Til møtedeltagerne

Dato
29.01.2019

Vår referanse

Deres referanse

Notater fra kartleggingsmøte for utbygging av strøm til Vangrøftdalen
Møtet ble gjennomført i henhold til innkalling (Vedlegg).
Referent: Torgeir Leet Halvorsen, NØK.
Notatene/møtereferatet distribueres til deltagerne på epost:
Runa Finborud
Berit Siksjø
Benjamin Hicks
Arne Strypet
Ove Holseng
Eli Grete Nisja
Astrid Alice Haug
Kristin Marie Singstad
Per Ousten
Per Martin Rønningen
Per Kristian Evensen
Stein Olsson
Torgeir Leet Halvorsen

Ordfører, Os kommune
Landbrukskonsulent/utvalgte kulturlandskap,
Os, Røros og Holtålen
Teknisk og plan, Os kommune
Teknisk og plan, Os kommune
Arkeolog Samferdsel kulturminner og plan,
Hedmark fylkeskommune
Nasjonalparkforvalter, Nasjonalparkstyret for
Forollhogna
Nasjonalparkforvalter, Nasjonalparkstyret for
Forollhogna
Student, Nasjonalparkstyret for Forollhogna
Arbeidsgruppe for strøm i Vangrøftdalen
Arbeidsgruppe for strøm i Vangrøftdalen
Nord-Østerdal Kraftlag
Nord-Østerdal Kraftlag
Nord-Østerdal Kraftlag
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•

•
•

•

•

NØK er tiltakshaver for utbygging av strøm til Vangrøftdalen
Prosjektet styres etter Energiloven som forvaltes av NVE
NØK har områdekonsesjon for utbygging og drift av distribusjonsnett i Os kommune og
prosjektet trenger ikke spesifikk godkjenning fra NVE
Tiltaket behandles av NVE hvis det er innsigelser fra andre myndigheter. I så fall kreves
en konsekvensutredning
Prosjektet skal godkjennes av Nasjonalparkstyret for Forollhogna iht. verneforskriften for
Forollhogna
Prosjektet slik det foreligger p.t. er ikke søknadspliktig iht. Plan- og bygningsloven
Prosjektet er ikke pliktig til å utføre en konsekvensutredning iht. forskrift og
konsekvensutredninger
Det prosjekteres og søkes om fremføring av strøm til alle aktive setre og naturlig
tilstøtende fritidsboliger i Vangrøftdalen
I tillegg til de direkte inviterte partene er Sametinget og Villreinnemda for Forollhogna
identifisert som mottakere av oppstartsmelding/høring
Sametinget ble invitert til møtet av Hedmark fylkeskommune
Os kommune overtar forvaltning av støttemidler gjennom Utvalgte kulturlandskap fra
2020. Bruk av midler skal ut på ny høring i forbindelse med overføring av
forvaltningsansvaret
Det foreligger ingen konflikter med kjente/registrerte kulturminner med dagens trase
Generelt gjelder at graving av kabel etter veifar medfører mist inngrep. Dersom
kabelgrøft etableres innenfor definert vedlikeholdsbredde for veien kan det være at dette
ikke er søknadspliktig etter verneforskriften.
Valg av trase må begrunnes. Strekninger som ikke går etter vei må vurderes ut fra
terreng, vegetasjon, kulturminner etc. Strekningen Kløftåsen-Bratteggen vurderes
spesifikt. Stenging av vei i anleggsperioden må vurderes opp mot alternative traseer.
Det vurderes kort i søknaden eventuelle alternativer til tradisjonell fremføring av strøm

Godkjenningsprosess:
1) NØK justerer traseer/prosjektomfang i henhold til innspill fra møte 23.01.2019
2) NØK sender oppstartsmelding på høring til identifiserte aktører/forvaltningsmyndigheter.
Meldingen legges ikke ut til offentlig høring.
a) 6 ukers frist for høringsuttalelse
b) Innhold i oppstartsmelding
i) Bakgrunn og formål med prosjektet med henvisning til verneforskriften
ii) Prosjektbeskrivelse
iii) Kart inntegnet kabeltrase for høyspent kabel, trase for høyspent linje og
nettstasjoner
iv) Beskrivelse av trasevalg
v) Beskrivelse av grøfteprofil
vi) Beskrivelse av generelle prinsipper for prosjektering av traseer for lavspent
kabelgrøfter (fra nettstasjon til inntaksskap på bygg)
3) Hvis prosjektet endres vesentlig mellom oppstartsmelding og søknad vurderes det om
søknaden sendes på høring til alle aktører.
4) NØK sender søknad om utbygging til Nasjonalparkstyret for Forollhogna
a) Beskrivelse av avklarte og ikke avklarte problemstillinger
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