From:
Sent:
To:
Subject:

Ole K <s1352890@combitel.no>
27. juni 2017 15:53
Sørensen Jan Arthur; NVE
Re: 200703195 - Tokke-Vinjevassdraget

Hei,
Viser til min epost 07.06.17 (ang. deres ref 200703195-78), hvor jeg meldte meg på som
deltaker på første dag av befaringen 28.06.17 08.15-19.20 (ikke middag). Jeg kommer ikke til
å møte på befaringen - har ikke lenger tiltro til at NVE foretar objektiv saksbehandling.
Følgende er eksempler på hva som danner bakgrunnen for min tvil:
1. Kravet om vilkårsrevisjon er nå 10 år gammelt og burde ha vært avsluttet for lenge
siden - iflg. forvaltningsloven § 11a første ledd skal sak avgjøres uten ugrunnet
opphold.
2. NVEs hydrologiskedata fra Skiensvassdraget, som er vanskelig vassdrag å regulere,
har vist seg å være av tvilsom kvalitet. Etter flommen høsten -15 ble det påvist feil i
beregning av persentiler/flomnivåer ved Elvarheim og den gamle måleserien ved
Skotfoss ble avsluttet. Fortsatt er det uklart om og hvordan endringer i normal null,
som følge av landheving, innvirker på statistiske beregninger.
3. Måleserier holdes hemmelige, som bedrifts hemmelighet, hvilket det ikke er grunnlag
for da opplysningene kan observeres av alle i sanntid på målestedet - opplysningene
er ikke hemmelige, bare vanskelig tilgjengelige for interessenter utenfor
kraftbransjen. Drifen av reguleringsanlegg blir ikke transparent for allmennheten.
4. Det loves å komme tilbake med avklaringer/vurderinger, men svar uteblir i årevis, jf.
eposter nedenfor og Tokke kommunes forespørsel om veier i 2010.
5. NVE bygger avgjørelser på rapporter kjøpt og betalt av regulanter - rapportene blir
utarbeidet av firmaer/forskningsinstitutter i ett lite marked hvor hvert oppdrag er
viktig for oppdragstaker.
6. NVE følger ikke opp at Statkraft driver veier i Botnedalen som forutsatt av OED og
Stortinget.
7. Det gis ikke innsyn i hvorfor NVE i veisaken overprøver OED og Stortinget.
8. Flere forhold trekker i rettning av at det fortsatt er nære forbindelser mellom NVE og
firmaene som er etablert etter utskillingen av divisjonen Statskraftverkene fra NVE.
9.

Med dette som bakgrunn framstår befaringen nå som en proforma sak som bare må
gjennomføres.
Vennlig hilsen
Ole Kr. Langås
----- Original Message ----From: Sørensen Jan Arthur
To: 'Ole K'
Sent: Tuesday, June 13, 2017 12:14 PM
Subject: SV: 200703195 - Tokke-Vinjevassdraget høring

Hei,

Det er beklagelig at det har tatt så lang tid å få svar.
Saken ligger fortsatt hos juridisk seksjon. Saksbehandler har vært i permisjon, det kan være noe av
forklaringen.
Jeg skal purre.
Vennlig hilsen
Jan Sørensen
Sjefingeniør
Konsesjonsavdelingen
Seksjon for Vassdragskonsesjon
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959211
E-post: nve@nve.no eller direkte: jaso@nve.no
Web: www.nve.no

Fra: Ole K [mailto:s1352890@combitel.no]
Sendt: 11. juni 2017 16:43
Til: Sørensen Jan Arthur
Emne: Re: 200703195 - Tokke-Vinjevassdraget høring

Hei,
Viser til epostene nedenfor, sist den du sendte 11.12.13 hvor du informerte om at juristene
har spørsmålene til vurdering og at jeg vil høre fra deg når du får tilbakemelding.
Jeg kan ikke se at du har svart meg. Hva er status, har det stoppet opp hos juristene?
Vennlig hilsen
Ole Kr. Langås
----- Original Message ----From: Sørensen Jan
To: 'Ole K'
Sent: Wednesday, December 11, 2013 11:54 AM
Subject: SV: 200703195 - Tokke-Vinjevassdraget høring

Hei,
Viser til e-post datert 29. oktober.
Spørsmålene du stiller i e-posten er til vurdering i juridisk seksjon i NVE.
Sender svar så snart jeg får tilbakemelding fra juristene.
Mvh
Jan Sørensen
Sjefingeniør
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Telefon: 09575 eller direkte: 22959211
E-post: nve@nve.no eller direkte: jaso@nve.no
Web: www.nve.no

