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Østfold Energi AS – svar til Fylkesmannen i Vestland sine høringsinnspill
Side, avsnitt 1: «Fylkesmannen ber om at det blir sett vilkår i ein ny konsesjon om at
omfattande anleggsarbeid knytt til bygginga av Gravdalen kraftverk blir avslutta innan den
planlagde reetableringa av villrein i området.»
Svar: Østfold Energi mener at restriksjonene gitt i opprinnelig tildelt konsesjon skal ligge til
grunn og at det i dag ikke er grunnlag for å innføre nye restriksjoner da forutsetningene ift.
dagens situasjon er bedre enn på det tidspunkt konsesjon ble gitt. Vi viser videre til nærmere
beskrivelser i VEDLEGG 2 – «Avklaringer i forhold til reetablering av reinsdyr i
anleggsperioden».
Side, avsnitt 1: «Anlegget med mellom anna vegtilknytinga må utformast slik at dei ikkje
dannar barrierar for reinen.»
Svar: Østfold Energi mener det ikke foreligger endringer i planendringssøknad som omhandler
veiutforminger som tilsier at nye restriksjoner skal innføres i forhold til det som ble gitt i
opprinnelig konsesjon.

Side 1, avsnitt 2: «Kraftstasjonen skal etableres i dagen i staden for i fjell»
Svar: Vi presiserer at kraftstasjon er tenkt plassert ut i portalbygget fra opprinnelig konsesjon.
Vi viser vider til nærmere beskrivelser i VEDLEGG 1 «Ny planløsning for kraftstasjon i
tunnelmunning».
Side 2, avsnitt 2: «Reetablering av villrein skal etter planen starte i 2023/24. Omfattande
anleggsarbeid bør av den grunn vere ferdig til dette.»
Svar: Østfold Energi viser til planendringssøknad og presiserer at anleggsstart er tenkt før
reetablering tar til. Når det gjelder når anleggsarbeidet ferdigstilles, viser vi til frister og
restriksjoner iht opprinnelig tildelt konsesjon med byggefrist på 5 år iht vannressursloven § 19
tredje ledd og vassdragsreguleringsloven § 12 nr. 1. Vi viser videre til nærmere beskrivelser i
VEDLEGG 2: «Avklaringer i forhold til reetablering av reinsdyr i anleggsperioden».
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Side 2, avsnitt 3: «Anleggsvegen ned til kraftstasjonen må utformast slik at ein unngår høge
skjeringar som er vanskeleg å krysse for reinen. Bratte skråningar må flatast ut/jamnast ut i
den grad det er teknisk mogleg.»
Svar: Det er i planendringssøknad ikke søkt om justeringer/endring i utforming av anleggsvei.
Vi viser derfor videre til restriksjoner og forutsetninger i opprinnelig konsesjon som vi mener
også skal gjelde her.

Side 2, avsnitt 4: «Brøyting av veg må ikkje skje i mai og juni, i åra etter at reetableringa av
villrein er igangsett»
Svar: Det foreligger ikke endringer i planendringssøknad som tilsier at nye restriksjoner i
forbindelse med brøyting av vei skal innføres i forhold til det som allerede ble tildelt i opprinnelig
konsesjon.
Side 2, avsnitt 5: «Kraftstasjon i fjell er det klart beste alternativet for villreinen»
Svar: Vi presiserer at kraftstasjon er tenkt plassert ut i portalbygget fra opprinnelig konsesjon.
Vi viser vider til nærmere beskrivelser i VEDLEGG 1 «Ny planløsning for kraftstasjon i
tunnelmunning».

Side 2, avsnitt 6: «På bakgrunn av Østfold Energi AS sine tiltak inne i ein av dei viktigaste
delane av Nordfjella villreinområde, meiner vi at det er rimeleg å forvente at dei held fram med
å bidra økonomisk inn i GPS-prosjektet når reinen er reetablert.»
Svar: Østfold Energi bidrar pr i dag ikke økonomisk inn i GPS prosjektet. Vi skulle i
utgangspunktet bidra i anleggsfasen før reinsdyrstamme ble sanert. Østfold Energi mener at
restriksjonene gitt i opprinnelig konsesjon skal ligge til grunn da forutsetningene er radikalt
forandret (villreinstammen er sanert). Det foreligger ikke endringer i planendringssøknad som
tilsier at nye restriksjoner i prosjektet skal innføres. Vil minne om at oppstart er tiltenkt før
reetablering tar til – vi viser videre til nærmere beskrivelser i VEDLEGG 2 «Avklaringer i forhold
til reetablering av reinsdyr i anleggsperioden».
Med vennlig hilsen
Østfold Energi AS
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