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Uttale fra gbnr. 52/6 på Jordal
Vårt gårdsbruk ligger på Jordal ved Sandvinsvatnet. Vi mener at vi har en av de flotteste
eiendommene i Odda, og følte oss utrulig heldig da vi overtok gården for noen år tilbake.
Huset vi bur i er av eldre dato og er plassert i det opprinnelige tunet på Jordal. Her bur vi
nederst i dalen med breen som bakgrunn og grønne fine flater langs Sandvinsvatnet. Vi eier
eiendommen som går i sør langs Buerelva sitt utløp til Sandvinsvatnet. Vi har to ganger de
senere år vært berørt av flom. Begge gangene er det marka vår og murene langs elva som
har fått materielle skader, som følge av dette mottok vi naturskade erstatning. Vi har sikret
elvebredden med utbedringer av mur for fremtidig tilsvarende flom, og har tru på at det
arbeidet vi har gjort skal være tilfredsstillende. Dersom elva allikevel går over sine bredder
en gang i løpet av 200år er dette noe vi mener at vi må kunne påregne, og mener skadene
som følge av det vil sannsynlig være minimale.
Vi har brukt mye tid på å studere flomkartene utarbeid av SKL. Etter SKL sine flomkart er det
liten gevinst for oss som følge av tiltak. Jeg har også studert flomkartene for de andre
berørte områdene langs Sandvinsvatnet. Vi kan ikke se at søknaden garanterer virkninger i
stor grad for disse områdene. Hva med lokal sikring av disse eiendommene? Hva er gjort for
å sikre sine eiendommer lokalt?
Når det kommer til å sikre Odda sentrum har NVE brukt over 100millioner og dette er arbeid
som pågår fortsatt. I følge NVE sikres elva for enn 500års flom i tillegg til 40% påslag. Etter
TEK17 er det tillatt å sette opp bolig dersom det er sikret for en 200års flom. Odda kommune
har nylig gitt tillatelse til oppføring av ny bolig på en av tomtene som var rammet ved
flommen i 2014. Det er altså trygt for å bygge nye boliger langs Opo! Allikevel fremstilles det
som det er nødvendig å sikre ytterligere for at folk skal kunne bo der, så hva skal et kraftverk
sikre? Etter å ha studert flomkartene er det 5 boliger på Sandvin, hvor en er usikker på hva
effekter det vil gi. Det er elva så går over sine bredder, ikke Sandvinsvatnet, så vil
flomkraftverk garantert sikre disse?
I søknaden fra SKL er det lagt inn en større fylling for å bygge ut Odda Camping. Odda
Camping er regulert til friområde. I lag med Hovden og Jordal er dette det området som er
mest benyttet til turområde blant lokalbefolkningen i Odda. Er det heldig å utvide dette
området ytterligere til camping langs Jordalveien? Hva område skal erstatte dette området
dersom det reguleres til camping? Vi mener at Odda kommune må ta stilling til hvor store
deler av Odda som skal forbeholdes til turisme. Innbyggerne i Odda kommune skal vel også
ivaretas.
Søknaden viser inntak for kraftverket på Jordalsveien. I søknaden legges det opp til vei for
Jordal i anleggsperioden via Eidesåsen. Det er ingen illustrasjoner i søknad som viser løsning
for dette. Dette er som beskrevet over en vei som benyttes i stor grad av myke trafikanter,

søknaden sier ingenting om hva tiltak som er planlagt for å sikre de myke trafikantene i
anleggsperioden. Det er i dag ingen fortau i dette området, og med en slik trafikkbelastning
som det er skissert i dette området har vi vanskelig for å se noen trygg og tilfredsstillende
løsning på dette. Anleggsområde, boligfelt, camping og idrettsplass i lag er vel uten tvil en
dårlig kombinasjon.
Når en veier fordeler og ulemper ved tiltak er det etter vår vurdering flere ulemper som
følge av tiltak enn fordeler. Vi har ikke gått inn på konsekvensene for fisk og Opo som elv da
vi mener de negative konsekvensene her kommer frem i andre parter sine uttaler. Vi mener
søknaden bærer preg av hastverk, og vi mener at NVE bør gi avslag på søknad om
flomkraftverk, og vurdere hva lokale sikringer som er nødvendige.

Malin Jordal og Geir Atle Jordal
eiere av 52/6 på Jordal
Arnvid Ove Jordal og Margit Jordal
beboere på Jordal og tidligere eiere av 52/6

