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HØYRING AV SALBU PRODUKSJON AS - NVE referanse
201836836-6
Det vises til brev av 7.11.2018 angående Salbu Produksjon AS sin søknad om løyve til uttak
av vatn frå Salbuelva og regulering av Ramsgrøvatnet i Hyllestad kommune, mitt svar av
17.12.18 og søker sine kommentarer til kommentarer innkommet datert 26.2.2019.
Det vises også til synfaring 27.5.2019 hvor jeg var representert ved min datter Eli K.
Vassenden.
Det er en rekke punkter i mitt opprinnelige brev av 17.12. som ikke er kommentert av søker,
og det hadde vært nyttig for alle parter om det ble avklart.
Eksempelvis:
1) Det gis ingen begrensninger for nåværende eller fremtidig drift på Vassenden gard
begrunnet i at vannet fra Ramsgrøvatnet og Salbuelva brukes til smoltproduksjon og
det bekreftes skriftlig. Likeså må det bekreftes at kvernrettighetene som 18/1
Vassenden har i tillegg til felles vannretter med øvrige beboere på Øen kan benyttes
fritt og ikke båndlegges.
2) Synfaringen tydeliggjorde feil i søknad mht. høyde på fritidsbolig og det må
hensyntas, likeså vurdering av privat bro på 18/1 Vassenden.

3) Det formodes at avsjekk søker skulle gjøre mht. eiendomsrett i Ramsgrøvatnet er
avklart og at det bekrefter at jeg er grunneier i vatnet. Mht. spørsmål stilt under
synfaring er det vesentlig å få avklart hvor demning planlegges plassert og hvor langt
ut fra strandlinje rettighetene til 18/1 Vassenden går, både strandlinje langs fylkesvei
og langs Høydalsvegen slik at demning ikke kommer i konflikt med dette.
4) Spørsmål under synfaring på hvordan man tenker å hindre vanngjennomtrenging,
enten fra fylkesvei eller fra Høydalsvegen og inn på eiendommen 18/1 Vassenden er
vesentlig, ettersom det antas at det ikke er solid grunnfjell begge steder. Forsegling
mot et hevet Ramsgrøvatn må sikres.

5) Det noteres at 18/1 Vassenden vil få en ny båtplass i nærheten av dagens plass ved
elveutløpet.
6) Risiko ved dambrudd og konsekvens av dette blir, såvidt jeg forstår, ivaretatt av NVE
gjennom en grundig konsekvensutredning der alle risiki inklusive mulige ras vurderes.
Det som imidlertid ikke er besvart i mitt opprinnelige brev er hva som skjer dersom
dameier går konkurs og ikke lenger har ansvar som dameier, eller hvorvidt dameier
er pålagt å forsikre for eventuelle skader nedenfor demning. Det ber jeg om at det
blir besvart basert på krav fra NVE eller lovhjemler/kutyme.

7) Det må også inkluderes i risikovurdering at det som nevnt ikke er DAB/mobiltelefon
eller internett-forbindelse i område, og Hyllestad kommune har besluttet at
fiberutbygging for hele kommunen ikke skulle omfatte strekning fra Salbu til Fjalergrense. Dette er ikke kommentert verken fra Hyllestad kommune, søker eller NVE,
men jeg antar at NVE tar dette med i risikovurderingen.
8) Bygging av demning - miljøhensyn: Dette vil kreve en vesentlig senking av
Ramskrøvatnet, og det gir meg stor bekymring for hvordan livet og vannstand i
Salbuelva skal ivaretas under bygging. Vannet skal, såvidt forstått under synfaring,
ikke stoppes i elva under bygging av demning, noe som vil ivareta livet og faunaen i
elva. Risiko for mulige faunaskader må unngås ettersom det er gytende fisk, ål, samt
hekkende hegre, havørn, ravn, ender, og landdyr som oter, rev og hjort som ferdes i
og langs elva. Under synfaringen ble det antydet noe om rør som skulle legges, men
det fremkom ikke klart hvor eller hva det innebar, så jeg antar det ikke vil berøre 18/1
Vassenden og heller ikke Salbuelva.
9) Risiko for utglidning av vei antar jeg vurderes av NVE og States Vegvesen sammen,
ettersom det tidligere ikke er gitt konsesjon for regulering av Ramsgrøvatnet på
grunnlag av risiko for utglidning av fylkesveg 607.
10) Avslutningsvis er det betryggende å få bekreftet at tiltaket ikke kan iverksettes uten
avtale med grunneier som ivartar alle privatrettslige forhold.

Jeg ser frem til å høre svar på mine tilbakemeldinger på konsesjonssøknad, både
ovennevnte og tidligere som ikke er besvart, og takker samtidig NVE for at det ble gitt
mulighet for ytterligere tilbakemeldinger.
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