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Nye Oterholtfoss

Høringsuttalelse

kraftverk

Vi skriver denne uttalelsen som eier av gnr. 44 bnr. 30 og dermed som nobo av området
i
tippomröde”
er vurdert som "anbefalt
"Kåsa" under gnr. 44 bnr 3. Dette området
onslogsvis
ot
søknaden
dv
from
går
Det
kraftverk.
], Nye Oterholtfoss
olterndtiv
utbyggingsl30 000 m3 sprengstein og løsemosser skdl tippes og at det etter hvert skal legges jord oppå
til londbrukstormål.
området
massene og tilbakeføre
1 skulle bli realisert,
Dersom utbyggingsolternotiv
ved Sisjord.
”K6150", f. eks området

ønsker vi at et annet

tippområde

enn

Årsaken til dette er som følger:
.

Dette
langs Sondvinveien.
Kåsa" må massene transporteres
For å komme til området
som
medfører stor belastning, særlig med hensyn til støy og støv, i et boligområde
og idrettsonnlegg.
ungdomshus
bornehdge,
også inneholder

'

der det kun ble dyrko
som nå kalles "Köso", vor tidligere et landbruksoreol
Området
sitt. For é
& utvide jordbruksarealet
korn. For ca, IO år siden, ønsket grunneieren
og det hor blitt tilkjørt mosser
oppnå dette har det blitt høgd tømmer i flere etapper
utbygningsomröderi

fra flere

Bø.

Arbeidet

startet

uten

at naboene

ble varslet

om ot

tiltoket skulle storte, men vi hor underveis fått vorsler fro grunneier i særlig belastende
og det har aldri vært varslet
er området el jordbruksareal
tidsrom. l reguleringsplanen
for
lipp/depontomröde
et
som
fungere
eller
være
eller søkt om at området skal
årrekke.
en
i
på
holdt
masser, selv om det kan se slik ut. Arbeidet har nå dessverre
Grunneier

ikke kommet

hor fortsatt

i mål

med

c")opporbeide

hele

området

hon

hor

og
Etter det vi tidligere hor fått opplyst ov Bø kommune
ryddet til jordbruksareal.
være ferdig
ov et større jordbruksareal,
skulle etableringen
Telemark Fylkeskommune,
innen 201 l. Grunneier er nå flere år på overtid. Vi tror at en ov årsakene til dette, er ot
han ikke har hott tilstrekkelig kapasitet i form av moskineri, til å plonere ut de massene
slik
hon hor mottott. Det er nå på høy tid at området blir benyttes til landbrukstormöl
ifm. Nye Oterholt Kraftverk vil forlenge en
var. Mdssedeponering
det opprinnelig
som allerede er long? på overtid og som har vært til stor belastning
onleggsperiode

både for bo kvaliteten og det estetiske i nærmiljøet vårt.
av disse opplysningene,
På bakgrunn
fro Norconsult
som står i fogropporten

håper vi at NVE forstår at vi reogerer
s. 27:

sterkt på følgende

A ved" Kåsa” er lagt ved et eldre tipp/deponiområde
tippområde
"Alternativt
landbruk. imidlertid grenser et mindre jorde på om lag ödoo til det eksisterende
for mossedeponi”
som også inngår i planområdet
Hilsen
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