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Høringsbrev - 6 småkraftsaker nord i Hedmark fylke
NVE har mottatt6 småkraftsøknader
nord i Hedmarkfylke. Sakeneskal behandlessamtidig.NVE
ønskerat høringsinstansene
vurdererhver sakfor seg,menogsåsamlet.Kraftverkenedettegjelderer:
Søker

Kraftverk

Erik Mortensen m.fl.
Renåfallet
fallrettighetslag
Mathiesen-AtnaAS
Østerdalen
Kraftproduksjon AS
Blåfall AS
Blåfall AS

Vassdrag

Kommune

MW

GWh

Follakraftverk 002.MC0 Folldal
Renåa
kraftverk
002.JD3AA Rendalen
Hira kraftverk 002.LAZ
Stor-Elvdal

3,50

11,5

2,00
0,70

6,1
3,7

Rivakraftverk 002.JEAZ
Deiakraftverk 002.JC3Z
Nørakraftverk 002.Q1Z

2,00
5,30
4,40

4,9
12,8
13,3

Tynset
Åmot
Os

Folla kraftverk - Erik Mortensen m.fl. - Folldal kommune
Grunneierneønskerå utnytte et fall på 15,5 m i elva Folla medinntak på kote 572,5og kraftstasjonpå
kote 557. Inntaksdammen
i betonger planlagtmeden lengdepå ca. 150 m og en høydepå inntil 13 m.
Fra inntaketføresvanneti et 3000mm rør over en strekningpå 300 m ned til kraftstasjonen.Rørgata
gravesned og dekkestil på helestrekningen.For tilkomst til kraftstasjonensøkesdet om byggingav 270
m ny vei fra den gamlehovedveieni Folldal. Eksisterendeskogsbilveiervil ogsåbli tatt i bruk i
anleggsarbeidet.
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Side 2

Middelvannføringenved inntaketer 16,3 m3/s, og kraftverketer planlagtmeden maksimalslukeevnepå
27 m3/s. Kraftverket vil ha en installerteffekt på 4,0 MW, og vil etterplanenegi en årsproduksjonpå
11,5 GWh. Utbyggingenvil føre til redusertvannføringpå en 1,3 km lang elvestrekning.Det er planlagt
å slippeen minstevannføringpå 600 l/s i perioden16.4 - 15.8 og på 400 l/s 16.8 - 1.10 i forbindelsemed
opp- og nedvandringav fisk. Til sammenligninger 5-persentilen2,2 m3/s.Det er ikke planlagtslipp av
minstevannføringrestenav året.
Renåa kraftverk - Renåfallet fallrettighetslag - Rendalenkommune
Renåafallrettslagønskerå utnytte et fall på 298 m i elva Renåamedinntak på kote 678 og kraftstasjon
på kote 380. Inntaksdammen
i betonger planlagtmeden lengdepå ca. 25 m og en høydepå ca. 4 m. Fra
inntaketføresvanneti et 600 mm rør over en strekningpå 2,3 km ned til kraftstasjonen.Rørgatagraves
ned og dekkestil på helestrekningen.Det forventesnoe sprengingav fjell på et par stederlangsrørgata.
Eksisterendeskogsbilveiopprustes(500 m), og forlengesmedny permanentvei (1200m) for tilkomst
til inntaket.Til kraftstasjonensøkesdet om bygging av 80 m ny vei.
Middelvannføringenved inntaketer 0,53 m3/s, og kraftverketer planlagtmeden maksimalslukeevnepå
850 l/s. Kraftverket vil ha en installerteffekt på 2,0 MW, og vil etterplanenegi en årsproduksjonpå 6,1
GWh. Utbyggingenvil føre til redusertvannføringpå en 1,8 km lang elvestrekning.Det er planlagtå
slippeen minstevannføringlik alminnelig lavvannføringpå 120 l/s heleåret.
Hira kraftverk - Mathiesen-Atna AS - Stor-Elvdal kommune
Mathiesen-AtnaAS ønskerå utnytte et fall på 80 m i elva Hira medinntak på kote 469 og kraftstasjon
på kote 389. Vassdrageter varig vernet,og er et sidevassdrag
til Atna. Inntaketbyggessom en lav
fyllingsdamover elva meden lengdepå ca. 10 m og en høydepå ca. 1-2 m. Fra dammenetableresen
åpenkanalinn til en inntakskumi betong.Fra dennelegges800 mm rør over en elvestrekningpå 1370
meterned til kraftstasjonenlike oppstrømsHira bro. Rørgatagravesned og dekkestil på hele
strekningen.Det forventessprengingav fjell på et par stederlangsrørgata.I tilknytning til anlegget
planleggesdet å byggeen ny permanentskogsbilveipå ca. 500 m, samten ny traktorveilangs
rørgatetrseen
(ca. 900 m).
Middelvannføringenved inntaketer 2,22 m3/s, og kraftverketer planlagtmeden maksimalslukeevnepå
1,1 m3/s. Kraftverket vil ha en installerteffekt på 0,7 MW, og vil etterplanenegi en årsproduksjonpå
3,7 GWh. Utbyggingenvil føre til redusertvannføringpå en 1,4 km lang elvestrekning.Det er planlagtå
slippeen differensiertminstevannføringtilnærmetlik 5-persentilenepå hhv. 470 l/s om sommerenog
150 l/s om vinteren.
Riva kraftverk - Østerdalen Kraftproduksjon AS - Tynset kommune
ØsterdalenKraftproduksjonAS ønskerå utnytteet fall på 225 m i elva Riva medinntak på kote 650 og
kraftstasjonpå kote 425. Det søkesogsåom å overføredelerav Nyseterbekken.Inntaksdammener
planlagtsomen fyllingsdammeden lengdepå 35 m og en høydepå ca. 4,5 m. Fra inntaketføresvannet
i et 700 mm rør over en strekningpå 2 km ned til kraftstasjonen.Rørgatagravesned og dekkestil på
hele strekningen.Totalt søkesdet om ca. 450 m ny permanentvei for tilkomst til inntak, kraftstasjonog
rørlegging.Det vil ogsåbli oppgraderingerav eksisterendeskogsbilveived behov.
Middelvannføringenved inntaketer 0,45 m3/s, og kraftverketer planlagtmeden maksimalslukeevnepå
1,1 m3/s. Kraftverket vil ha en installerteffekt på 2,0 MW, og vil etterplanenegi en årsproduksjonpå
4,9 GWh. Utbyggingenvil føre til redusertvannføringpå en 2,7 km lang elvestrekning.Det er planlagtå
slippeen minstevannføringlik 5-persentilenpå 30 l/s heleåret.
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Deia kraftverk - Blåfall AS - Åmot kommune
Blåfall AS ønskerå utnytteet fall på 295 m i elva Deia medinntak på kote 585 og kraftstasjonpå kote
290. Inntaksdammen
i betonger planlagtmeden lengdepå ca. 25 m og en høydepå ca. 2-3 m. Fra
inntaketføresvanneti et 1000mm rør over en strekningpå 2,8 km ned til kraftstasjonen.Rørgatagraves
ned og dekkestil på helestrekningen.Eksisterendevei forlengesmed150 m (permanent)for tilkomst til
kraftstasjonen,og det søkesom en midlertidig vei (1,3 km) langsrørgata.
Middelvannføringenved inntaketer 1,04 m3/s, og kraftverketer planlagtmeden maksimalslukeevnepå
2,3 m3/s. Kraftverket vil ha en installerteffekt på 5,3 MW, og vil etterplanenegi en årsproduksjonpå
12,8 GWh. Utbyggingenvil føre til redusertvannføringpå en 3,2 km lang elvestrekning.Det er planlagt
å slippeen differensiertminstevannføringpå hhv. 200 l/s om sommerenog 80 l/s om vinteren.Til
sammenligninger 5-persentilenberegnettil 38 l/s heleåret.
Nøra kraftverk - Blåfall AS - Os kommune
Blåfall AS ønskerå utnytteet fall på 68 m i elva Nøramedinntak på kote 675 og kraftstasjonpå kote
607. Inntaksdammeni betonger planlagtmeden lengdepå ca. 50 m og en høydepå ca. 3 m. Fra
inntaketføresvanneti et 2100mm rør over en strekningpå 4,2 km ned til kraftstasjonen.Rørgatagraves
ned og dekkestil på helestrekningen.Til kraftstasjonensøkesdet om byggingav 180 m ny vei, i tillegg
søkesdet om 2,3 km midlertidig anleggsvei.FV 28 planleggeså brukesi såstor graddetteer mulig.
Middelvannføringenved inntaketer 4,26 m3/s, og kraftverketer planlagtmeden maksimalslukeevnepå
8,52 m3/s. Kraftverket vil ha en installerteffekt på 4,4 MW, og vil etterplanenegi en årsproduksjonpå
13,3 GWh. Utbyggingenvil føre til redusertvannføringpå en 4,7 km lang elvestrekning.Det er planlagt
å slippeen differensiertminstevannføringpå 300 l/s om sommerenog 200 l/s om vinteren.Til
sammenligninger 5-persentilenehhv. 1129l/s og 364 l/s.
Det er ogsåsøkt om tillatelse etterenergilovenfor byggingog drift av hvert enkeltkraftverk med
tilhørendekoplingsanleggog kraftlinje.
Søknadeneskal behandlesetterreglenei kap. 3 i vannressursloven
og gjelder tillatelse etter
vannressursloven
§ 8. Søknadenemedvedleggblir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker,
og den blir
kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringener vedlagt.Hvis høringspartene
ønskerpapirutgaveav
søknaden,ta kontaktmedtiltakshaverfor hvert enkelt prosjekteller NVE v/RuneMoe på tlf. 09575eller
e-postrmo@nve.no.
Vi ber kommuneneom å leggeto eksemplarerav søknadenut til offentlig gjennomsynpå utleggingssted
etteravtalemed denaktuellekommunenfrem til 20.06.2014.Det eneeksemplaretkan, om nødvendig,
lånesut for korteretid (2-3 dager).Det andremå ikke fjernesfra utleggingsstedet.
NVE har utarbeidetet
kart over alle kraftverkenei regioneninkludert de omsøktekraftverkenesomnå er på høring,se vedlegg
eller NVE sinenettsider.Vi viser ellerstil vedlagteinformasjonsarksomforklarer saksbehandlingen
fra
søknadenblir sendtpå høringfrem til endeligvedtak.Av dettegår det fram hvilken tilbakemeldingvi
ønsker.
NVE foretrekkerat uttalelsersendeselektroniskvia www.nve.no/konsesjonssakerså
snartsom mulig og
senestinnen20.06.2014.I tillegg kan uttalelsersendesper e-posttil nve@nve.noellerper posttil: NVE,
Konsesjonsavdelingen,
Postboks5091Majorstua,0301Oslo.
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Uttalelsereller delerav uttalelservil bli refererti et endeligvedtak.Dersomuttalelsener lang, er det
derfor en fordel om det utarbeideset sammendragsom kan brukestil dette.

Med hilsen

ØysteinGrundt
seksjonssjef

RuneMoe
overingeniør

Dokumentetsendesutenunderskrift.Det er godkjenti henholdtil interne rutiner.
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Søknadtil kommunen
Kunngjøringstekst
Informasjonsark
Adresseliste
Oversiktskart

Mottakerliste:
Blåfall AS v/André Aune Bjerke, Postboks61, 1324 LYSAKER
Direktoratetfor Mineralforv. medBergmesterenfor Svalbard,Postboks3021Lade,7441TRONDHEIM
DNT Nord-Østerdal,Att: Anne-Britt Ruderaas,2500TYNSET
EidsivaNett AS, Postboks4100,2307HAMAR
Erik Mortenson,2582 GRIMSBU
Folldal kommune,2580 FOLLDAL
Forum for Natur og friluftsliv Hedmark,c/o NJFF-Hedmark,Postboks191, 2402ELVERUM
Fylkesmanneni Hedmark,Postboks4034,2306 HAMAR
Fylkesmanneni Hedmarkv/HansChristianGjerlaug,Postboks4034,2306HAMAR
GauldalConsultv/Ann Kristin Johansen,Pb 57, 7291STØREN
Hedmarkfylkeskommune,Postboks4404Bedriftssenteret,2325HAMAR
Mathiesen-AtnaAS v/Asgeir Murvold, Atneosen,2476ATNA
Mattilsynet,Fellespostmottak,Postboks383, 2381 BRUMUNDDAL
Naturvernforbundeti Hedmark,Postboks16, 2336STANGE
Nord-ØsterdalKraftlag SA, Tomtegata8, 2500TYNSET
Nord-ØsterdalKraftlag SA v/Bjørn Ivar Harsjøen,Tomtegata8, 2500Tynset
Norgesjeger og fiskerforbundHedmark,Postboks191, 2402 ELVERUM
NorgesMiljøvernforbund,Postboks593 Sentrum,5806 BERGEN
NorgesPadleforbund,Seviceboks1 Ullevål Stadion,0840OSLO
Norsk OrnitologiskForeningavd. Hedmark,Boks 90, 2401ELVERUM
Odd JohanOlberg
Os kommune(Hedmark),Rytrøa14, 2550OS I ØSTERDALEN
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RenaOg OmegnTuristforening,Boks 26, 2451RENA
RendalRenselskapSa,2485RENDALEN
Rendalenkommune,2485RENDALEN
RenåfalletFallrettighetslag
RenåfalletFallrettighetslagv/Anne Karen H. Kjølhamar
StatensVegvesenRegionØst, Postboks1010,2605 LILLEHAMMER
Stor-Elvdalkommune,Postboks85, 2481KOPPANG
SwecoNorgeAS v/Are SandøKiel, ProfessorBrochsgate2, 7030TRONDHEIM
Tynsetkommune,2500 TYNSET
Villreinnemndafor Rondaneog Sølnkletten,v/ PerOlav Mathiesen,Unset,2485RENDALEN
ØsterdalenKraftproduksjonAS, Postboks100, 2501TYNSET
Åmot kommune,Torget 1, 2450 RENA
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[OBS: Listen må fylles ut ved hjelp av ”Forsendelsesliste”som finnes på KS-håndboka for KSK
på intranett]
Adresselistefor : Bygging av 6 kraftverk nord i Hedmarkfylke
Behandlesetter: Vannressursloven
og energiloven
Kunngjøresav NVE ved CIA Media Marketing 1 gang i: [aktuelleaviser]
Antall
søknader
3

Navn/adresse
xxx kommune,adresse,postnrPOSTSTED
Fylkesmanneni xxx, adresse,postnrPOSTSTED
xxx fylkeskommune,,
Statensvegvesen,Regionxxx, ,
Naturvernforbundeti xxx, ,
NJFF xxx, ,

1

TBM -Regionalt

1

TBD

1

ER

1

SVA

Kopi:

[søker]

