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Sammendrag 
Denne miljøoppfølgingsplanen (MOP) gjelder for etablering av Tolga kraftverk i Tolga og 
Os kommuner. Opplandskraft DA fikk av Kongen i statsråd den 21.4.2017, konsesjon til 
utbygging av Tolga kraftverk i Tolga og Os kommuner. Eidsiva Vannkraft vil være 
byggherre for prosjektet.  

Tolga kraftverk vil nytte fallet i Glomma mellom inntak ved Hummelvoll og tunnelutløp 
ved foten av Eidsfossen, en strekning på ca. 11 km. Det presenteres to alternative 
løsninger for inntak med dam. Tolga kraftstasjon skal anlegges inne i fjell ved Erlia, hvor 
det etableres ett felles påhugg for tunneldrift og adkomst til kraftstasjonen. Her anlegges 
også koblingsanlegg med utvendig trafo og portalbygg, samt tipp for tunnelstein. I tillegg 
vil det bli tunneltverrslag på avløpstunellen med tipp i Kåsdalen. Det fremmes to 
alternativer for lokalisering av tverrslaget, alternativ 1 ved Kleven sør for fv. 30 og 
alternativ 2 ved Tolga næringspark. Både ved påhugget i Erlia og ved tverrslaget i 
Kåsdalen vil det bli etablert opplegg for vannhåndtering fra tunneldriften. Entreprenørens 
hovedrigg planlegges etablert i tilknytning til arbeidsområdet i Erlia. Midlertidig boligrigg 
vil bli plassert på egnet areal i tilknytning til Tolga sentrum i nærheten av 
jernbanestasjonen. 

Miljøoppfølgingsplan opprettes for å sikre at sentrale miljøhensyn i detaljplaner for miljø- 
og landskap og utslippstillatelse blir ivaretatt, og at arbeidene og miljøundersøkelser 
gjennomføres i henhold til konsesjoner og tillatelser. Planen vil bli revidert ved behov. 

Miljøoppfølgingsplanen er også et verktøy for implementering av Internkontrollforskriften 
for vassdragsanlegg, FOR-2011-10-28-1058, som alle involverte parter må kjenne til.  

Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) ved miljøtilsynet vil føre tilsyn på anlegget, 
og de som skal følge opp denne planen, bes særlig merke seg kravene knyttet til 
landskapstilpasning, inngrep i terreng og istandsetting, dvs. pkt. 5 i dette dokumentet. 

Detaljplaner for miljø og landskap for utbygging av Tolga kraftverk (Eidsiva 2018), skal 
godkjennes av NVE før anleggsstart, og eventuelle endringer av det som er nedfelt i 
detaljplanen, skal fortløpende godkjennes av NVE, som fører løpende tilsyn på anlegget. 
Utslippstillatelsen godkjennes på sin side av Fylkesmannen, og vil være gjeldende hele 
byggeperioden. Krav herfra er på overordnet nivå implementert i dette dokumentet, men 
de faktiske godkjente dokumentene skal til enhver tid være kjent for alle som jobber på 
anlegget, og skal følges opp av miljøansvarlig. Eventuelle endringer i 
myndighetsgodkjente planer skal implementeres straks de trer i kraft. Byggherre er 
ansvarlig for å underrette entreprenør om slike endringer. 

I detaljplan for miljø og landskap inngår arealbrukskart som viser disponibelt areal for 
alle tiltakene.  

Før oppstart av anleggsdriften skal det etableres en miljørisikoanalyse for 
anleggsperioden. Arbeidsoperasjoner som innebærer potensiell fare for lekkasjer til 
resipient skal avdekkes, og rutiner for beredskap skal etableres. 

 

 

  

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-10-28-1058
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-10-28-1058
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2011-10-28-1058
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Forord 
Miljøoppfølgingsplanen skal være et verktøy for å følge opp at anleggsarbeidet og 
miljøundersøkelser blir utført i tråd med gjeldende planer og godkjenninger, 
samt god miljøpraksis. 

Miljøoppfølgingsplan for utbygging av Tolga kraftverk er utarbeidet av ansatte i 
Eidsiva Vannkraft. Norconsult har, på oppdrag fra Eidsiva Vannkraft, utarbeidet 
tilsvarende planer for Nedre Otta kraftverk, som er under bygging. Utbygging av 
Tolga kraftverk vil ha mange likheter med Nedre Otta kraftverk når det gjelder 
kontroll med etterlevelse av miljø- og landskapsmessige forhold. Dokumentets 
generelle beskrivelser av tilnærmet identiske problemstillinger, bygger i stor grad 
på Norconsult sitt planarbeid i forbindelse med Nedre Otta kraftverk.  

 

 

Lillehammer, februar 2018 

 

Stig Morten Løken 

Eidsiva Vannkraft 
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1. Innledning 
 

1.1 Overordnet miljømål 

Det er et overordnet mål at byggingen av Tolga kraftverk ikke skal medføre 
vesentlige - midlertidige eller varige - negative konsekvenser for miljøet. Mål 
knyttet til de enkelte virkningstema er definert i delkapitlene under. 

1.2 Begreper 

«Entreprenøren» er bygg- og anleggsentreprenøren. 

«Leverandør» er alle andre parter som bidrar med leveranser til prosjektet, med 
unntak av entreprenøren og konsulenten som i forbindelse med 
Miljøoppfølgingsplanen regnes til Byggherrens organisasjon. 

Begrepet «part» omfatter entreprenør, leverandører, byggherre, myndigheter 
eller andre aktører som har selvstendig tilgang til anleggsområdet. 

«Anleggsområdet» er alle arealer som berøres av anleggsarbeider. 

Begrepet «rutine» kan være en enkel handling eller en hel prosedyre som består 
av en følge av handlinger. 

MOP brukes som en forkortelse for Miljøoppfølgingsplanen. 

SHA-Plan brukes for plan for Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø. 

 
1.3 Ansvar og prinsipper for forebygging og miljøoppfølging 

Eidsiva Vannkraft AS har egen avdeling for konsesjoner og miljø. Avdelingens 
personell har lang erfaring og bred kompetanse på relevante miljøtema knyttet 
til utbygging og drift av vannkraftanlegg, bl.a for temaene fisk, landskap og 
revegetering. Eidsivas prosjektleder er ansvarlig for å involvere relevant 
personell fra avdelingen etter behov i utbyggingsperioden.  

Hovedprinsippene for å oppnå det overordna miljømålet er at: 

• Entreprenør har ansvaret for å utpeke en miljøansvarlig som etablerer 
nødvendige planer og rutiner, og leder og koordinerer miljøoppfølgingen 
på anleggsområdet. 

 

• Alle som jobber på anlegget skal kjenne til rammene som er satt i offentlig 
godkjente planer, vi minner spesielt om krav i detaljplaner for miljø og 
landskap som omhandler all aktivitet i terreng. 

 

• Hver part har sitt selvstendige ansvar for sin aktivitet og at følger av sin 
aktivitet overholder de krav som er gitt i norske lover og forskrifter, 
myndighetsgodkjente planer for anlegget og miljøoppfølgingsplanen. 
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• Alle parter er ansvarlig for materialer og kjemikalier som de tar inn i 
anleggsområdet. 

 

• Alle parter er ansvarlig for avfall og eventuelle utslipp og forurensning som 
oppstår ved deres aktiviteter. Avfall, utslipp og forurensning skal så langt 
som mulig forhindres. Håndtering av avfall og eventuelle utslipp og 
forurensing skal skje i henhold til norske lover og forskrifter. 

 

• Entreprenør og leverandører har ansvar for opplæring og informasjon av 
underleverandører, samt handlinger og unnlatte handlinger av disse. 
Byggherre har ansvar for sine konsulenter, for besøkende myndigheter og 
gjester på anlegget. 
 
 

• Alle parter skal identifisere gråsoner/uklarheter og mangel på tydelige 
grensesnitt mellom partene og gjøre Byggherren oppmerksom på dette. 

 

1.4 Samsvar med plan for miljø og landskap, SHA-plan og 
Beredskapsplan 

Alle tiltak i MOP skal være i samsvar med alle andre planer som gjelder for 
prosjektet. Hvis bruker mener at MOP er i strid med andre planer eller om det 
finnes uklarheter i beskrivelse av krav og retningslinjer, må byggherre varsles 
umiddelbart, slik at saken kan oppklares. 

Om bruker mener at det er behov for å endre tiltak som er bestemt i en av de 
nevnte planene, må byggherren varsles. 
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2. Styrende miljødokumentasjon 
I et utbyggingsprosjekt er det mange lover og regler som skal etterleves. I MOP 
er hovedfokus den praktiske miljøoppfølgingen med utgangspunkt i styrende 
miljødokumentasjon, som angitt i tabellen under. Samtidig presiseres at krav i 
annet relevant regelverk også gjelder. 

Styrende miljødokumentasjon Myndighet Type 
dokument 

Tillatelse til bygging av Tolga kraftverk og tillatelse til 
bygging og drift av 132 kV ledning Tolga kraftverk – 
Tolga transformatorstasjon i Tolga kommune, 21.4.2017 
 

NVE/OED Konsesjon 

Detaljplaner for miljø- og landskap for Tolga kraftverk 
 

NVE Detaljplan 

NVEs vedtak om godkjenning av detaljplaner  
 

NVE Vedtaksbrev 

Utslippstillatelse i henhold til Forurensningsloven Fylkesmannen 
i Hedmark 

Tillatelse 
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3. Kontrollplan – system for miljøoppfølging 
 
Mål: Ansvar for oppfølging av miljøforhold og grensesnitt mellom byggherre og 
entreprenør skal være tydelig og godt kjent for alle involverte i prosjektet. 

Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

3.1.  Eidsivas 
prosjekt-
organisasjon 

Byggherrens prosjektleder er ansvarlig for å 
involvere aktuelt personell fra Eidsivas 
avdeling for konsesjoner og miljø etter behov i 
anleggsfasen.  
 

Byggherre Løpende 

3.2.  Rutiner for 
etterlevelse av 
planer / 
kontrakt 

Entreprenøren vil ha ansvar for stedlig 
oppfølging av at rutiner av betydning for ytre 
miljø blir fulgt, og at arbeidene skjer i tråd 
med godkjente planer og tillatelser. 
 

Entreprenør Løpende 

3.3.  Oppfølging 
godkjente 
planer 

Entreprenør plikter å melde fra til byggherre 
om behov for oppdatering/revisjon av 
detaljplaner for miljø og landskap hvis de ikke 
er dekkende for arbeidene som skal utføres. 
Hvis endringene utløser behov for 
myndighetsavklaring, må det avsettes tid til 
dette. 
 

Entreprenør Løpende 

3.4.  Avviks-
rapportering 

Avvik som innebærer brudd på beskrivelser i 
styrende miljødokumentasjon/kontrakt eller 
andre ikke planlagte hendelser med mulig 
miljøulempe, skal straks meldes til byggherre 
på eget skjema. 
 

Entreprenør 
 

Løpende 

3.5.  Avviks-
håndtering 

Miljøavvik som enkelt lar seg utbedre skal 
rettes uten unødig opphold, eventuelt skal det 
iverksettes skadeforebyggende tiltak. 
Byggherre skal i slike tilfeller holdes løpende 
orientert, og som hovedregel skal aktuelle 
forebyggende tiltak først drøftes med 
byggherre.  

Entreprenør 
 

Løpende 

3.6.  Avviks-
rapportering 

Ved rapportering av avvik skal aktuelt 
personell  fra Eidsivas avdeling for konsesjoner 
og miljø, sammen med prosjektansvarlig, 
vurdere alvorlighetsgraden av avviket og om 
nødvendig informere aktuelle myndigheter. 
 

Byggherre Løpende 

3.7.  Miljøansvarlig  Entreprenør skal utnevne en ansvarlig for 
oppfølging av ytre miljø. Det skal være en 
kontaktperson som har ansvar for oppfølging 
av godkjente planer og tillatelser på den 
enkelte arbeidsplass. 
 

Entreprenør Før oppstart 

3.8.  Oppfølging 
detaljplaner for 
miljø og 
landskap og 
tillatelser 

Detaljplaner for miljø og landskap og 
utslippstillatelse vil bli fulgt opp som en del av 
kontrakten. Ytre miljø skal inngå som et fast 
punkt på alle byggemøter.  

Entreprenør/Byggherre Løpende 

3.9.  Rapportering  Entreprenør skal rapportere til byggherre på 
oppfølging av detaljplan for miljø og landskap 
og utslippstillatelse. 
 

Entreprenør Løpende 

3.10.  Oppfølging 
detaljplaner for 
miljø og 
landskap og 
tillatelser og 
arbeidsplass-
instruksjon 

Alle entreprenører/leverandører skal være 
innforstått med relevante deler av godkjente 
planer og tillatelser. Det skal gjennomføres 
arbeidsplassinstruksjon hvor føringer for miljø 
som er relevante for den enkelte aktør, 
gjennomgås. Alle som skal arbeide på 
anlegget, skal gjennomgå instruksjon. 
Entreprenør som skriver avtale med ny aktør, 
har ansvaret for å informere om dette kravet.  

Entreprenør Før 
oppstart, 
løpende ved 
nye aktører 
på anlegget 
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Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

 
3.11.  Miljø-

dokumentasjon 
Entreprenør skal utarbeide egen 
miljødokumentasjon basert på styrende 
dokumenter for Tolga kraftverk, jf. pkt. 2.0, og 
annet relevant regelverk. Dokumentasjonen 
skal fremlegges for byggherre før anleggsstart. 
 
Miljødokumentasjonen skal minst oppfylle og 
omfatte følgende punkter, men ikke være 
begrenset til dem: 
 

• Organisasjonsmessig ansvar mht. ytre 
miljø. 
Rutiner/instruksjoner/sjekklister som 
dekker kravene til stedlig oppfølging 
av ytre miljø. 
 

• Oversikt over planlagte 
risikovurderinger for ytre miljø. 
 

• Oversikt over planlagte 
miljørevisjoner og kontroller. 
 

• Rutiner for rapportering av ulykker og 
nestenulykker knyttet til ytre miljø, 
samt rutiner for korrigerende tiltak. 
 

• Rutiner for koordinering av 
underentreprenører med hensyn på 
ytre miljø. 
 

• Rutiner for koordinering av andre 
leverandører med hensyn på ytre 
miljø. 
 

• Rutiner for informasjon og opplæring 
 

• Rutiner for overvåkning av kvalitet på 
avløpsvann og støy 

 

Entreprenør Før oppstart 
og løpende 

3.12.  Anleggsstart Detaljplan miljø og landskap skal være 
godkjent før anleggsarbeid kan igangsettes. 

Byggherre Ved 
anleggsstart 
 

3.13.  MTA – 
Kraftledning 

Før 132 kV kraftledning for tilknytning av 
kraftverket til nettet kan påbegynnes, skal det 
foreligge godkjent Miljø,- transport- og 
anleggsplan (MTA). 
 

Byggherre Før 
anleggsstart 
kraftledning 
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4. Kontrollplan – Skogrydding 
 
Mål: Skogrydding skal skje slik at det kun er avsatte inngrepsområder som blir 
avvirket, uten utilsiktet hogst i registrerte naturtyper og avsatte 
vegetasjonsbelter. 

Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

4.1.  Arealbruk Arealbrukskart er vedlagt detaljplaner for 
miljø og landskap og ligger til grunn for 
kontrakten. Skogrydding skal skje i tråd med 
detaljplaner for miljø og landskap. 
 

Hogstentreprenør Fortløpende 

4.2.  Utkjøring av 
trevirke 

Alt nyttbart trevirke skal som utgangspunkt 
transporteres frem til kjøreveg.  
 

Hogstentreprenør Løpende ved 
hogst. 

4.3.  Utkjøring av 
trevirke 

Utkjøring av trevirke skal skje innenfor 
avmerkede inngrepsområder, og fortrinnsvis 
følge planlagte vegtraséer. Arealer utenfor 
inngrepsgrensene skal ikke tas i bruk ved 
utkjøring eller som tømmervelter, uten av 
dette er avklart med byggherren. 
 

Hogstentreprenør Løpende ved 
hogst. 

4.4.  Naturtyper Det skal som hovedregel ikke forekomme 
hogst eller kjøring med maskiner innenfor 
registrerte naturtyper som vist i 
arealbrukskart som er vedlagt detaljplan for 
miljø og landskap.  Naturtypenes 
yttergrenser skal merkes i terrenget før 
hogst. 
 

Hogstentreprenør Fortløpende 

4.5.  Naturtyper Enkelte steder er naturtypene forutsatt 
berørt. Med unntak av sandsvalelokaliteten 
innenfor tipp Kåsdalen skal hogst i 
naturtyper, så langt det er mulig, skje ved 
manuell felling og transporteres ut med et 
minimum av maskinell aktivitet innenfor 
naturtypene. 

Hogstentreprenør Ved godkjent 
hogst i 
naturtypeområder 

4.6.  Skjermskog ved 
tippområder 

Ved hogst av tippområdene skal skog som 
skjermer mot innsyn til tippområdet, spares. 
Aktuelle områder med skjermskog som ikke 
skal hogges, skal merkes spesielt i terrenget. 
Soner med skjermskog er vist i 
arealbrukskart i detaljplan for miljø- og 
landskap. 
 
Skog umiddelbart foran deponier for naturlig 
forurenset masse skal ikke hogges. Trær som 
er i konflikt med byggearbeid kan likevel 
fjernes. 
 

Hogstentreprenør Før hogst i 
tippområder  

4.7.  Kantskog langs 
vassdrag ved 
arbeidsområdene.  

Skogrydding i kantsoner hvor det ikke er 
direkte overlapp med permanente tiltak skal 
skje med forsiktighet, og fortrinnsvis først 
når behov for å ta området i bruk oppstår. 
Formålet er å unngå mer omfattende hogst 
av kantsoner enn det som er strengt 
nødvendig for anleggsgjennomføringen. 
 
Det skal utvises særskilt oppmerksomhet mot 
dette i arbeidsområdene både ved inntaket 
og ved utløpet 
 

Hogstentreprenør Ved hogst 
utløpsområdet 

4.8.  Rydding i 
inntaksbasseng 

Neddemmede områder skal ryddes for trær 
og busker. Rydding skal skje på snøbar mark 
og det skal stubbes lavt. Som utgangspunkt 
skal stubber være lavere enn 25 cm. 
Hogstavfall fjernes fra vassdraget. I område 

Hogstentreprenør Før oppfylling av 
inntaksbasseng 
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Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

som blir neddemt, fjernes alle busker og trær 
over 1 meters høyde, eller som har over 5 
cm stammediameter målt 25 cm fra bakken. 
Dersom vegetasjon over HRV dør som følge 
av oppdemmingen, skal den ryddes som 
angitt over.  
 
For å unngå overdreven hogst av kantskog 
langs vassdraget, skal grense for vannlinje 
etter oppdemming markeres i terrenget før 
hogsten utføres. 

 
 
 
 
 
Før hogst i 
inntaksbasseng. 

4.9.  Opprydding Ved hogst skal eksisterende turstier, 
skiløyper, bekkeløp og åpne grøfter ryddes 
for hogstavfall umiddelbart etter hogst, og 
istandsettes ved eventuell skade. 
 

Hogstentreprenør Løpende 

4.10.  Kulturminner Det er ikke registrerte kulturminner innenfor 
inngrepsområdene som skal hogges.  
 
Hvis det påtreffes umerkede/uregistrerte 
kulturminner skal arbeider innstilles ved 
funnstedet og byggherren varsles. 
Byggherren  kontakter Hedmark 
fylkeskommune. 

Hogstentreprenør Løpende 

4.11.  Hvem kan utføre 
hogst 

I utgangspunktet skal all hogst utføres av 
hogstentreprenør. I tilfelle andre parter på 
anlegget har behov for trefelling, skal dette 
først skje etter avklaring med Byggherre.  

Entreprenør Løpende 
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5. Kontrollplan – Landskapstilpasning, inngrep,  
istandsetting, minstevannføring, overvåking og tiltak for 
fisk 
 
Mål: Det skal legges vekt på god landskapstilpasning av alle permanente anlegg. 
Alle inngrep skal skje etter godkjent plan, og det skal ikke forekomme inngrep 
utenfor angitt anleggsområde. Istandsetting og revegetering skal skje før 
avslutning av anleggsvirksomheten, og på sikt er målsettingen å oppnå mest 
mulig naturlik vegetasjonssammensetning på berørte arealer. Det skal sikres at 
oppvandringsløsningen for fisk over terskel bygges på optimal måte og testes 
funksjonelt under byggingen. Overvåking av fisk og akvatisk miljø skal 
gjennomføres i henhold til program. 

Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

5.1.  Landskap Ved anleggsgjennomføring skal det legges 
vekt på å oppnå en god terrengtilpasning, jfr 
retningslinjene i Detaljplaner for miljø- og 
landskap. 
 

Byggherre 
og 
entreprenør 

Før oppstart og 
fortløpende 

5.2.  Landskap Helningene på fyllinger av løsmasse skal 
være slakere enn rasvinkel, 1:1,5. For tippen 
er bratteste helning satt til 1:2. Godkjent 
tipplan skal følges. 
 

Entreprenør Fortløpende 

5.3.  Inngrepsgrense Disponibelt areal skal merkes i terrenget, se 
arealbrukskart for grenser. Ingen 
anleggsaktiviteter eller inngrep skal skje 
utenfor disse områdene. 
 

Entreprenør Før oppstart, 
fortløpende 

5.4.  Sprengstein utenom 
inngrepsgrense  

Ved sprenging skal det legges vekt på å 
unngå spredning av sprengstein utenfor 
angitt inngrepsgrense. Det skal benyttes 
sprengningsmatter. Dersom sprengstein over 
knyttnevestørrelse likevel kommer ut i 
terrenget skal denne ryddes. 
 

Entreprenør Fortløpende 

5.5.  Inngrepsgrense / 
arealbruk 

Ved oppfylling av tipp skal det ikke komme 
stein eller annet ut over disponibelt areal. 
Dersom dette skjer, skal det ryddes opp 
umiddelbart. Hvis angitt utforming av tipp 
vanskeliggjør dette, skal det tas opp med 
byggherre slik at nødvendige tilpasninger 
kan gjøres i samråd med NVE. 
 

Entreprenør Før oppstart, 
Fortløpende 

5.6.  Terrengskade Ved evt. nødvendig transport i terrenget skal 
varige sår unngås. Evt. skader skal 
istandsettes umiddelbart. 
 

Entreprenør Fortløpende 

5.7.  Vegetasjon Generelt skal eksisterende vegetasjon 
bevares så langt inn mot tiltaket som mulig. 
Der hvor det er mulig skal det også bevares 
vegetasjonsbelter eller mindre 
vegetasjonsøyer innenfor selve 
anleggsområdet. 
 

Entreprenør Fortløpende 

5.8.  Inngrepsgrense / 
arealbruk 

På enkelte steder er vegetasjonsbelter 
avmerket på arealplanen og skal bevares. 
 

Entreprenør Fortløpende 

5.9.  Arealbruk Mellomlagring av masser skal skje på anviste 
områder, jf detaljplaner for miljø og 
landskap. Avvik kan tolereres, dersom det er 

Byggherre 
og 
entreprenør 

Fortløpende 
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Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

tatt opp med byggherre og godkjent av NVE 
først. 
 

5.10.  Revegetering Før riggområder tas i bruk legges det øverste 
jordlaget til side i midlertidig deponi, slik at 
massene kan benyttes som toppdekke i 
forbindelse med revegetering av området. 
Undergrunnsmasser lagres for seg. 
 

Entreprenør Fortløpende 

5.11.  Revegetering Toppjord (med frø og vegetasjon) og 
undergrunnsjord skal sorteres og lagres 
separat jf.landskaps-og miljøplanen. 
Entreprenør skal se til at disse ikke blandes. 
 

Entreprenør Fortløpende 

5.12.  Revegetering Ved sluttarrondering av de to tippene skal 
det vurderes nærmere om det er arealer 
med intakt vegetasjon i overgangen mot 
tilgrensende terreng som vil bli berørt. Hvis 
mulig skal vegetasjon herfra flyttes direkte 
til tippfronten uten mellomlagring. 
 
Torvene nedsettes i groper i tippoverflaten 
og trykkes på plass for å få god kontakt med 
underlaget.  
 
Eventuelt uttak av enkelte vegetasjonstorver 
innenfor plangrensen, men utenom 
inngrepsområdene, skal skje skånsomt og 
skal først avklares med byggherre. 
 
Størrelse på torvene: fra ca. 1 m2. Tykkelse: 
inkludert Toppjord og røtter, minst 20 cm. 
Antall: minimum 30 spredt utover tippflaten.  
 

Entreprenør Ved 
forberedelse/ 
avgraving av 
tippområder, og 
ved 
istandsetting. 

5.13.  Avdekking tippområder Ved avdekking av toppjord og vegetasjon i 
tippområdene skal det tas ta hensyn til valg 
av tverrslag, som påvirker deponivolum og 
tippens arealutbredelse. Det skal unngås å 
avdekke større arealer enn nødvendig for 
tippen. 
 

Entreprenør Ved 
forberedelse/ 
avgraving av 
tippområder 

5.14.  Naturtyper Det skal som hovedregel ikke forekomme 
kjøring med maskiner eller andre tiltak 
innenfor registrerte naturtyper som vist i 
arealbrukskart som er vedlagt detaljplan for 
miljø og landskap.   
 
Enkelte naturtyper er forutsatt berørt. Se 
konkret beskrivelse for aktuelle naturtyper i 
detaljplan miljø og landskap.  
 
I tilfelle sandsvalehekking innenfor 
tippområdet i Kåsdalen, skal skråningen 
arronderes / fylles ned utenom hekkesesong. 
 
Inntak Hummelvoll og lukesjakt avløpstunnel 
skal etableres i nærheten av naturtype -  
rikmyr. Entreprenøren skal fremlegge planer 
for etablering av inntak og sjakt, hvor tiltak 
for å begrense inngrep i naturtypene skal 
omtales. 
 

Entreprenør Fortløpende 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Før nedfylling av 
reirlokalitet 
Kåsdalen  
 
 
 
Før oppstart 
anleggsarbeid 
ved inntak og 
utløp 
 

5.15.  Revegetering tipper Eksponerte deler av tippfrontene fra Fv. 30 
skal prioriteres når toppmasser og 
vegetasjonstorver skal fordeles.  

Entreprenør Ved istandsetting 
av tippene. 

5.16.  Landskap / 
revegetering 

Massedeponi istandsettes i tråd med 
Detaljplaner for miljø- og landskap. 
 

Entreprenør Fortløpende 
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Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

Før sluttarrondering av tippene iverksettes 
skal planer for endelig utforming gjennomgås 
og etter behov oppdateres med endelig 
sluttform.  
 

5.17.  Landskap / 
revegetering 

Ved avslutning av anleggsdriften skal 
anleggsområdet settes i stand iht til krav i 
detaljplaner for miljø- og landskap eller etter 
ev. andre krav fra byggherre. 
 

Entreprenør Ved avslutning 

5.18.  Terrengskade Terrengskader skal repareres raskt for å 
unngå erosjonsskader. 
 

Entreprenør Fortløpende 

5.19.  Portalbygg i Erlia  Portalbyggets utvendige fasader skal 
forskales med grove bord, og det skal 
tilsettes anslagsvis 3 % mørkt fargestoff i 
betongen.  

Entreprenør Ved oppstart 
forskaling 
Portalbygg og 
ved bestilling av 
betong. 

5.20.  Ekstern bruk av 
tunnelmasse 

I tilfelle det skal leveres tunnelstein til 
eksterne prosjekter i utbyggingsperioden, 
skal dette først avklares med NVE. 

Byggherre Før levering av 
masse til 
eksterne tiltak. 

5.21.  Sortering av tippmasse 
med ulik kvalitet 

Det påregnes tunneldrift i fjell med ulik 
kvalitet. Med hensyn på etterbruk av masser 
skal entreprenør fremlegge rutiner for tipping 
av tunnelstein med hensikt å plassere 
masser av ulik kvalitet adskilt i tippområdet.  

Entreprenør Før kjøring av 
masse til tipp. 

5.22.  Kraftledning gjennom 
riggområde i Erlia 

Entreprenøren må, i sin bruk av riggområdet 
i Erlia, ta hensyn til kraftledningen som skal 
bygges gjennom riggområdet. 

Entreprenør Løpende 

5.23.  Privat traktorveg 
gjennom tipp Kåsdalen 

Forholdet til bestående traktorveg gjennom 
tipp Kåsdalen skal avklares med 
rettighetshaver. I tilfelle avklaringen utløser 
behov for å revidere arealbruksplan for tipp 
Kaasdalen, skal revidert plan fremlegges NVE 
for behandling. 

Byggherre Før 
sluttarrondering 
av tipp Kåsdalen. 

5.24.  Kontroll av 
minstevannføring 

Det skal benyttes ekstern aktør for 
kvalitetssikring av opplegg for måling og 
kontroll av minstevannføring. NVEs 
retningslinjer for registrering av vannføring i 
elver fra 2016 skal etterleves.  

Byggherre Før kraftverket 
settes i drift. 

5.25.  Fiskevandringsløsninger  Ved bygging av fiskevandringsløsningen i 
terskel, utlegging av steiner i kulper, 
terskelkonstruksjon m.m, må entreprenør 
veiledes av fiskefaglig og vassdragsteknisk 
kompetanse. Vannslipp gjennom 
fiskevandringsarrangementene i terskelen 
må testes under bygging for å optimalisere 
hydrauliske egenskaper der det trengs. 
Fiskevandringsløsninger skal gis høy prioritet 
og være et fast punkt i byggemøter. 
 

Byggherre 
Entreprenør 

Ved oppstart 
terskelbygging 
og fortløpende. 

5.26.  Overvåking av fisk og 
akvatisk miljø 

Overvåking av fisk og akvatisk miljø skal 
gjennomføres i henhold til 
undersøkelsesprogrammet, jf. vedlegg. 

Byggherre Vår/forsommer 
2018 og 
fortløpende iht 
program. 
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6. Kontrollplan - Kulturminner 
 
Mål: Prosjektet skal ikke skade eller utilbørlig skjemme kulturminner eller 
kulturmiljø. 

Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

6.1.  Unngå skade på 
kulturminner 

Registrerte kulturminner i lia ovenfor utløpet ved 
Eidsfossen er markert på arealbrukskart vedlagt 
Detaljplaner for miljø og landskap.  
 
Det er ikke tillatt med kjøring av maskiner eller 
andre tiltak innenfor kulturminnenes sikringssone 
på 5 meter fra kulturminnets ytterkant. 
 

Entreprenør Løpende 

6.2.  Unngå skade på 
uregistrerte 
kulturminner 

Dersom det under anleggsarbeidet oppdages 
automatisk fredede kulturminner skal arbeid som er 
nærmere enn sikringssonen på fem meter, stanses 
umiddelbart. Byggherren skal varsles omgående 
som videre informerer Hedmark fylkeskommune, 
kulturminneavdelingen. 
 

Entreprenør Løpende 

6.3.  Unngå skade på 
kulturminner 

Totalentreprenør skal orientere alle aktører om 
aktsomhet ved registrerte kulturminner og ved 
eventuelt funn av uregistrerte kulturminner. 
 

Entreprenør Løpende 

6.4.  Begrense inngrep 
i ikke fredet 
nyere tids 
kulturminne –  
stokkelagt trase  

I terrenget vest for elva ved Eidsfossen skal det 
være rester av en stokkelagt trasè for trekking av 
fløterbåter forbi fossen. Traséen vil bli forsøkt 
påvist før arbeidet starter opp. Forutsatt at traséen 
lar seg påvise, vil den delen som blir berørt av 
anleggsarbeid bli fotodokumentert. 
 
Traséen skal merkes. I tilfelle det oppstår behov for 
å revidere arealbrukskartet for utløpsområdet vil 
revidert kart bli fremlagt for NVE. 
 

Byggherre Før oppstart 
anleggsarbeid 
ved utløpet. 

6.5.  Begrense inngrep 
i ikke fredet 
nyere tids 
kulturminne –  
stokkelagt trase 

Midlertidig arealbruk i anleggsperioden skal 
forsøkes tilpasset for å begrense inngrep i den 
gamle traéen for trekking av fløterbåter. 
 
 
 

Entreprenør Løpende, mens 
det pågår arbeid 
ved utløpet. 

6.6.  Fremlegging av 
planer for 
Hedmark 
Fylkeskommune 

Detaljplaner for miljø og landskap skal fremlegges 
for Hedmark Fylkeskommune for vurdering i forhold 
til kulturminner. 
 
 

Byggherre Før oppstart av 
arbeid. 
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7. Kontrollplan - Forurensning til grunn og vann 
 
Mål: Utbygging av Tolga kraftverk skal ikke medføre utslipp som fører til 
permanent skadelig forurensning av grunn og vassdrag. Berørte vannforekomst 
skal ikke få forringet økologisk status som følge av anleggsgjennomføringen. 

Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

7.1.  Tilgjengelighet 
forurensnings-
kilder 

Alle potensielle forurensningskilder skal være lett 
tilgjengelige og oversiktlig for kontroll, slik at 
uregelmessigheter kan registreres før skade er 
skjedd. 
 

Entreprenør Fortløpende 

7.2.  Grenseverdier 
avløpsvann 
 

Kvalitetskrav for vann som slippes ut eller 
infiltreres og krav til rensing vil først være 
fastslått når myndighetene har tatt stilling til 
utslippssøknaden. Kravene vil være bindende for 
prosjektet og skal overholdes i driftsfasen. 
 

Byggherre/ 
myndigheter 

Detaljert plan 
etableres før 
byggestart 

7.3.  Merking 
utslippssted 

Utslippssteder for produsert og renset vann skal 
være tydelig markert i terrenget og 
koordinatfestet. 
 

Entreprenør Fortløpende 

7.4.  Innblanding 
avløpsvann i 
resipient 

Utløp til vann må plasseres slik at vannet fra 
anleggsplassen blandes hensiktsmessig med 
vannet i Glomma. 
 

Entreprenør i 
dialog med 
byggherre 

Fortløpende 

7.5.  Infiltrasjon – 
kompetansekrav 
planlegging 

Dersom infiltrasjonsløsning vurderes benyttet må 
en fagperson vurdere dette før det tas i bruk for 
å kvalitetssikre om målsetninger kan bli 
overholdt når infiltrasjonsvannet når resipienten 
eller om det er behov for flere tiltak. 
 

Entreprenør i 
dialog med 
byggherre 

Fortløpende 

7.6.  Grenseverdier 
avløpsvann 
 

Utkast til kvalitetskrav til oppfølging av 
vannkvaliteten er foreslått men ikke godkjent av 
myndigheter ennå. Kravene vil være bindende 
for prosjektet. 
Kompletteres når myndighetenes krav er satt. 
 

Entreprenør Fortløpende 

7.7.  Grenseverdier 
avløpsvann – 
oppfølging hvis 
avvik 
 

Hvis kvaliteten på avløpsvannet ikke tilfredsstiller 
kvalitetskravene må byggherren varsles og 
entreprenør må iverksette tiltak for å forbedre 
situasjonen umiddelbart. Saken behandles i 
byggemøte og protokollføres. 
Kontrollovervåkning skal loggføres for 
dokumentasjon. 
 

Entreprenør Overvåkning og 
avvikssystem 
med varsling skal 
etableres før 
oppstart. 

7.8.  Krav til maskinelt 
utstyr og 
tilgjengelig 
absorbsjons-
midler 

Det skal påses at maskinelt utstyr ikke lekker 
olje eller drivstoff. Alle anleggsmaskiner skal 
være i god stand og være godt vedlikeholdt. 
Maskiner skal være utstyrt med 
absorbsjonsmidler for opptak av oljeprodukter. 
Maskiner som ikke tilfredsstiller Byggherrens 
krav, vil umiddelbart bli vist bort fra området. 
 

Alle parter Fortløpende 

7.9.  Oljelense Ved arbeid i og ved vassdrag skal lenser for 
oljeabsorbsjon være tilgjengelig på 
arbeidsstedet.  
 

Entreprenør Fortløpende 

7.10.  Begrense 
konsekvens hvis 
utslipp 

Utilsiktet søl skal samles opp og utslippsstedet 
gjøres rent umiddelbart. Absorbenter som har 
vært brukt håndteres som farlig avfall. 
Forurensede masser skal leveres til godkjent 
mottak og håndteres slik at det ikke fører til 
ytterlige forurensning av grunn eller vann.  
 

Alle parter Fortløpende 
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Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

7.11.  Krav til lagring av 
olje- 
drivstoffprodukter 

Tanker for olje- og drivstoffprodukter skal lagres 
slik at volumet til enhver tid kan samles opp ved 
eventuell lekkasje. Oppsamlingsgroper skal 
holdes tomme og rene til enhver tid. Ved olje og 
drivstofflager skal det være lager av 
absorberende materiale. Tanker / containere skal 
være dobbeltvegget.  
 

Alle parter Før oppstart / 
Fortløpende 

7.12.  Forebygge 
forurensing 

Påfylling av drivstoff, oljeskift med mer til 
anleggsmaskiner skal i størst mulig grad skje på 
plasser som er tilrettelagt for dette formålet. 
Tanking utenfor slike steder skal skje slik at 
risiko for spill minimaliseres. Fylling ved selvfall 
er ikke tillatt brukt på anlegget. 
 

Entreprenør Løpende 

7.13.  Forebyggende 
rutine for kontroll 

Det skal etableres rutiner for kontroll av 
forurensning, bl.a. håndtering av oljer og 
kjemikalier, bruk av anleggsmaskiner og -utstyr, 
håndtering av lekkasje og uhell mm. Det skal 
etableres rutiner for kontroll av oljeutskiller, 
slambasseng mv for å sikre opprettholdelse av 
god funksjon. 
 

Entreprenør Løpende 

7.14.  Beredskapsplan Rutiner skal inngå i beredskapsplan og 
godkjennes av byggherre ved oppstart. 
 

Entreprenør Løpende 

7.15.  Avstand vassdrag 
parkere maskiner  

Anleggsmaskiner som ikke er i bruk skal 
parkeres i god avstand til vassdrag. 
 

Entreprenør Løpende 

7.16.  Absorberende 
materiale  - 
skilting og 
tilgjengelighet 

Absorberende materiale for bruk ved evt. 
lekkasje eller søl av drivstoff / olje skal være 
tilgjengelig og skiltet på alle anleggsområder, 
men med særlig fokus på riggområder ved 
tunnelportal og lagrings-/påfyllingsanlegg. Alle 
parter skal være kjent med bruk av disse. 
 

Entreprenør Løpende 

7.17.  Renseanlegg - 
kontroll 
grenseverdier og 
håndtering av 
utskilte 
kjemikalier 

Utskilt olje behandles som farlig avfall og leveres 
til godkjent mottak. Det tas jevnlig prøver av 
slam fra renseanleggene som analyseres for 
innhold av olje og tungmetaller og resultatene 
rapporteres til byggherre. Massene håndteres 
videre i samsvar med gjeldende forskrifter. 
 

Entreprenør Løpende 

7.18.  Injeksjonsmidler 
/ tettemateriale 

Ved behov for bruk av tettingsmaterialer ved 
sprenging av tunnel og sjakter, skal det kun 
benyttes tetningsmidler som er godkjent av 
myndighetene og som er oppført på REACH-
listen. 
Miljøeffekter av valgte injeksjonsmidler skal 
dokumenteres. 
 

Entreprenør Løpende 

7.19.  Riggområde – 
tillatelse avløp 
sanitærvann 

Entreprenør sørger for alle nødvendige 
godkjenninger for vannforsyning og avløp fra 
riggområdene. 
 

Entreprenør Før oppstart 

7.20.  Merking av 
yttergrenser for  
riggområder  

Avgrensing av riggområdene er vist på 
arealbruksplaner. Inngrep og anleggsaktiviteter 
skal holdes innenfor avmerket område. 
Riggområdene skal gjerdes inn med 
sperrebånd/alpingjerde eller markeres på annen 
måte. 
 

Entreprenør Fortløpende 

7.21.  Riggområde – 
krav til 
oppsamling og 
kontroll av 
avløpsvann fra 
vaskestasjon 

Vaskestasjonen for lastebiler, betongbiler, 
maskiner og annet utstyr skal etableres på fast 
underlag på riggplassen med oppsamlingssystem 
for avløpsvann. Vann fra vaskeplassen skal 
samles opp og renses slik at det overholder de 
samme kvalitetskravene som annet vann fra 
anleggsplassen. 

Entreprenør Før oppstart 
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Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

 
7.22.  Riggområde – 

oppsamling og 
rensing av 
avrenning 

Verksted- og lagerområder for drivstoff og 
kjemikalier, samt vaskehall skal etableres med 
tett dekke, og avrenning via renseanlegg med 
oljeavskiller. 
 

Entreprenør Ved oppstart og 
fortløpende 

7.23.  Riggplan –  
minimalisering av 
risiko for 
forurensning 

Entreprenøren skal utarbeide en riggplan som 
viser tiltak for å minimere forurensningsrisiko og 
for håndtering av normal og akutt forurensning. 
Spesielt fokus på lagertelt for kjemikalier og på 
vaskeområdet og håndtering av vaskemidler, 
eventuell reparasjonshall, drivstoff og andre 
oljeforbindelser. 
 

Entreprenør Før oppstart 

7.24.  Massedeponi - 
avrenning 

Tunnelmasse skal deponeres på angitte steder. 
Myndighetenes krav til håndtering av avrenning 
fra deponi er ikke avklart ennå. Kravene vil være 
bindende for prosjektet. 
 
Kompletteres når myndighetenes krav er avklart. 
 

Entreprenør Løpende 

7.25.  Massedeponi –  
Plassering av 
sålerensk og slam 
fra renseanlegg 

Tunnelmasser fra sålerensk og slammasser fra 
renseanlegg håndteres i henhold til gjeldende 
forskrifter. Masser som er tillatt deponert utenfor 
godkjent mottak plasseres i fordypninger med 
filterduk i ytterkant av tippområdet, slik at en 
stor del av de kritiske finstoffer (skarpe partikler, 
nitrogenrester) blir holdt tilbake i deponiet, og 
slik at fare for forurensning av nærliggende 
vassdrag minimeres. Massene skal plasseres slik 
at de ikke kommer i konflikt med senere uttak av 
masse fra tippen. 
 

Entreprenør Fortløpende 

7.26.  Miljørisikoanalyse En miljørisikoanalyse av planlagte 
anleggsaktiviteter skal etableres i forkant av 
oppstart. 
 

Byggherrre / 
Entreprenør 

Før oppstart 

7.27.  Beredskapsplan – 
akutt 
forurensning 

En beredskapsplan for ytre miljø skal etableres 
av entreprenør og forelegges byggherre før 
oppstart. 
 

Entreprenør Før oppstart 

7.28.  Forebygge 
forurensing fra 
naturlig 
forurenset grunn 
 

Prøver fra kjerneboring skal undersøkes med 
henblikk på avdekke eventuell forekomst av 
naturlig forurenset fjellgrunn.  
 

Entreprenør Før oppstart 

7.29.  Forebygge 
forurensing fra 
naturlig 
forurenset grunn 
 

Entreprenøren skal utarbeide en plan som angir 
rutiner som vil bli fulgt i anleggsperioden for å 
avdekke eventuell forekomst av naturlig 
grunnforurensning i anleggsområdene. Planen 
skal godkjennes av byggherre før 
anleggsarbeidene kan starte opp. 
 

Entreprenør Før oppstart 

7.30.  Forebygge 
forurensing fra 
naturlig 
forurenset grunn 
 

Oppbygging av deponi for naturlig forurenset 
masse skal skje i tråd med krav som følger av 
gjeldende regelverk, blant annet Forskrift om 
deponering av avfall, av 21.3.2002.  
 

Entreprenør Før deponering 
av naturlig 
forurenset 
masse. 

7.31.  Forebygge 
forurensing i 
driftsfase 

Transformatorgrubes kapasitet til å oppta all olje 
ved eventuell lekkasje skal opprettholdes. Vann 
eller is skal fjernes fra gruben ved behov.  

Eidsiva Løpende i 
driftsfasen 
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8. Kontrollplan - Materialvalg og håndtering av stoffer 
 
Mål: Bruk av miljø- og helsefarlige stoffer skal unngås. Det skal dokumenteres 
hvilke stoffer som finnes i anleggsområdet og hvordan de skal håndteres. 

Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

8.1.  REACH og 
Miljømerking 

Det skal benyttes stoffer som er godkjent til bruk 
gjennom REACH, EUs felles kjemikalielovgivning. 
 
Miljømerket materiale skal fortrinnsvis benyttes. 
 

Entreprenør Løpende 

8.2.  Stoffkartotek Det skal opprettes og vedlikeholdes et felles 
stoffkartotek med informasjon om helse- og 
miljøfarlige stoffer som brukes og oppbevares på 
bygge- eller anleggsområdet. Alle parter på 
byggeplassen skal kunne få tilgang til 
stoffkartoteket. 
 

Entreprenør Fortløpende 

8.3.  Stoffkartotek Informasjon om helse- og miljøfarlige stoffer 
(datablad og mengder) skal legges inn i et felles 
stoffkartotek før disse stoffene tas inn i 
anleggsområdet. 
 
Alle arbeidstakere inkludert eventuelle 
underleverandørers arbeidstakere skal få 
nødvendig informasjon om og opplæring i bruk av 
stoffkartoteket. Før arbeid starter opp skal det i 
tillegg gis informasjon om stoffer de skal bruke, 
eller kan bli utsatt for i arbeidssituasjonen. 
 

Alle parter Løpende 

8.4.  Stoffkartotek Stoffkartoteket skal: 
-tilfredsstille kravene i Stoffkartotekforskriftens 
§§5 og 6. 
- Være lett tilgjengelig i papirformat for alle på 
bygge- eller anleggsområdet. 

Entreprenør Løpende 

8.5.  Helse- og 
miljøfarlige 
stoffer 

Helse- og miljøfarlige stoffer oppbevares og 
håndteres forsvarlig iht. anvisning i datablader. 

Alle parter Løpende 
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9. Kontrollplan - Avfallshåndtering 
 

Mål: Avfall skal håndteres og deklareres i henhold til gjeldende bestemmelser i 
avfallsforskriften, byggteknisk forskrift og eventuelle kommunale krav, samt 
presiseringer som angitt i denne miljøoppfølgingsplanen. 

Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

9.1.  Orden på 
byggeplass 

Anleggsplassen skal holdes ryddig og i orden. 
 
 

Entreprenør Fortløpende 

9.2.  Avfallsplan Entreprenøren skal utarbeide en felles avfallsplan 
som beskriver hvordan han og leverandørene skal 
ivareta sitt ansvar for- og gjennomføring av 
avfallshåndtering. Avfallsplanen skal beskrive 
metoder for sikker avfallshåndtering og 
kildesortering, og skal tilfredsstille alle offentlige 
krav og eventuelle særskilte krav fra kommunen. 
 

Entreprenør Før oppstart og 
fortløpende 

9.3.  Avfallsplan Alle parter plikter å sette seg inn i, bidra med 
informasjon til avfallsplanen og følge denne 
gjennom hele prosjektet. 
 

Alle parter Fortløpende 

9.4.  Miljøregnskap Entreprenøren skal sørge for at alle leveranser til 
og fra byggeplass som kan inneholde miljøfarlige 
stoffer skal journalføres og dokumenteres. 
 

Entreprenør Fortløpende 

9.5.  Mellomlagring 
farlig avfall 

Farlig avfall skal mellomlagres i egne kontainere / 
områder med tett underlag slik at evt. utslipp 
ikke føres til vann- eller grunnforurensning. 
 

Entreprenør Før oppstart / 
Fortløpende 

9.6.  Flyveavfall Avfall skal lagres slik at det ikke kan blåse bort. 
 

Entreprenør Fortløpende 

9.7.  Avfallshåndtering Alt avfall skal transporteres bort fra anlegget og 
deponeres/leveres til godkjent mottak.  
 

Entreprenør Fortløpende 

9.8.  Brenning av 
avfall 

Brenning av avfall på anleggsplassen er forbudt. Entreprenør Løpende 
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10. Kontrollplan - Støy, støv, rystelser og trafikk 
 

Mål: Støy fra anleggsdrift eller anleggstrafikk skal som hovedregel ikke 
overskride grenseverdiene i Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 
(2012). Støvulemper for naboer skal begrenses. Rystelser fra sprengning 
og annet anleggsarbeid skal være i henhold til «Norsk standard for 
rystelser». 

Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

10.1.  Støy Støy fra anleggsdrift eller anleggstrafikk skal som 
hovedregel ikke overskride grenseverdiene i 
Miljøverndepartementets retningslinje T-1442 
(2012). 
 

Entreprenør Fortløpende 

10.2.  Støy  Dersom det viser seg å være vesentlig for 
anleggsgjennomføringen å søke unntak fra 
angitte støykrav må det søkes om tillatelse fra 
myndigheter. 
 

Entreprenør Ved behov 

10.3.  Støv Ved støvproblemer på anleggsveiene skal veiene 
vannes. Bruk av salt som bindingsmiddel skal 
begrenses. Byggeleder vurderer behov for 
vanning. 
 

Entreprenør Fortløpende 

10.4.  Støv I perioder med sterk vind, vurderes behov for at 
massene vannes ved opplasting. Byggeleder 
vurderer behov for vanning. 
 

Entreprenør Fortløpende 

10.5.  Rystelser Sprengning og annet anleggsarbeid skal skje i 
henhold til grenseverdier i «Norsk standard for 
rystelser». 
 

Entreprenør Fortløpende 

10.6.  Anleggstrafikk Anleggsvirksomhet og transport gjennomføres slik 
at det gir minst mulig negative virkninger for 
beboere i nærmiljøet. 
 

Entreprenør Fortløpende 

10.7.  Transportplan Entreprenøren skal utarbeide en transportplan 
som skal godkjennes av byggherre før 
anleggsstart. Nødvendige avklaringer og 
tillatelser fra Statens Vegvesen innhentes av 
entreprenør. Planen skal inneholde bl.a. planer 
for massetransport, transport av tyngre utstyr, 
kjøreruter og skilting, kontroll av kjøretøy og 
fartsbegrensninger. Fysiske og/eller 
organisatoriske tiltak for å opprettholde 
trafikksikkerhet på eksisterende veier og stier i 
anleggsfasen skal beskrives. 
 

Byggherre og 
entreprenør 

Før oppstart og 
løpende 

10.8.  Sikringstiltak for 
allmennheten 

Entreprenør skal fortløpende vurdere risiko for 
allmennheten i forbindelse med ferdsel ved 
anleggsområder hele året og besørge nødvendige 
tiltak, som for eksempel skilting og avstengning 
av løyper og anleggsområder. 
 

Entreprenør Før oppstart og 
løpende 
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11. Kontrollplan - Kommunikasjon og informasjon 
 

Mål: Dialog og kommunikasjon med myndigheter og allmenheten skal skje på en 
forutsigbar måte for alle parter. Personell på anleggsplassen skal være informert 
om aktuelle planer, rutiner og vite hvem de skal henvende seg til for å varsle om 
uhell eller ved usikkerhet med tanke på miljøoppfølgingen.  

Nr Tema Tiltak 
 

Ansvarlig Frist 

11.1.  Myndighets-
kontakt 

Med mindre annet fremgår av MOP eller 
detaljplaner for miljø- og landskap, skal kontakt 
med NVE eller kommunale myndigheter  
forestås av byggherre.  
 

Byggherre og 
Entreprenør 

Løpende 

11.2.  Grunneier-
kontakt 

Grunneierkontakt skal forestås av byggherre, 
med mindre noe annet er skriftlig avklart. 
 

Byggherre Løpende 

11.3.  Allmennhet 
kontakt 

Henvendelser fra beboere og allmennheten skal 
besvares fra byggherre, med mindre noe annet 
er skriftlig avtalt. Ved henvendelser som angår 
utførelsen av arbeidet plikter entreprenøren å 
bidra med innspill og grunnlagsdokumentasjon.  
 

Byggherre og 
Entreprenør 

Løpende 

11.4.  Informasjon til 
lokalbefolkning 

I forkant av eventuell utbyggingen skal tiltak 
for å informere lokalbefolkningen om 
anleggsarbeidet fastsettes. For eksempel kan 
dette innebære informasjon på internett, 
distribusjon av brosjyremateriell, infomøter 
osv. 
 

Byggherre og 
Entreprenør 

Før oppstart 
anleggsarbeid 
og løpende 

11.5.  Kontakt -
informasjon 

Kontaktinformasjon til entreprenørens 
miljøansvarlig skal være lett å finne på 
anleggsplassen. 
 

Entreprenør Løpende 

11.6.  Kontakt –
informasjon 

Alt personell skal være kjent med alle relevante 
miljøkrav og skal vite, hvor 
kontaktinformasjonen til den miljøansvarlige er 
å finne. Entreprenørens miljøansvarlig har 
hovedansvaret, men alle parter har et 
medansvar. 
 

Entreprenør og 
alle parter 

Løpende 

11.7.  Informasjon Alle parter plikter å hente inn relevant 
informasjon og selv aktivt og uoppfordret 
informere miljøansvarlig og andre parter om 
relevante forhold. 
 

Alle parter Løpende 

11.8.  Tilgjengelighet  
styrende 
dokumenter 

Byggherren sørger for at den aktuelle 
versjonen av MOP, detaljplaner for miljø- og 
landskap og andre relevante 
kontraktsdokumenter er tilgengelige på 
internettplattform el.l. 
 

Byggherre Før oppstart 
anleggsarbeid  
og løpende 

11.9.  Formidling av 
rutiner og 
relevant 
informasjon 

Entreprenørens miljøansvarlig er ansvarlig for 
at alle planer, rutiner og annen relevant 
informasjon som han/hun utarbeider publiseres 
og oppdateres på en slik måte at alle på 
anlegget til enhver tid kjenner til gjeldende 
krav. 
 

Entreprenør Løpende 

11.10.  Hummelvoll 
målestasjon 

Tiltak i forbindelse med hydrologisk 
målestasjon ved Hummelvoll skal avklares med 
NVE.  

Byggherre Når det er 
bestemt hvilket 
alternativ for 
inntaksløsning 
som skal bygges 
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12. Kilder 

 
Eidsiva 2018: Detaljplaner for miljø- og landskap for utbygging av Tolga 
kraftverk 

Norconsult 2016: Nedre Otta kraftverk, Detaljplaner for miljø og landskap 

Norconsult 2016: Nedre Otta kraftverk, Miljøoppfølgingsplan_MOP 
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13. Vedlegg 
 

Undersøkelsesprogram for fisk og akvatisk miljø 

Konsesjonen krever at det skal utarbeides et undersøkelsesprogram for å 
dokumentere effekten av utbyggingen på fisk og fiskevandringer. Tekniske 
løsninger for undersøkelser og rutiner for rapportering skal planlegges i samråd 
med Miljødirektoratet og ved bruk av høy fiskefaglig kompetanse. 

Norsk institutt for naturforskning (NINA) har i samråd med utbygger og 
Fylkesmannen i Hedmark (som har fått delegert oppfølgingsansvar fra 
Miljødirektoratet) utarbeidet et slikt undersøkelsesprogram.   

Grunnleggende trekk ved programmet er at det skal være adaptivt og 
tiltaksorientert, dvs. innhold og metodikk kan endres etter hvert som kunnskap 
innhentes og eventuelt nye problemstillinger dukker opp, og det skal være fokus 
på å optimalisere, og ved behov foreslå nye, avbøtende tiltak. Videre skal 
programmet være minst mulig inngripende, dvs. metodene skal i minst mulig 
grad påvirke fiskebestandene negativt. Programmet er delt i et basisprogram 
som skal sikre kontinuerlig overvåking, og tidsavgrensede studier som må 
vurderes nærmere og som i første rekke er rettet mot vandringsfunksjonaltiet 
forbi inntaksdam og utløp. 

I tabellen nedenfor gis en oversikt over elementene i programmet, med 
oppstartstid og gjennomføring i anleggs- og driftsfase. Deretter følger forslaget 
til undersøkelsesprogram i sin helhet.  
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Basisprogram (løpende 
overvåking) 
 

 
 
 
Type undersøkelse 

 
 
 
Oppstart/frekvens/behov 

 
1. Fiskebestanden i 

influensområdet 

Håndholdt elektrisk fiske Oppstart: aug.-sept. 2018 
Anleggsfase: årlig 
Driftsfase: frekvens vurderes 
nærmere 

Elektrisk båtfiske Oppstart: sommer 2018 
Deretter hvert 2.-3. år 
avhengig av 
bestandsutvikling 

Populasjonsgenetiske 
undersøkelser 

Prøver tas av fisk fanget ved 
elfiske etter nærmere 
vurdering. 

 
2. Fiskeutøvelse 

Innsamling av 
fangststatistikk og 
opplysninger om fiskere 

Fra 2018 og årlig. Omfang 
vurderes nærmere. 

 
3. Biodiversitet/bunndyrfauna 

 

Sparkeprøver 
 

Oppstart: juni og okt. 2018 
Anleggsfase: årlig 
Driftsfase: vurderes 
fortløpende på grunnlag av 
resultater 

Klekke- og flygefeller Før-materiale finnes. Behov 
for analyse og ny 
undersøkelse vurderes 
etterhvert.  

MiljDNA Prøver sikres i 2018. Videre 
analyser og nye prøver 
vurderes nærmere. 

 
4. Substrat og habitatkvalitet 

 

Kartlegging av substrat 
og habitatkvalitet etter 
standard metodikk 
 

Oppstart: 2018 
Deretter ca. hvert 3. år. 

 
5. Økologisk tilstand iht 

vannforskriften 
 
 

Kvalitetselementene 
begroingsalger, bunndyr, 
fisk og vannkjemi 
undersøkes etter 
standard metodikk 

Samordnes med 
undersøkelsene ovenfor  

 
Tidsavgrensede studier 
 

  

 
6. Kontroll av 

vandringsfunksjonalitet 
 

 
Telemetristudier, 
designet etter formål. 
Kan omfatte både 
gytefisk, ungfisk og 
harryngel 

 
I driftsfasen etter nærmere 
vurdering 
 

 

  



01.02.2018  |  Side 26  
 

   



01.02.2018  |  Side 27  
 

 
  



01.02.2018  |  Side 28  
 

   



01.02.2018  |  Side 29  
 

 
 


	1. Innledning
	1.1 Overordnet miljømål
	1.2 Begreper
	1.3 Ansvar og prinsipper for forebygging og miljøoppfølging
	1.4 Samsvar med plan for miljø og landskap, SHA-plan og Beredskapsplan

	2. Styrende miljødokumentasjon
	3. Kontrollplan – system for miljøoppfølging
	4. Kontrollplan – Skogrydding
	5. Kontrollplan – Landskapstilpasning, inngrep,  istandsetting, minstevannføring, overvåking og tiltak for fisk
	6. Kontrollplan - Kulturminner
	7. Kontrollplan - Forurensning til grunn og vann
	8. Kontrollplan - Materialvalg og håndtering av stoffer
	9. Kontrollplan - Avfallshåndtering
	10. Kontrollplan - Støy, støv, rystelser og trafikk
	11. Kontrollplan - Kommunikasjon og informasjon
	13. Vedlegg



