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Høringsuttalelse ang. Gya og Mjelkefossen kraftverk i Hellelandsvassdraget i
Egersund kommune i Rogaland.
Undertegnede er eiere av Sirdalsveien 1570. Dette er en hytte som er avhengig av vann fra Store
Melkeåne.
Vanligvis bærer vi drikkevann fra avløpsbekken fra Store Melkeåne og opp til hytten. I tillegg har vi
lagt opp en 1’ slange/rørledning som ligger oppå bakken ca. 300 meter oppe i fossen. Denne
vanntilførselen gir oss vann både til å drikke og til å fylle badestampen i periodene når det ikke er
frost.
Vi er altså svært avhengig av å ha tilfredsstillende vanntilførsel til hytten.
Representanten fra Dalane E-verk. Jan Kåre Kvinlaug, har lovet at det, etter utbygging av prosjektet,
uansett forhold, vil være igjen en minstevannføring i bekken som skal kunne tilfredsstille våre behov.
Dette betviler vi sterkt. Denne uttalelsen er gitt til oss som enkeltpersoner og meddelt i et allmøte
på Helleland sammen med berørte grunneierne. Dersom det skulle oppstå en såpass lang
tørkeperiode som vi hadde i 2018, vil en slik minstevannføringen, være altfor liten.
Vi kan tenke oss at det fra selve rørgaten, tunellen blir lagt en stikkledning som vi kan bruke. Selv om
fosseduren vil forsvinne, og den ødeleggende stillheten vil senke seg over området, vil vi da allikevel
ha stilfredsstillende tilgang til vann som kan dekke våre behov.
Uansett må våre behov for tilgang til vann forbli uendret.
I vår lokalavis Dalane Tidende,02.09.2019, skrives det at kommunen er positiv til de «nye
vannplanene». Ut i fra hva vi leser i denne artikkelen og i de dokumentene som er utarbeidet i
forbindelse med prosjekteringen, skal man ivareta naturen og miljøet på best mulig måte. Derfor
mener vi også slik som Jan kåre Kvinlaug (Vassdragsteknisk ansvarlig) uttaler, at man ønsker å legge
vannføringen i tunell og ikke i rørgater som det må sprenges plass til i åpne sår. Dersom man velger å
sprenge ut grøfter for så å legge rørene nedi, vil dette medføre særdeles store konsekvenser og
rasering av naturen. I tillegg vil også hytten vår bli berørt på en særdeles skadelig måte.
Der hvor traseen er planlagt å skulle gå, må man uansett lage temmelig lange strekk med tuneller. En
helhetlig tunell vil derfor gavne alle parter, både natur, E-verk og oss som hytteeiere, best.

Vannføringen må legges i tunell.
Hytten og stedet betyr enormt mye for oss og for vår familie, venner , barn og barnebarn. Det er her
vi samler krefter i en hektisk hverdag. Det er her de mentalhygieniske batteriene blir ladet. Vi ønsker
bare fred og ro og få lov til å fortsette å bruke plassen uhindret og ikke ødelagt.
Vi håper og forventer at vi blir hørt og respektert i vårt syn og ønsker i denne, for oss, viktig sak.
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