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Tolga kraftverk - søknad om godkjenning av plan for arealbruk, landskap 
og miljø 

Opplandskraft DA fikk ved Kgl. res. av 21.4.2017, konsesjon til utbygging av Tolga kraftverk i 

Tolga og Os kommuner.  

 

Eidsiva Vannkraft vil være byggherre for prosjektet. I henhold til konsesjonsvilkårenes post 5 i 

konsesjon søker Eidsiva Vannkraft med dette NVE om godkjenning av vedlagte detaljplaner for 

miljø og landskap for Tolga kraftverk. 

 

Beskrivelse av prosjektet og hva som søkes godkjent er konkretisert i vedlagte plan; «Tolga 

kraftverk - detaljplaner for miljø og landskap». Enkelte av anleggsdelene er presentert med to 

alternative utbyggingsløsninger, og det er fremmet separat søknad om planendring, jf. brev fra 

Opplandskraft DA til NVE av 12.1.2018.  

 

I tilfelle Opplandskraft DA beslutter utbygging i løpet av våren, er planlagt anleggsstart stipulert 

til mai / juni 2018. Oppstart med etablering av adkomsttunneler vil sannsynligvis skje fra 

ettersommeren 2018 og tunneldriving vil trolig pågå frem til våren 2021. Ferdigstillelse av hele 

anlegget er planlagt å skje i løpet av 2021.  

 

I prosjekteringsfasen har det vært stort fokus på optimalisering av løsninger, både hva gjelder 

utbyggingskostnader og miljø. Eksterne fagmiljøer på fisk og landskap gir sin tilslutning til at 

omsøkte nye alternativer, sammenlignet med konsedert utbygging, innebærer en forbedring med 

mindre konsekvenser for disse temaene. Eidsiva er innforstått med at enkelte nye alternativer 

krever innvilget planendring før de kan komme til utførelse. I tilfelle uforutsette forhold skulle 

påvirke behandling og framdrift av planendringssøknaden, vil konsedert utbyggingsløsning bli lagt 

til grunn for prosjektet. Med hensyn til planlagt fremdriftsplan er det ønskelig med en parallell 

behandling av detaljplan miljø og landskap og planendringssøknaden. 

 

Det er søkt om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel i Tolga og Os kommuner. Før 

arbeidene tar til vil forholdet til berørte grunneiere og rettighetshavere bli avklart. I forbindelse 

med dette er det sendt ut invitasjon til grunneiermøte i Tolga 7. februar, og mer enn 50 

forskjellige grunneiere er invitert til møtet. 
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Ved behov bistår vi gjerne med ytterligere informasjon. Ta i så fall kontakt med miljørådgiver 

Tore Sollibråten på e-post: tore.sollibraten@eidsiva.no eller tlf: 90366373. 

 

 

Med vennlig hilsen 

Eidsiva Vannkraft AS 

 

 

 

Erik Hovemoen         Tore Sollibråten 

Prosjektleder         Miljørådgiver 

 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
 

Vedlegg: 

Tolga kraftverk - detaljplan for miljø og landskap 
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