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Søknad om planendring for utbygging av Tolga kraftverk i Tolga og Os 
kommuner 

Opplandskraft DA ble innvilget konsesjon for bygging av Tolga kraftverk ved Kgl. res. 21.4.2017. 
Detaljplanlegging har avdekket alternative utbyggingsløsninger som utløser behov for 
lovavklaring før de kan komme til utførelse.  

Nye alternativer som anmodes godkjent, er fremkommet i arbeidet med en optimalisering av 
prosjektet. 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.  

I tilfelle uforutsette forhold skulle påvirke behandling og framdrift av planendringssøknaden, vil 
konsedert utbyggingsløsning bli lagt til grunn for prosjektet. Med dette som utgangspunkt legger 
Opplandskraft DA fram søknad om planendring for Tolga kraftverk. 

Med henvisning til vedlagte planendringssøknad med tilhørende vedlegg, søkes herved om 
følgende tillatelser: 

I. Etter vannressursloven for tillatelse til:
- Bygging og drift av Tolga kraftverk i henhold til nye alternative

utbyggingsløsninger, inkludert de tekniske inngrep som realisering av de nye
alternativene totalt sett medfører.

II. Etter energiloven for tillatelse til:
- Bygging og drift av Tolga kraftverk med tilhørende koblingsanlegg.
- Justert kraftledningstrasé for 132 kV kraftledning over en strekning på 0,5 km fra

kabelsjakt ved kraftstasjonsområdet i Erlia.
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I tilfelle det ikke lykkes å oppnå avtale med alle grunneiere og rettighetshavere søkes det også 
etter oreigningsloven for: 

- Erverv av nødvendig grunn og rettigheter for bygging og drift av Tolga kraftverk i
henhold til nye alternative utbyggingsløsninger og endret arealbehov for
konsesjonsgitt utbygging.

- Å ta i bruk areal og rettigheter før skjønn er avholdt eller avtale er inngått med
grunneiere og rettighetshavere (forhåndstiltredelse).

Med utgangspunkt i NVEs brev av 22.11.2017 forstår Opplandskraft DA det slik at det ikke er gitt 
at endringene som følger av blant annet nytt tverrslagsalternativ Kleven, og ny vegtrasé til 
utløpsområdet ved Eidsfossen, alene utløser behov for planendring. Utførelsen av alternative 
utbyggingsløsninger vil uansett bli behandlet og godkjent av NVE gjennom godkjenning av 
detaljplaner for miljø og landskap.  

I tilfelle man kommer frem til minnelige ordninger kan søknad om ekspropriasjon frafalles for 
aktuelle grunneiere. I tilfelle det oppnås enighet om tiltak som ikke åpenbart må behandles som 
planendring, men som inngår i planendringssøknaden som følge av behov for 
ekspropriasjonstillatelse, ønsker Opplandskraft DA en dialog med konsesjonsmyndighetene om 
godkjente detaljplaner kan være tilstrekkelig grunnlag for å igangsette anleggsarbeid. 

Nødvendige opplysninger om tiltaket fremgår av vedlagte planendringssøknad. 

Med vennlig hilsen 
for Opplandskraft DA 

Egil Skøien 
Daglig leder 
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NB! Ved svar på dette brevet benyttes referanse 17/01638-3:  


