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Norges vassdrags- og energidirektorat
v/Henrik Langbrâten
Postboks 5091
0301 OSLO
Alvdal, 26.06.2017

Vår ref.

Lopenr.

Arkivkocíe

Saksbehandler

17/652-2

4792/17

K54

Per Arne Aaen

(Vennligst

oppgi

"Vår

ref

" ved sva/')

KONSESJONSSØKNAD

FOLLA

Viser til mottatt høringsbrev
administrativ høring.
Alvdal kommune

Deres ref

16.05.17.

KRAFTVERK

Pâ grunn av kort høringsfrist

og stor saksmengde

avgis en

blir i mindre grad direkte berørt av tiltaket.

Utbygging av fornybar
landbrukseiendommene

energi med småskala vannkraft er positivt. Tiltak som dette vil styrke
som blir berørt og gi positive ringvirkninger
for næringslivet.

Planforslag slik det foreligger synes á gi mindre inngrep i landskap og negative konsekvenser
tidligere planforslag innebar. Valg av alternativ A eller B må vurderes ut fra best
ressursutnyttelse,
hensyn til miljøet og innvirkning på livet i og rundt elva herunder fiske og
elvepadling.
Alvdal kommune

stiller seg positiv til utbyggingen

av Folla Kraftverk.

Med hilsen

Per

Arne

Aaen

ass. rådmann

Dette dokumentet

Kopi:
Fylkesmannen
Folldal

er elektronisk

i Hedmark,

kommune,

godkjent

og sendes ut uten signatur

2306 HAMAR

2580 FOLLDAL

Postadresse

Besøksadresse

2560 ALVDAL

Nyborg Alvdal k.hus
62 48 90 00
E-post: postm0ttak@alvdaI.k0mmune.n0

Telefon
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Org.nr:

NO 939984194 MVA

Bankgiro:

1895.06.00l40

Kto.skatt:

78550504382
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Til:
Norges
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Langbràten
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Folldal
kommune
Gruvvegen
7
2580

FOLLDAL

/L.~#.)EJEi lluh.1z/'—L1t:-1:9-419/~ttULJ4—4zlz4Se9t)U4A

Avsender:

I

Rédmannenservicekontoret

2560 ALVDAL

22

Norges

vassdrags—

og energidirektorat

v/Henrik Langbràten
Postboks 5091
0301 OSLO

KONSESJONSSØKNAD
Vedlagt

FOLLA

KRAFTVERK

følger digital post fra Alvdal kommune.

Alvdal kommune har nå startet med å sende ut posten digitalt. Dette er i tråd med regjeringens
digitaliseringsprogram
- om digital kommunikasjon som førstevalg i samhandlingen
mellom det
offentlige

og innbyg-ger

og næringsliv.

Posten vil bli distribuert til mottakerens
meldingsboks
i Altinn. etterhvert også til innbyggernes
valgte
postkasse hos Digipost eller eBoks. Innbyggerne oppfordres til å oppdatere Kontaktgregisteret.
Dette er
tilgjengelig både på www.a1tinn.no
og www.n0rge.n0.
Innbyggerne
vil da bli varslet via sms og e-post
om at dokumentet kan leses i den valgte postkassen eller i Altinn. Bedrifter/organisasjoner
kan lese
dokumentet elektronisk i «Min meldingsboks»
pâ https://www.altinn.no
via rollen «Kommunale
tjenester». Varsel sendes til registrert sms eller e-post adresse.
Dokument som ikke er åpnet i Altinn innen 2 virkedager
skrevet ut og sendt via Posten.
Digitalt

førstevalg

- veien til raskere,

Med hilsen
Alvdal

kommune

Spørsmål rettes til:
postmottakalvdal.kommuneno
Telefon:

62 48 90 00

enklere

etter at det er tilgjengelig

og sikrere samhandling

med Alvdal

i meldingsboksen.

kommune.

blir

