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Høringsuttalelse ang. SKL sin søknad om kraftverk. Opo-vassdraget.
Mine spørsmål og uttale ang. SKL sin omsøkte kraftverksbygging med vann fra Opo-vassdraget.

Konsekvenser for fjorden?

Næringsstoffer til fjorden
Hvordan vil endring av vannstrømmen fra Opo til krafttunell påvirke næringsstoff-tilførselen til livet i
fjorden? Vil en «oppdemming /voll» ved nedløpet fra Sandvinsvatnet til OPO stenge for
næringsstoffer?
Hvordan vil sammenhengen mellom næringsstoffer elva fører med seg til plankton og andre
organismer i sjøen kunne påvirke fisken i fjorden, og samspillet mellom elva og fjorden?
Er dette utredet?

Dumping av steinmasser i fjorden
Det blir allerede i dag dumpet enorme menger steinmasser i fjorden fra Fjellhallene til Boliden,
utenfor Eitrheims-neset, noe som har endret bunnforholdene i fjorden. Disse inneholder rester av
spreng-ladninger og fenghetter. Er ikke fjorden nok belastet med utsprengte steinfyllinger?
(Er evnt. disse steinmassene fra Fjellhallene mindre brukelige til fyllinger andre steder enn masser fra
en evnt. kraftverkstunell?)
Hvilke konsekvenser får dumping av enda flere steinmasser til sammen for fjorden vår?

Allerede stor kraftutbygging i Sørfjorden
Finnes det grenser for hvor mange elver som skal legges i rør og hvor mange kraftverk vi skal ha i
Sørfjorden? Det har kommet mange nye småkraftverk i Sørfjorden de siste årene. Hvor går grensene?

Konsekvenser av mangelfull utredning av alternativer, økonomi og redsel for liv og helse
Så lenge det ikke er utredet alternativ til kraftverksbygging for å sikre folk mot flom, og folk i Odda er
redde for at det ikke skal være økonomi til for eks. alternativt flom-luke -drift, eller at NVE sin sikring
av elva ikke er god nok, er det mangelfullt grunnlag å ta beslutninger på for de folkevalgte.
Dette ansvaret må NVE ta på alvor fordi det handler om grunnlag for beslutninger, og derfor
handler også NVE sitt arbeid i neste omgang om politikk i så måte.

Overordna målsettinger for forvaltning av naturen må veie tungt.
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