From:

Bjørn Olav Haukelidsæter <bohaukel@gmail.com>

Sent:

7. august 2017 21:30

To:

Sørensen Jan Arthur

Cc:

'Birger Gauslå'; 'Kai'

Subject:

Befaring Tokkeåi 280617 - sak 200703195 Tokke-Vinjevassdraget

Hei Jan
Vi som deltok på befaringen 28-29.06 fikk frist til utgangen av august med å komme med
skriftlige merknader etter befaringen. For at merknadene skal bli så relevante som vi ønsker
har vi, som følge av det vi fikk høre under befaringen, behov for innsyn i noen
faktaopplysninger før vi kan gi våre merknader. Vi vil derfor få be om at du hjelper oss med å
framskaffe følgende:
1. Søknad(er) og tillatelse(r) for hvert bekkeinntak til overføringstunell fra Vinjevatn til
Tokke og fra Byrtevatn til Lio. Vi ber at det henvises til dokument/beskrivelse for
hvert av bekkeinntakene.
2. Søknad(er) og tillatelse(r) til å senke vannstanden i Helveteshylen. Det ble opplyst fra
ordfører og Morten Kraabøl at senkning var ca 3 meter. I NINA 1050 rapport, og
tidligere uttalelser fra Statkraft, er det påstått at vannstanden er senket litt. På
befaring endrer Statkraft litt til 1,70 meter.
Det var ett tidsvitne tilstede under befaringen, som dessverre få valgte å lytte til. Han
kan bekrefte at senking hadde blitt gjennomført i flere omganger. Det tilsier at det
har blitt foretatt betydelig mer senkning og endringer enn det Statkraft tidligere har
oppgitt.
3. Søknad(er) og tillatelse(r) til å etablere hver av 18 terskler i Tokkeåi på Dalen. Den
siste terskelen ble bygd på 2000 tallet i utløpet av Hakaflothylen bak Tokke
Videregående skole.
4. Både på befaring og i Statkrafts kommentar til høringsuttalelser av 16.06.2017 (side
15) henviser Statkraft til en rapport vi tidligere har bedt regulanten om innsyn i.
Denne rapporten undersøkte virkning av tidligere nedrampings praksis av Lio med
nye anbefalinger.
Vi ber om innsyn i denne rapporten.
5. Vi har tidligere bedt om forklaring på følgende tekst i gjeldende
manøvreringsreglement:
«Heller ikkje må lågvassføringa forminskes til skade for andres rettigheter.»
Vi kan ikke se å ha mottatt noe klart svar. Vi ber igjen om et utfyllende og forklarende
svar.

Vi har grunn til å tro at tiltak som nevnt over kan være tillatt etter vassdragsloven. Om det er
tilfelle bes det avklart om også eventuell oppretting av uheldige konsekvenser av slike tiltak
behandles i saken nå.
Hvis ikke denne henvendelsen kan besvares før 16.08. ber vi om at vi får forlenget fristen for
å komme med merknader (vi trenger tre uker).
Fortsatt god sommer.
Vennlig hilsen
Bjørn Olav Haukelidsæter

