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Uttalelse til revidert konsesjonssøknad for Folla kraftverk i Folldal kommune
- begrenset høring
Vi viser til oversendelse i e-post av 16. mai 2017.
Bakgrunn
Opprinnelig konsesjonssøknad om bygging av Folla kraftverk ble avslått av NVE, i vedtak
datert 03.12.2015. Det foreligger nå en planendringssøknad som bl.a. innebærer nye
tekniske løsninger basert på kanaler og ikke damløsning. I forhold til opprinnelig søknad er
det skissert to alternativer, vist med samme inntaksløsning men ulik plassering av
kraftstasjon og utløpsløsning. Det opplyses i søknaden at den private Vangsbruveien og den
gamle veien langs Folla skal benyttes som anleggsvei. Vider at atkomst til inntak og
kraftstasjon blir fra eksisterende avkjøring fra fv. 29. Til inntaket skal det kjøres direkte
vestover langs veien mot Vangsbrua. Statens vegvesens interesser i saken vil først og fremst
være knyttet til avkjørselspunktet fra fylkesveg 29.
Våre merknader
Nærmeste fylkesveg er fylkesveg 29 mellom Alvdal og Folldal. Kraftverket søkes etablert ved
Folla som går langs fv. 29, ca. 150 – 350 m syd for denne på den aktuelle strekningen.
Fylkesvegen er en regional hovedveg med streng holdning til avkjørsler og byggegrense på
50 m målt fra vegens midtlinje. Fartsgrensen er 80 km/t på strekningen. Som uttalt i
høringen av den opprinnelige søknaden, forutsetter vi at kraftverket med tilhørende tiltak
ikke får noen konsekvenser for fylkesveg 29. Vi er usikre på om tiltaket forutsetter atkomst
fra eksisterende avkjørsler ved fv. 29 (hp 02, m ca. 1220 eller fra fv. 29 (hp 02, m ca. 35).
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Dersom det innvilges konsesjon og det eventuelt må foretas endringer eller dispensasjoner
fra vedtatte arealplaner ber vi om at vegvesenet får anledning til å uttale seg til dette.
Behovet for avkjørselstillatelser, kryssinger og nærføringer eller andre aktuelle forhold
knyttet til fylkesvegen, skal avklares med Statens vegvesen. Det forutsettes at tillatelse til
utvidet bruk av avkjørsel fra fv. 29, samt bruk under anleggsperioden avklares med
vegvesenet før utbygging starter.
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