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Klimaendringene som blant annet har medfØrt Økte nedbØrsmengder har også gitt oss, i Odda,
utfordringer med tanke på (2)kt vannfg)ring i Opo-elven og fare for flom. På bakgrunn av dette, og ikke
minst flommen i Opo hØsten 2014, er vi svært glade for at Norges vassdrags- og energi-direktorat har
igangsatt og gjennomfØrt flomsikringsarbeider i elven/elveleiet.
Slik vi forstår det foreligger det nå tre alternativer til videre flomsikring;
iAlt.l

: flomluke

iAlt.2

: flomtunnel med kraftverk (gist)
: flomtunnel med kraftverk (vest)

iAlt.3

Vi fraråder at det gis konsesjon for alt. 3 «flomtunnel med kraftverk (vest)».
Vår begrunnelse for dette er stor usikkerhet rundt de forurendede bunnsedimenter i S(2)rfjorden
innerste områder. Nye strØmningsforhold i indre havnebasseng vil kunne f@re til at gamle sedimenter
blir påvirket og at omrg)ring vil resultere i en mer forurenset fjord.
Vi mener videre at sg)knaden til SKL ikke oppfyller kravet i vannforskriften og at det, grunnet dette,
må gjennomfgires en konsekvensanalyse/utredning.
FØrst da vil vi få kjennskap til hva slags påvirkning dette tiltaket vil ha for miljØet.
Vi mener også at det beste vil være om NVE ber NIVA utfØre denne utredningen.
Om noen av tiltakene skal gjennomfBres, så må SKL pålegges å gjennomfgire prlvetakinger av
fjorden, på lik linje med industrien.

Vi stØtter også det punktet i rapporten, «Tiltaksplan for forurensede sedimenter i SØrfjorden»», som
sier at store deler av havnebassenget burde vært tildekket.

Alle forhåndsregler må tas ved alle de tre alternativene, og det må pålegges en gjennomf(;aring av
ordentlige undersØkelser. Det er ikke Ønskelig med Økt forurensning og heller ikke at allerede
gjennomf@rte milj(»tiltak skal være bortkastet.
Industrien har allerede strenge krav via Vanndirektivet og foreslåtte tiltak, som kan påvirke
bunnsedimentene og medf(Zre (bkt forurensningsnivå i en allerede belastet fjord, vil automatisk
medfØre at offentlige myndigheter må sette strengere krav til bedriftenes utslippskonsesjoner for å
tilfredstille EU's vanndirektiv. Dette vil kunne medf(3re at bedriften tvinges til redusert produksjon
eller investeringeri kostbare rensetiltak, som på sikt vil true arbeidsplassene ved bedriften.
Vanndirektivet har som mål at alle vannforekomster skal vere uten miljgiproblemer pga kjemisk og
biolgisk overbelastning innen 2021.

Hlringsuttalelsen er enstemmig vedtatt av avd. 44 sitt medlemsrn@)te mandag 19. februar.
Elektrokjemisk Arbeiderforening
Avd,. 44 av Ind/5stri Energi
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