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Respons til høringsuttalelser
Øderud Fossekompani AS - Org nr 912 176 614
I sammenheng med søknad om konsesjon til gjennoppbygning av Stensrud Kraftverk i Bingen så har det
vært gjennomført en åpen høringsrunde hvor berørerte, involverte og interesserte parter har fått
mulighet til å sende inn skriftlige inspill til konsesjon. Det kom inn totalt 9 uttalelser som alle er å finne
på www.NVE.no. Øderud Fossekompani AS heretter utbygger har mulighet til å kommentere utalelser
som følger på side 2 til 4.
Etter Høringsfrist var utgått og befaring gjennomført så har det innkommet en yttligere høringsuttalelse
som NVE har bedt utbygger å besvare. Utbygger stiller seg posetiv til all interesse rundt prosjektet og
skal besvare dette etter beste evne.
For å ungå overlapping av informasjon så velger utbygger å besvare denne høringutalelsen i et
selvstendig dokument.
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Jan Petter Juriks
Kommentar fra utbygger:
Litt historie først. Som Jan Petter nevner i sin uttalelse så er dette ett område som har opp igjennom
tiden hatt industri av varierendne art som har vært plassert på denne lokasjonen grunnet tilgangen til
energi som elven har gitt. Noe som også blir nevnt i konsesjonsøknad. Siste større utbygning/
gjenoppbygging var i etterkrigstiden til andre verdenskrig.
Utbygger eier eiendom 137/23 og 137/10 og har eid denne siden 2013. På tidlig 2000 tall gikk daverende
(del)eiere av tilstøtende eiendommer til fallene ved Stensrud sammen og besluttet at de ønsket å samle
fallretighetene samt tilpasset eiendom for kraftutbygning og dernest videresalg. Denne prosessen
omhandlet også daværende eier av eiendom som som senere ble solgt og idag eies av Jan Petter Juriks
og hans familie.
Eiendommen med dens tilhørende rettigheter ble da lagt ut for salg og ble kjøpt av to privatpersoner
utenbygs fra etter bud-runde hvor høyeste bud sto igjen som vinner. Denne prossessen ble gjennomført
og dokumentert på en ryddig og fin måte av erfaren megler/advokat for slike transaksjoner. Atle Øderud
tok i 2010 opp kontakt med daværende eier(e) da lite skjedde på området og fikk i 2013 mulighet til å
kjøpe eiendommen direkte.
I høringsutalelse tas det opp flere punkter som omhandler miljø i og rundt området som omhandles i
konsesjonsøknad. Dette er punkter som blir grundig beskrevet i bilogisk mangfold rapport(er) samt i
teksten i konsesjonsøknad så utbygger referer derfor tilbake til konsesjonsøknad når det gjelder
besvarelse av disse temaene.
Som nevnt i konsesjonsøknad har elven har svært lav vannføring i de varmeste tidsrommene og foreslått
minstevannsføring er ofte større enn tilsig i elven i den varmeste tidene på året. Noe som også er vist i
konsesjonsøknad og vedlagt vannføringskurver. Helvetesfallet er som beskrevet av Rådgivende biologer
ett naturlig vandringshinder i vassdraget så en vidreføring av bruk av vannresursene i denne delen i
kombinasjon med minstevannsføring og flomvassføring av elven vil ikke endre fiskemulighetene for
interesserte hverken oppstrøms eller nedstrøms influenseområde.
Utbygger har siden første allømøte på det lokale samfunnshuset hatt mye og god kommunikasjon med
naboer og da spesielt Jan Petter Juriks og har hatt flertalls møter/sosiale sammenkomster hjemme hos
Jan Petter som er en kunnskapsrik person med gode innspill til prosjektet. Innspill fra Jan Petter i
hennhold til plassering av inntak samt plassering i terrenget har blitt flittig dikutert når vi har gått i
terrenget sammen og blitt tatt med i oppdatert konsesjonsøknad. Utbygger tok spesielt kontakt med Jan
Petter før befaring men han kunne desverre ikke stille på befaring som vi hadde i felleskap med NVE
grunnet hyttetur i nord-norge. Utbygger setter stor pris på inspillene som har kommet og har som nevnt
på befaring ett mål om å ha en fortsatt løpende komunikasjon med naboer og da spesielt de med
direkte tilstøtende eiendommer slik at det vil bli ett best mulig prosjekt for alle parter. Lokal utbygger
tilstreber at området blir ryddet opp og forfinet slik at fremtidig bruk for oss lokale er hensynstatt på
best mulig måte samt at tilgangen til elven forbedres.
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