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UVDA LSVASSDRAGET

Sender inn innspill som jeg ønsker at det blir tatt stilling til. Dette da jeg er eier av Gnr. 17 Bnr. 4.
Nore og Uvdal Kommune har ved energiutvalget

hatt befaring av hele strekningen som har med

Uvdalsvassdraget å gjøre. Detjeg synes er underlig er at det ikke er hensynstatt elvekanten derjeg
Etter min mening, så må det jo sees på tilfeller på strekningen som er utsatt for

har eiendomsretten.
undergravning

av kanter og skråninger og da mot bebygde bygninger nær vassdrag. Jeg kunne

selvsagt kommet med innspillene før, men det kan viser seg i noen tilfelle at de ikke blir tatt med og
derfor senderjeg

en dokumentasjon

med et kart med et utsnitt over område.

Der elven kommer fra syd/ vest (punkt A) og svinger i 90 grader er det mye vannmasser som graver
mer og mer når det er vårflom og enda verre ved ekstraordinære

flommer.

Fundamenter

(B) til brua

som går over elven kan også bli utsatt med tiden og kanskje ned mot punkt C på kartet. Jeg har også
brønn nær ved elvekanten som førsyner bygningsmassen med vann og som har forsynt
næringslokalet

med vann hele tiden. Vertikale høyden fra elven ved liten vannføring til 0 nivå

parkeringsplass er ca. 3 meter og elven kan stige ca. 1.5 meter avhengig av flommen art. Det jeg
kunne tenke meg er at område blir forsterket
trinn til 0 nivå på parkeringsplassen.

med stein som verner mer mot utgraving og da i flere

Byggetjeg har er til næringsdrift

og bolig.

Håper på en positiv behandling av denne innsendelsen og at potensiale farer langs vassdraget blir
prioriter før forskjønnelser

av områder, dette hvis det ikke blir rom for alt.
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