.
Vi mener at slik alternativ 2 er utformet, så får man økt produksjon / samfunnsnytten uten merkbare
ulemper. Vi snakker om fraføring av ytterligere vann, men bare i flomsituasjon, og bare på berørt
elvestrekning. Sikring av verdier av museal verdi ligger inne i planen. Vi tar til etteretning
anbefalingen om reirkasser.

Hordaland fylkeskommune
Hordaland fylkeskommune tilrår utbygginga med 3,7 GWh (alternativ 1). De påpeker også
lokalhistorisk verdi, og ønsker et samarbeid med Norsk Vasskraft- og Industristadsmuseum for å
dokumentere og sikre verdier av museal verdi.
Våre kommentarer ses ovenfor.

Statens vegvesen
Vi tar deres uttalelse til etterretning.

Voss kommune
Voss kommune tilrår at det blir gitt konsesjon for Kleivelvi kraftverk.

Pål Erdal
Pål Erdal er generelt opptatt av å ikke svekke vernet i vassdrag med bygging av kraftverk. Han spør
derfor om det ville vært urimelig at Kleivelvi ble sanert nå når kraftverket er utdatert.
Kraftverket er en del av Ungdomsherberget sitt driftsgrunnlag. Med et krav om sanering ville
arbeidsplasser stå i fare.

FNF Hordaland
Vi ser ikke at FNF Hordaland har uttalt seg spesielt om Kleivelvi.

Voss Utferdslag
Voss Utferdslag uttaler at det er greit at Kleivelvi kraftverk får gjennomført planene sine. De påpeker
også at anlegget på sikt blir mindre synlig grunnet nedgravd rørgate.

BKK Nett
BKK Nett påpeker kapasitetsproblem i Voss T3 transformatorstasjon.
Vi mener et slikt kapasitetsproblem eventuelt må løses med oppgradering.

Konklusjon
Vi merker oss at søknaden om oppgradering av Kleivelvi kraftverk stort sett vurderes som tilrådelig av
høringspartene.

For Mjølfjell Ungdomsherberge AS
Rune Dyrkolbotn

