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KVITFJELL OG RAUDFJELL VINDKRAFTVERK – SØKNAD OM NY 
ADKOMSTVEI Deres ref 200701246-138 
 
Kattfjord utviklingslag viser til §8 i Forskrift om konsekvensutredninger, og krever med dette en 
konsekvensutredning for en eventuell ny adkomstvei. Dette uavhengig om den kommer via 
Sørfjorden eller Nordfjorden, Kattfjord. 
 
 
Begrunnelse 

 Ny adkomstvei vil rasere hele utelekeområdet til Kattfjord skole, - og barnehage. Det er i 
dalen de har all sin aktivitet på for eksempel skidager. 

 Dette vil også medføre at all frilufts ferdsel for lokalbefolkningen går tapt. 

 Lysløypen, bygget på dugnad, vil bli rasert. 

 Drikkevannskilden er i området og denne vil bli forringet. 

 Det ligger bolighus helt inntil den eksisterende veien opp dalen, og disse vil få forringet 
bokvalitet. Fordi veibredden må utvides i dette området, vil disse bolighusene få den «på 
trappa». 

 Av samme grunn, vil skole- og barnehage måtte komme enda nærmere veien enn dagens 
situasjon. Men alt det som det medfører. Vi kan for eksempel nevne sikkerhet, støv og støy. 

 Alternativ 1: Ilandføring Sjøtun: 
o Beboerne lang RV 862 mellom planlagt kai og skolen, vil få veien nærmere sine hus 

pga utvidelse av veien. Dette vil medføre mer støv og støy, samt forringet bokvalitet. 

 Alternativ 2: Ilandføring Nordfjordbotn: 
o 8-9 km lengre transportetappe langs den allerede smale RV 862. 

 Felles for begge alternativene: 
o Trafikk i havna, vil forhindre dagens trafikk for turister, fritidsbåter og lokale fiskere. 
o Endring av dagens isforhold. 
o Økt støy av båt – og biltrafikk i store deler av døgnet. 
o Ekstra mye støy i forbindelse med lossing og lasting (vi har erfaring med sand-båter). 
o Beboerne langs RV 862 mellom Nordfjordbotn og skolen, vil få veien nærmere sine 

hus pga utvidelse av veien. Dette vil medføre mer støv og støy, samt forringet 
bokvalitet. 
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o Barna som bor langs RV 862, vil få begrensninger i sin ferdsel lang veien og dette vil 
påvirke deres oppvekst. 

o Dagen veistandard, vil ikke tåle denne trafikken. 
o Da veien må sperres i lange perioder, vil dette medføre endring i for eksempel 

skolebusskjøringen og trafikk til fra barnehage. 
o Økt trafikk rundt skole- og barnehage, vil medføre utrygge forhold i skolehverdagen. 
o Ekspropriasjon er ekstremt negativt!! Dette vil medføre reduksjon i eiendommens 

verdi. Alle grunneiere er imot bruk av begge alternativene i Kattfjord. 
o Igangsatt investering av kunstgressbane, vil måtte bli lagt på is, da vi frykter stor 

fraflytting av barnefamilier dersom adkomstveien går gjennom bygda. 
 
 

Hvis vårt krav om konsekvensutredning ikke blir imøtekommet, forlanger vi en umiddelbar 
begrunnelse for dette. 
 
 
 
Kattfjord utviklingslag 
 
Anita Winther 
Leder 
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