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Høringssvar - konsesjonssøknad for Nye Oterholtfoss kraftverk Bø i
Telemark

Vi viser til brev av 24.20.2014 med tilhørende konsesjonssøknad og konsekvensutredning.
Midt-Telemark Energi AS søker om tillatelse til å bygge Nye Oterholtfoss kraftverk i
Bøelva i Bø kommune i Telemark. Det er presentert to alternativ for plassering av
kraftstasjonen. Hovedalternativet har utløp ved Piperudsletta, og vil gi en årlig produksjon
på om lag 56 GWh.
I hovedalternativet er kraftstasjonen og vannveien tenkt bygget i fjell, mens kraftstasjonen
i alternativ 2 er planlagt å ligge i friluft.
Landbruksdirektoratets merknader
Den viktigste landbruksmessige konsekvensen av dette tiltaket er knyttet til plassering av
massedeponiet. Hvor stort areal som vil bli beslaglagt er avhengig av hvilket alternativ for
utbygging som blir valgt. Velges hovedalternativet og plassering av massene på Kåsa, er
det opplyst at et areal på ca. 10-20 daa vil bli beslaglagt. Av dette er ca. 6 daa fulldyrka
jord. Det er pekt på en annen plassering av de ca. 130 00 m3 spengmasse som ev. blir en
følge av utbygging etter alternativ 1. Denne plasseringen er en bekkedal øst for Sisjord.
Ved utbygging etter alternativ 2 er massene (ca. 15 000 m3) tenkt plassert i nærheten av
kraftstasjonen.
Landbruksdirektoratet tilrår på det sterkeste at en ved gjennomføring av denne
utbyggingen unngår å benytte fulldyrka jord som lagringsplass for utsprengte masser. Ut
fra den beskrivelsen som er gitt i konsesjonssøknad og tilhørende konsekvensutredning,
virker det ikke som noen av de andre aktuelle plasseringene av massedeponier vil legge
beslag på fulldyrka jord. Disse alternativene er derfor å foretrekke ut fra hensynet til
landbruksinteressene.
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Det er ellers opplyst at dette området er angitt som LNF-område i kommuneplanens
arealdel. Vi gjør derfor oppmerksom på at ev. bruk av fulldyrka jord til massedeponi
krever samtykke til omdisponering etter jordloven § 9.
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