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14/03862 Reguleringsplan Skurdalsstølane ‐ Offentlig ettersyn – Merknader
Det vises til forslag til endring av reguleringsplan for Skurdalsstølane som er lagt ut til
offentlig ettersyn.
Med tilhørighet til fritidseiendom gnr. 87 bnr. 20 i Hol kommune, vil jeg herved komme med
merknader til planforslaget.
Som berørt part bemerkes det at vi ikke har blitt varslet om planene.
Jeg har følgende merknad til det fremlagte reguleringsforslaget:
Forurensningsbelastning og resipienter
Utslipp fra renseanlegg for områdene A9 og A10 er planlagt for drenering mot bekk i vest,
Sætebekken. Vi som bruker fritidseiendommen benytter Sætebekken som drikkevannskilde
og Skurdalsfjorden til aktivt fiske, bading og øvrige friluftsaktiviteter.
Utslippet representerer fare for forurensning av bekken, Skurdalsfjorden og
Skurdalsvassdraget, ikke minst ved en driftsstans ved renseanlegget.
Renseanlegget vil ha toppbelastning i ferieukene vinterstid. Denne toppbelastningen
sammenfaller med perioden da vannføringen i bekken og vanngjennomstrømningen i
Skurdalsfjorden er på et minimum.
Dette, sammen med det faktum at Skurdalsfjorden er forholdsvis grunn, gjør at Sætebekken
er en ikke egnet resipient for utslipp fra avløpsanlegg.
Skurdalsvassdraget, fra Skurdalstjernet og til og med Rambergvatnet, er kanskje det siste og
eneste vassdraget i Hol Kommune som ikke er regulert ved vannkraftutbygging, med regulert
vannføring eller er belastet med utslipp av avløpsvann.
Det er viktig for fremtiden at dette vassdraget blir bevart slik det er i dag, og at det også
videre kan fungere som et godt vassdrag som drikkevannskilde og for fiske, rekreasjon og
friluftsaktivitet.

Jeg forutsetter at kommunens administrasjon og politiske organer tar merknadene til følge i
den videre behandlingen av denne saken.
Kommunen må stille krav til en sikker og langsiktig løsning, og et avløpsanlegg som løses på
egen grunn. En løsning som ivaretar kvalitetene i naturen, og ikke ødelegger de med
kortsiktige og risikofylte anlegg.
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