GILDESKÅL KOMMUNE.

Inndyr4/5-2018

GJENSKAPING AV SOLVIKVATNET.
Henviser til tidligere møter, befaringer, mailer, skriv og samtaler i sakens anledning gjennom flere
tiår og ikke minst til NVEs flere befaringer og kostnadsoverslag av 12/5-17. Siste svar fra Gildeskål
Kommune var e-post 3-8 2017.
Den delen av vannet som det nå er mulig å gjenskape har nå som før to grunneiere: Gildeskål
Kommune og undertegnende. Jeg er overbevist om at det vil være en berikelse om vannet
kommer tilbake, selv om det beklageligvis blir i en forminsket utgave. Skal ikke her komme inn på
alle positive ringvirkninger det vil medføre for store og små, flora og fauna, da det har vært gjort
mange ganger tidligere.
I mitt tidligere liv har jeg vært villig til å pantsette hus og grunn, samt å gjøre en betydelig
egeninnsats for å få prosjektet gjennomført. Etter at jeg måtte kaste inn årene pga sykdom har det
lenge vært uaktuelt å kunne bidra med hverken egeninnsats eller kapital. Imidlertid har saken
snudd seg på en utrolig måte. For å si det kort har Norsk Pasientskadeerstatning utbetalt meg en
erstatning som gjør det mulig for meg å betale de 20% av kostnadene som gjenstår dersom NVE
stadig står ved sin generøse intensjon om å dekke 80 %. NVEs prisoverslag av 12/5-17 tilsier at
kostnadene inkl mva vil være kr.625000,- + lønns og prisstigning fram til utførelse.
20% vil utgjøre 125.000- . Jeg sier meg villig til å garantere for et beløp på max 300.000,- for å få
prosjektet realisert. Ser at det vil bli behov for enkelte kosmetiske tiltak, som for eksempel
plankegjerde for å skjerme mot industriområdet. Beløpet kan om ønskelig settes inn på sperret
konto, slik at Gildeskål Kommune ikke skal risikere å bli økonomisk belastet. Jeg setter ikke som
vilkår for garantien at prosjektet blir gjennomført i min levetid, men vil sørge for at beløpet ikke
risikerer å bli stående på sperret konto til evig tid. Imidlertid vil jeg sette pris på en fortgang i
kommunens behandling av saken.
Vennlig hilsen
Jan Breivik.
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