!

Til Strand kommune!

!
Fra Naturvernforbundet i Strand!
!
!
Søknad om planendring for Dalen 2 kraftverk!
!
!

Jørpeland kraft AS (JKAS) søker om planendring for Dalen 2 kraftverk.!
JKAS søkte i 2014 om konsesjon for å bygge kraftverk i Lågalia ved Dalavatnet.
Konsesjonssøknaden møtte massiv motstand da en utbygging ville sterkt påvirke og
ødelegge det viktigste turområdet i Strand kommune. Alle organisasjoner og Strand
kommunestyre har sterkt frarådet og gikk imot utbyggingen pga miljø- og
naturkonsekvensene.!
Nå, rett før jul dukker det opp ny søknad om dette prosjektet: JKAS kommer med
melding om planendring for konsesjonssøknaden. Det vil si at JKAS gjør noen
forandringer på prosjektet for å få omkamp, eller om en vil, ny behandling av søknaden.
Denne planendringen går ut på at pumpe tas ut av kraftverket pga dårlig økonomi, og at
rørgaten skal graves ned i sin helhet og ikke legges i sprengt tunnel, noe som også vil
redusere kostnadene.!

!

JKAS hevder i sin planendring at når rørgaten i sin helhet graves ned, vil dette gi
reduserte miljøinngrep. Der som rørgaten i konsesjonssøknaden var tenkt i tunnel, er
det partiet i Lågalia hvor det er brattest og bare fjell. Her må det i sin helhet sprenges ut
for rørgaten. Miljøinngrepet vil bli svært omfattende og en av de mest brukte turveier vil
bli helt utilgjengelig. Blandt annet bruker Jørpeland ungdomskole denne veien til
Ørnabu. Miljøinngrepene vil ikke bli reduserte, men større.!
De fleste i Strand er lokalkjente og har gått noe i området rundt Jørpeland, f.eks opp
Kjellbrekk ovenfor Selemork. I 1972 ble det bygget ny kraftlinje og i den forbindelse ble
det etablert en anleggsvei for beltekjøretøyer i Kjellbrekk. Alle som har gått her har sett
at sporene ikke har grodd, enkelte plasser blir inngrepene fortsatt forverret. Når en da
vet hvor bratt det er i Lågalia i forhold til Kjellbrekk er det lett å forstå at sporene og
inngrepene etter omsøkte rørgate i Lågalia aldri vil gro.!

!

I sin planendring hevder JKAS at konsulentselskapet Ecofact i sin miljøvurdering
konkluderer med at nedgravd rørgate i sin helhet reduserer miljøinngrepene! Det står
ikke noe i Ecofacts sin rapport om dette, og det er tydelig at JKAS prøver å «pynte» på
søknaden. I beste fall har JKAS ikke tolket miljørapporten riktig.!

!

Det er svært betenkelig at JKAS i sin planendringssøknad hevder at miljørapporten til
Ecofact sier at miljøkonsekvensene blir mindre. Ecofact sin rapport omhandler bare
biologisk mangfold (planter), og rapporten sier de biologiske konsekvensene blir lik med

begge alternativer. Hvordan JKAS tolker denne rapporten er et mysterium og det bør
politikere i Strand kommune bite seg merke i.!
JKAS unngår i den nye planendringssøknaden helt å nevne de landskapsmessige og
friluftsmessige konsekvensene. Både friluftsinteresser og landskapsmessig vil den nye
planendringssøknaden gi store negative konsekvenser, enda større en opprinnelig
søknad.!

!

Denne planendringen til konsesjonssøknad er på ingen måte mindre kontroversiell, tvert
imot, miljøinngrepene blir bare større og området rundt Dalavatnet vil bli ødelagt på
samme måte som tidligere omsøkt.!
!
Heldigvis har vi oppegående politikere i Strand kommune som har avslått denne
søknaden tidligere, og det ville være særdeles oppsiktsvekkende om politikere nå på
nytt skulle gå mot sitt eget vedtak. Området hvor denne utbyggingen er omsøkt er eid av
Strand kommune. Tidlig på 1980 tallet ble eiendommen kjøpt med midler fra
Naturverndepartementet med forutsetning om at området skulle brukes til friluftsliv.
Utbyggingssøknadene strider så mye imot denne forutsetningen som det vel er mulig.!
!
Det er verdt å merke seg at JKAS nå, like før en ferie sender inn ny søknad. Dette er en
velkjent taktikk fra kraftselskapene. Søknaden blir sendt et par uker før ferie slik at
ukene og til og med måneder kan gå vekk uten at kommuneadministrasjon og politikere
får behandlet saker. Dette er nok en planlagt og beregnende metode også fra JKAS. Det
samme skjedde også rett før sommerferien hvor JKAS sendte inn en konsesjonssøknad
om å få senke Dalavatnet med 50 cm..!
!
Vi har stor tro på at både kommuneadministrasjon og politikere på ny setter foten ned
for denne planendring som egentlig er verre enn opprinnelig konsesjonssøknad. !
Sikkert er det at den folkelige motstanden mot dette prosjektet vil være enda større enn
før.!

!

Med vennlig hilsen.
På vegne av Naturvernforbundet i Strand.
Leder
Egil Tjensvold
15.01.2018

