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Lillehammer, 27. august 2013

øla Kraftverk AS (SUS)- søknad om konsesjontil å byggeøla kraftverk i Nord-Fron kommune
- høring
Det vises til høring på konsesjonssøknad
kommune,

angående bygging av Øla kraftverk

i Nord-Fron

Oppland.

Bakgrunn
Opp1and fylkeskommune
uttalte seg til konsesjonssøknaden for Øla kraftverk i forrige runde i
brev datert 29. september 2011. Prosjektet er nå endret bl.a. på grunn av konflikt med
verdifulle

naturområder

av stor verdi. Utbyggingen

vil utnytte et fall på 150 m, med start på

kote 400 hvor det bygges en dam med 2 m høyde og ca 3 m bredde.
Fra inntaket vil det gå en rørgate på ca 800 meter til kraftstasjonen
Røret vil ligge nedgravd hele strekningen

som ligger på kote 250.

Det vil bli bygget en kort, permanent

atkomstvei

kraftstasjonen samt en midlertidig anleggsveg i rørgatetraseen opp til inntaket.
Kraftverket er planlagt med en Installert effekt på 1,5 MW og en årlig produksjon

til

på ca 4,5

GWh.
Nettilknytning
kraftstasjonen.

skjer via jordkabel

til en eksisterende

Foreslått minstevannføring

22 kV linje som ligger 200 m unna

er 240 l/s om sommeren

og 20I/s om vinteren.

Samfunnsmessigeforhold
Med unntak av at den totale produksjonen
endringer

i samfunnsmessige

forhold

med unntak av utbyggingsfasen
sysselsetting i kommunen.

vil kraftverket

slik at
og

vil også i liten grad bli påvirket, men for de

vil det ha en positiv økonomisk

kan bidra til å sikre bosettingen

er det ingen

Det er fortsatt

kun i liten grad bidra til økte inntekter

Elektrisitetsforsyningen

lokale eierne og fallrettighetshaverne
kraftverket

blir mindre i det nye prosjektet

mot vår forrige høringsuttalelse.

effekt. Inntektene

blant eierne av fallrettigheter

og eventuelt

kraftverket.
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Naturinngrep
Det er gjort viktige endringer
søknad. Hovedgrepet

i prosjektet

at inntaket

med tanke på naturinngrep

er flyttet

nedenfor

i forhold til forrige

den viktige bekkekløftlokaliteten

(A-verdi)

overfor Stigen.

Rørgaten er også flyttet
bemerket

nord for naturbeitemarken

ved forrige høringsrunde.

Ut over dette ber fylkeskommunen
foreslått

ved Stigen slik som fylkeskommunen

om at følgende avbøtende

tiltak gjennomføres

som

i utredningen:
Minstevannføringen

økes noe utover 5-persentilen

tørrere perioder der det forekommer

Ev. forekomst

av elfenbenslav

for å bedre fuktighetsforholdene

i

truede lavarter langs Øla

i den rike blandingskogen

ved Einstapplykkja

sjekkes

før
detaljtrase

for rørgate stikkes ut slik at en kan unngå å berøre disse forekomstene

For å reetablere
avdekningsmasser
tildekking

vegetasjonen

raskere, bør en forsøke å ta vare på vekstlaget

under anleggsarbeidet

på en slik måte at de kan legges tilbake ved

av nedgravd rørgate

Konklusjon
Fylkeskommunen er positivt innstilt til utbygging dersom de avbøtende
vilkår i konsesjonen.
Fylkeskommunen

vurderer fordelene

som større enn konsekvensene

tilrår at det gis konsesjon til Øla kraftverk

tiltakene

settes som

av inngrepene,

og derfor

(SUS).

, ,L__

Tron • Carlron
Teamleder

og

Næring og samfunn

Erik Lageti(on
rådgiver

