From:
Sent:
To:
Subject:

Morten Sekse <sekseog7en@gmail.com>
14. juni 2018 13:22
Haugen Brit Torill
Fwd: Høyringsutalelse fra Aarsand

Hei til deg.
Vedlagt er svaret som kom fra Hardanger Energi Nett. Om du legger det inn som svar til
AArsand er det bra.
Når det gjelder de andre negative utallelsene ønsker vi ikke å gå i detalj på hver enkelt sak
som er sendt inn.
Jeg vil allikevel legge ved en kommentar som Harald Alvavol skrev. Han sitter i styret, er
grunneier og er svært aktiv i å terettelegg og bevare nye og gamle løyper i, å rundt området på
Lofthus. Alltid godt utført for å tilrettelegge for turgåere og turister som er på Lofthus. Her
nevnes, informasjonstavler om fruktdyrking og historia på Lofthus. Elvadalen,
Munketrappene, Dronningstien, Den nye brua som nå kommer over Opo oppe på fjellet og
mer.
Grunneigarane er alltid med som god støtte på laget.
Når jeg skriver grunneierens og det de representerer og gjør, er de ikke nevnt med ett ord av
noen av de som er i mot utbygging. Blir grunneieren kreditert eller er motstandaren balansert
når di skriver, nei. De blir i denne sammenheng fremstilt som utbyggeren, utbyggeren som
ikke hvet sitt eget beste.
Harald skriver.
“Me vil understreke at mange av naturopplevingane i Elvadalen er gjort tilgjengelege
grunna mennneskelege inngrep som rydding av beite, rydding av skog, bygging av skogsveg
og bygging av bru. Alt dette utført av grunneigarar som leve med og av naturen. Skogsvegen
rundt elvadalen er til nedfalls og me slit med å halde den ved like. Aktivitet og drift sikrar
utvikling og vedlikehald. Grunneigarane i Opedal har og vore med å oppgradere andre
turvegar som ligg på deira eigedom, som Munketreppene, som gjennom mange hundre års
forfall vart rusta opp for nokre år sidan.
Me ynskjer som grunneigarar å poengtere at det kjem mange positive ting ut av aktive
grunneigarar som driv jorda, ryddar beite, bygge vegar, tek ut skog, og her bygge ny
demningsbru og rustar opp vegen rundt elvadalen, slik at endå fleire kan på oppleve den
fantastiske naturen.``

Med vennlig hilsen
For Opedal Ljosverk

Morten Sekse
Mob: +4741928228
---------- Forwarded message ---------From: Øyvind Svartveit <oyvind.svartveit@hardangerenergi.net>

Date: 2018-06-05 8:48 GMT+02:00
Subject: Høyringsutalelse fra Aarsand
To: Morten Sekse <sekseog7en@gmail.com>
Hei
Hardanger Energi Nett AS registrera at Opedal Ljosverk har redusert installert effekt frå 5,4
til 1,0 MW. Dette gjer det noko enklare å tilknyta kraftverket til distribusjonsnettet i området.
Når det gjeld tilknytingspunktet var det planlagt på Aarsand sin eigedom, med ny nettstasjon.
Ved effektreduksjonen som er føreteke er det lettare og evt. flytte dette til ei nærliggande mast
for å ivareta grunneigar sine ønskjer. Dette er noko me normalt gjer i detaljprosjektering av
slike anlegg.

Mvh
Øyvind Svartveit
Dagleg leiar nettselskap
45411210

Hardanger Energi Nett AS
Epost: post@hardangerenergi.no

Fra: Morten Sekse [mailto:sekseog7en@gmail.com]
Sendt: 29. mai 2018 17:40
Til: Øyvind Svartveit <oyvind.svartveit@hardangerenergi.net>
Emne: Høyrings utalelse fra AArsand

Hei Øyvind.

I forbindelse med vårt planlagte Kraftverk i Opo på Lofthus, er vi nett ferdige med
Høringsfisten.

NVE har bett oss svare på henvendelsen til AArsand. Slik eg forstår mailen fra Magne er du
nå rett mann til å si noe om denne saken.

Eg har svarfrist til den 06.06 til NVE. så da håper jeg at du har tid til å skrive litt vedrørende
tilkoblingspunkt som AArsand er litt bekymret for.

https://www.nve.no/konsesjonssaker/konsesjonssak/?id=8033&type=V-1

Med vennlig hilsen,
for Opedal Ljosverk

Morten Sekse
Mob: +4741928228
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2408629-1-1.PDF
39 KB

--

Med vennlig hilsen / Kind regards,

Morten Sekse
Mob: +4741928228

