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Kraftutbygging  i 0 vre Otta

Videre fremdrift i kraft-
ledningssaken

Nr 4 .19 9 7

0
D e omsøkte anleggene er:

0
Norges vassdrags-
og energiverk er
et d irektorat under
Olje- og energi-
departementet
(OED).

NVE er forvalt -
ningsorganet for
landets vann- og
energiressurser.

Hovedkontoret
med en stab
på 250, er i
Middelthunsgt 29
i Oslo.

NVE er represen-
tert i hele landet
gjennom fem
regionkontorer
med 100 med-
arbeidere.

Tr ansformerings- og

koblingsanlegg  i

Glitra og Øyberget

kraftverk  i  Skjåk kom-

mune.

 300 kV-ledning

Øyberget- Honnsj oen-

Vågåmo  i  Skjåk, Lom

og Vågå kommuner.

 132 kV-ledni ng

Glitra- Øyberget  i

Skjåk kommune.

 66 kV-ledning

Skjåk 1- Øyberget i

Skjåk kommune.

(Oversiktskart over kraft-

ledningstraseene vedlagt)

FOR D EN ca 56 km lange

300 kV-ledningen
Øyberget- Honnsj oen-

Vagamo, er det omsokt to hoved-
alternativ, a lt. I og alt. 2. Da
begge trasea lternativene delvis
går i samme trase ved Honn-
sj oen, kan man kombinere de

to hovedalte rnativene . Følgende
fire trasealternativ fra Øyberget
til Vågåmo kan altså være mulig:

Alt. 1:

Øyberget- Aursjoen- Honnsjoen-
Finndalen- Vagamo

Alt. I / Alt. 2 :
Øyberget- Aursjoen- Honnsjoen-
Liafje l I- Vågåmo

Alt. 2 / Alt. I :
0 yberget- Bismo Honnsjoen
Fi nnd alen- Vagamo

Alt. 2:

Øyberget- B ismo- Honns joen-
Liafje l I- Vågåmo

I NVEs innstilling til O lje- og
energidepartementet (OED)

vedrore nde den omsokte kraft-
utby ggingen i 0 vre Otta, (jfr $ 8
i vassdragsreguleringsloven),
vil virkn ingene for miljø, natur-
ressurser og samfunn ved even-
tuelle nye overføringsledninger
inngå i he lhetsvurderingen av

saken. Konsesjonssøknaden for
de elektriske overfo ringsanleg-
gene sluttbehandles av  NYE,
men eventuelle konsesj oner vil

først meddeles etter at det er
fattet endelig vedtak i kraftut-
byggingssaken.

Hovedinntrykk fra søknaden,
konsekvensutredningen og
innkomne høringsuttalelser
Konsesjonssøknaden med til-
hørende konsekvensutredninger,
og de inn komne horingsuttal -

e lsene viser at virkningene av
kraftledningene representerer
en vesentlig del av konsekvens-
ene for m iljø, naturressurser
og samfunn, ved en eventuell
kraftutbygging i Øvre Otta.

132  kV ledningen mellom
Glitra og Øyberget og 66 kV
ledningen mellom Skj åk I og
0 yberg et medf rer re lat ivt sma
virkninger i forhold til miljø ,
naturressurser og samfunn.

Motstanden mot 300 kV
ledningen er betydelig, mange

av høringspartene går i utgangs-
punktet imot at kraftledningen
skal bygges.

300 kV ledningen mellom
0 yberg et og Vagamo medforer
konflikter i forhold til verneinter-
esser, bl.a. det varig verna vass-
draget Finna, den planlagte
nasj onalparken i Reinheimen
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og kulturminner (spesie lt gamle aj ustere kraftledningstraseene Kontaktpersoner:
fangstanlegg). ved Aursjoen, Honnsjoen og Seksjonssjef

Det er kommet inn flere hø- Nordherad. Bakgrunnen for ARNE OLSEN
ringsutta le lser hvor det er ytret denne anmodningen er blant an- tlf : 22 95 92 27
ønsker om at kraftledningstra- net et ønske om aredusere kon- pn v: 22 15 40 65
seene j usteres nærmere hoved- fliktnivået mot de mange kultur-
dalføret ved Aursjoen (alt. 1) minnene i området, den planlagte Avdelingsingeniør
og Honnsj oen (alt. I og alt. 2). Re inheimen nasjonalpark og BJARTE GUDDAL
Dette for aredusere konflikt- villreininteressene i området. tlf : 22 95 93 85
nivået mot villre ininteressene Når det gjelder Vågåmo pn v: 66 80 32 47
og den planlagte Reinheimen transformatorstasjon, så har Ei-
nasjonalpark. I denne sammen- defoss AS og Kraftlaget Opp- I tillegg til dette fakta-arket
heng er mange også usikre på landskraft signalisert at de vil har NVE utgitt tre andre
hvorvidt kraftledningen kan på- vurdere tiltak i 66 kV nettet ved titler vedrørende utbyggingen
virke trekkmønsteret til villre i- Vågåmo transformatorstasjon av Øvre Otta:
nen i området. som avbøtende tiltak i forhold til  Minstevannføring

De fleste lokale høringspar- den planlagte 300 kV ledningen  Vannkraft og annen
tene onsker aha kraftledningen fra Øyberget til Vågåmo. Kab- fornybar energi
på fjellet fordi den da ikke vil ling av eksisterende 66 kV led-  Landskapstiltak
komme i konflikt med bebyggelse ninger mot Nugga transformator-
og skogbruksinteresser. De fleste stasjon (Vågå meieri) ser ut til a Det finnes også en pressemel-
nasjonale og regionale miljø- være det mest aktuelle tiltaket. ding om Øvre Otta-utbyggingen
vernmyndigheter og miljøvern-
organisasjoner vil ha kraftlednin- Videre behandling av kraft-
gen i hoveddalføret av hensyn til ledningssaken
verneinteressene. På grunnlag av blant annet til-

Flere høringsparter mener at bakemeldinger fra kommunene
man bør utrede kablingsalterna- med hensyn til planprosesser i
tiv utover det som allerede er medhold av plan- og bygnings-
gjort. Spesielt strekningen forbi loven, har NVE tiltrådt konse-
Honnsjoen er nevnt i denne sjonss ker autarbeide private D IALOGsammenheng. Innføringen til reguleringsplansforslag for alle
Vågåmo transformatorstasjon de trasealternativene som er, el-
vurderes som konfliktfull. Vågå ler vil bli omsokt i Lom og Vågå Informasjon fra
kommune ønsker i denne sam- kommuner. NVE har videre Norges vassdrags- og energi- ()
menheng autarbeide en reguler- henstilt konsesjonssøker om a verk

ingsplan for de berørte områdene. samarbeide tett med kommunene,
Telefon 22 95 95 95

Fylkesmannen og fylkeskom- Telefaks 22 95 90 00
Prioriterte arbeidsoppgaver munen i det videre planarbeidet.
i kraftledningssakene Det vil bli etablert en egen ar- Postadresse:

Siden NVEs befaring av Øvre- beidsgruppe for dette arbeidet. Postboks 509 1, Maj ,

Otta prosjektet i perioden NVE vil sende ut den oven- 0301 Oslo
Gateadresse:

5.- 7. august 1996, har NVEs nevnte tilleggssøknaden på hø- Middelthuns gate 29
arbeid i kraftledningssaken vært ring når de private reguleringspla-
konsentrert omkring trasevurde- nene foreligger, slik at den videre Ansvarlig:

ringer, Vågåmo transformator- behandlingen i medhold av ener- Informasjonsdirektor

stasj on og koordinering av be- giloven og plan- og bygningslo-
Sverre Sivertsen

handlingen i medhold av plan- ven skal kunne gå parallelt. Redaksjon:
og bygningsloven og energiloven. Slik NVE nå oppfatter situa- Seksjonssjef Arne Olsen

I brev av 13.12.96 har NVE, sjonen, samarbeider konsesjons-
på grunnlag av innkomne merk- søker, kommunene, fylkeskom- Grafisk form:

nader til søknaden og egne vur- munen og fylkesmannen kon-
Bentzen.Bakken

deringer i saken, bedt konse- struktivt for afinne best mulige Oslo. Mars 1997
sjonssoker om ti lleggssokn ad for traselosninger.




