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Deres

Kommentar

til konsesjonssøknad-

Vi viser til Midt-Telemark

Nye Oterholt

Kraftverk,

Energi AS' konsesjonssøknad

dato:

Deres

referanse:

Bø Kommune.

for Nye Oterholtfoss

kraftverk.

I forbindelse

med den pågående høringen ble det avholdt et folkemøte på Bø Hotell den 15. januar i år. På
vegne av Sundsbarm Kraftverk AS ønsker vi å gi noen kommentarer til utbyggingsplanene og
orienteringen

gitt på folkemøtet.

Vi er i utgangspunktet

positive til byggingen av Nye Oterholtfoss

kraftverk. Utbygging av ren og

fornybar vannkraft er viktig for at Norge skal nå sine nasjonale klimamål. Vi vil likevel få påpeke
del mangler og uavklarte forhold i konsesjonssøknaden
og arbeidet med denne.

en

En utbygging vil nyte godt av eksisterende
reguleringsanlegg
i vassdraget ovenfor det planlagte
kraftverket. Det betinger at Nye Oterholtfoss
kraftverk kjøper seg inn i disse anleggene, og tar sin
del av de årlige driftsutgiftene.

På 70- og 80-tallet ble det i etterkant av utbyggingen

av Sundsbarm

Kraftverk gjennomført

rekke rettslige skjønn i vassdraget helt ned til Norsjø. Nye Oterholtfoss
kraftverk
eller endre de forutsetningene
som ble lagt til grunn for disse rettsavsigelser.

Manøvreringen

av Seljordsvatnet

er viktig for produksjonen

en

vil kunne påvirke

ved Nye Oterholtfoss

kraftverk. Etter

vår oppfatning må Seljordsvatnet
anses å være uregulert. Eneste unntak er knyttet til en konsesjon
Bø kommune har, som tillater en senkning av vannstanden
i perioder med lavvannsføring.

På folkemøtet i Bø den 15.01 2015kom det frem at det gjenstår en del arbeid med å klargjøre
forholdet til grunneiere, falleiere og andre rettighetshavere på den planlagte
utbyggingsstrekningen.

Disse forhold tilsier at vi ber NVE kreve at MTE i forkant av konsesjonsbehandlingen
alle forhold

mot Sundsbarm

Med vennlig hilsen
Sundsbarm
kraftverk

Kraftverk

og dennes

/

"Finn 'Werner Bekken

Magne Wraa
Byggsjef / VTA

Energidirektør

Postadresse:
Sundsbarm
kraftverk
Postboks
3901

Besøksadresse:

Telefon:
Telefax:

35 06 56 50
35 05 00 42

E-post:

firmapost@skagerakenergi.no

3840

Web:

www.skagerakenergi.no

80

Porsgrunn

må avklare

retter og plikter.

Seljord

Bankgiro:

8150 16 42312

Org.

971 034 793 MVA

Nr.:

