Innsending av høringsuttalelse
NVE
Innsendt dato: 29.01.2015
Referansenummer: WPUKOC

Innsending av høringsuttalelse
Saksopplysninger
NVEs saksnr.:

201301317

Sakstittel

Nye Oterholtfoss kraftverk

Høringsuttalelse fra:

Privat person

Personopplysninger

Side 1

Navn

Tormod Henriksveen

Telefon

95270295

Adresse

Hågåbergja 28

Postnr

3802

Poststed

Bø

E-post

post@bakkengard.no

Gjenta e-post

post@bakkengard.no

Innsending av høringsuttalelse

Høringsuttalelse
Høringsuttalelse

Som eier og driver av Gnr.43 Bnr.1 med grense til Bøelva i det
aktuelle området, kommer disse utbygningsplanene overaskende
på.
Vi kjøpte denne gården i 2001 og visste ingen ting om planene før
folkemøtet i 2013.
På dette tidspunkt var vi hverken for eller imot utbygging, men
ønsket litt mer info om planene.
Vi kontaktet da Midt-Telemark Energi as med spørsmål om fall og
vannrettene i området og fikk da info om at dette sansynligvis
tilhørte Bø Kommune.
Vi kunne ikke finne noe dokumentasjon på at dette stemte og vi fikk
en bekreftelse av MTE på at dette blei "det jobbet med".
Pr.dags dato er dette fortsatt ikke på plass, og vi som grunneiere må
ta stilling til denne utbyggingen i rekordfart.
Denne utbyggingen har framtidsrettet stor negativ verdi for oss. Vi
driver en liten gård og trenger derfor all driftsverdi selv, for å kunne
drive denne i framtiden.
Slik som landbrukspolitikken er idag må vi ha flere ben å stå på, og
vi må rette vår drift inn mot kultur, turisme/utleie og rekreasjon.
Vårt prosjekt vil få store "riper i lakken", på hva vi kan tilby vår
kundegruppe ved en slik utbygging.
Hva blir kultur/natur opplevelsen på Kvennøya og kulturstien rundt
elva, uten stryk og fosser?
Hva med det gode fiske som nå endelig er i ferd med å bære frukter
etter mange års dugnadstimer?
Rekreasjon er viktig i dagens tressende hverdag, derfor er elva og
området rundt det akuelle utbyggingsområdet, arena for mange
aktiviteter. Utviklingspotensialet er stort i dette område.
Bø har kun et område som har dette tilrettelagt på et sted, og det er
her.
Som aktiv bruker av området har vi observert at flere og flere
fastboende og turister bruker området aktivt.
Det må nevnes at Oterholt/Kvennøya blei i 2007 kåra til Bø`s
viktigaste friluftsområde og er kommunens tusenårsstad.
Det er da et paradoks at Bø Kommune vil ruste opp kulturverdiene
i.h.h.t reguleringsplanen for området, samtidig som de vil rasere det
med ei kraftutbygging.
Vi skjønner at Bø Kommune vil prøve å tjene penger, men jeg tror at
dette prosjektet koster mer en det smaker og at ettervirkningene er
mer negativt en positivt både for almennheten og oss, og vi er derfor
imot en utbygging.

Side 2

Innsending av høringsuttalelse
Hilsen Nina og Tormod Henriksveen
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Høringsuttalelse som vedlegg

Ikke angitt

Annen relevant informasjon

Ikke angitt

Vedlegg av bilder og kart
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