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Nytt Nore I kraftverk, Nore og Uvdal kommune, Buskerud fylke - 

godkjenning av detaljplan for miljø og landskap 

Vi viser til Deres brev datert 2. juli 2015 vedlagt detaljplan av juli 2015 for miljø og landskap for nytt 

Nore I kraftverk, samt etterfølgende korrespondanse. 

Saken er behandlet med hjemmel i vilkårene for miljø og landskap gitt i konsesjon til fortsatt regulering 

av Numedalslågen medelt ved kgl.res. av 18. mai 2001. 

Bakgrunn 

Eksisterende Nore I kartverk ble satt i drift i 1928. Etter søknad fra Statkraft fattet NVE den 10. 

desember 2013 vedtak om at Statkraft kan bygge nytt Nore I kraftverk i medhold av eksisterende 

reguleringskonsesjon meddelt ved kgl.res. av 18. mai 2001. NVEs vedtak ble fattet på bakgrunn av at 

bygging av nytt kraftverk ble vurdert til ikke å berøre allmenne interesser i en slik grad at det utløser 

konsesjonsplikt. Vilkårene i eksisterende konsesjon ble vurdert til å gi tilstrekkelige muligheter for å 

pålegge relevante avbøtende tiltak. 

NVE mottok 2. juli 2015 søknad om godkjenning av detaljplan for landskap og miljø for nytt Nore I 

kraftverk. Byggingen innebærer produksjonsanlegg og transformator i fjell, kort tilløpstunnel (frem til 

eksisterende tunnel) og nytt dykket avløp til Rødbergdammen. Det skal det etableres portalbygg og ny 

adkomstbru over Uvdalselva, samt massedeponi inkludert en permanent utfylling i Rødbergdammen.  

Tiltaket medfører uttak av omtrent 265 000 m3 tunnelstein, hvorav omtrent 180 000 m3 tunnelstein 

transporteres til eksterne deponier. I forbindelse med utarbeidelse av detaljplan ble det klart at 

transportløsning ut av anleggsområdet, samt deponering av tunnelsteinen var sentrale tema for 

prosjektet. Statkraft har vurdert ulike alternative løsninger for avvikling av anleggstrafikken. Omsøkt 

transportløsning med ny avkjøring fra Fv. 40 og ny bru over Uvdalselva vil medføre redusert 

anleggstrafikk gjennom Rødberg sentrum.  

Detaljplanen ble lagt ut til offentlig ettersyn og sendt ut på en omfattende høring med frist 14. oktober 

2015. Det kom inn flere høringsuttalelser. De aller fleste av disse hadde merknader knyttet til 

trafikkavviklingen i anleggstiden og håndtering av tunnelstein. 
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Statkraft varslet NVE 29. oktober 2015 om at prosjektet er forsinket med omtrent ett år som følge av 

pågående vurderinger knyttet til nettstrukturen i området. I følge Statkraft vil beslutning om byggestart 

tidligst bli tatt ved årsskifter 2016/2017, med mulig oppstart av anleggsarbeidet våren/sommeren 2017. 

Av hensyn til fremdriften i prosjektet ber Statkraft om at detaljplanen behandles uavhengig av prosessen 

rundt nødvendig anleggskonsesjon.  

Vedtak 

Med hjemmel i konsesjonen datert 18. mai 2001 post nr 6 godkjenner NVE fremlagte detaljplan for 

miljø og landskap datert juli 2015 for bygging av Nytt Nore I på Rødberg i Nore og Uvdal kommune. 

Vårt vedtak forutsetter at fremlagte detaljplan for miljø og landskap er i samsvar med vilkår og 

forutsetninger gitt i konsesjonen. 

NVE har den 11. august 2014 gjort vedtak om at vannveien til nytt Nore I kraftverk er i 

konsekvensklasse 2. 

Vedtaket omfatter ikke kontroll og godkjenning av tekniske planer for nytt brukonsept over Uvdalselva. 

Kontroll og godkjenning av bruer med mer er en myndighetsoppgave tillagt Vegdirektoratet. NVE har 

ikke kjennskap til om den foreslåtte brua omfattes av denne kontrollen. NVE har heller ikke vurdert 

brukonstruksjonen mot dammens flomavledningskapasitet.  

Vilkår for godkjenning av detaljplan for miljø og landskap: 

▪ Det skal utarbeides en plan for istandsetting av området «Kåsin» som skal oversendes NVE 

for godkjenning. Planen må sikre en landskapsmessig god avslutning av området, samt 

redegjøre for blant annet sluttarrondering og hvordan vegetasjon er tenkt reetablert.  

▪ Det må utarbeides nye forslag til portalløsning og istandsetting av omkringliggende arealer.  

Planen må sikre en god arkitektonisk og landskapsmessig tilpasning, og til dette arbeidet 

må det innhentes fagkompetanse. Planen skal oversendes NVE for godkjenning. 

▪ NVE skal orienteres om når anleggsarbeidet starter, ved viktige og/eller kritiske faser ved 

byggearbeidet, og når anlegget blir satt i drift.  

 

NVE vil følge opp anlegget med tilsyn.  

Det kan fra NVEs miljøtilsyn bli stilt krav om ytterligere detaljering for alle deler av tiltaket. Slike 

planer skal godkjennes av NVE.  

 

Merknader til detaljplanen 

Høringsprosessen innbrakte 14 innspill, et sammendrag av disse er i det følgende presentert. Statkraft 

har fått oversendt høringsuttalelense for kommentering, selskapet kommentarer av 9. november 2015 er 

også gjengitt i det følgende.  

Statens Vegvesen vurderer at den omsøkte løsningen med ny avkjøring fra Fv. 40 og ny bru over 

Uvdalselva antagelig er den løsningen som gir minst ulemper for lokalmiljøet på Rødberg. Det settes 

krav om at utformingen av ny avkjørsel til Fv. 40 må bearbeides videre særlig med tanke på å oppnå 

tilfredsstillende løsning for gang- og sykkelvegen. Samt at dersom fylkesveiene (Fv. 40 og Fv. 120) må 

benyttes må forholdene utbedres i tilstrekkelig grad.  
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Statkraft har ingen merknader til uttalelsen utover at utformingsløsning for ny avkjøring pågår i samråd 

med vegvesenet. 

Fylkesmannen i Buskerud (FMB) vurderer at deres interesser er ivaretatt i planen. Det anbefales 

samarbeid med Statens vegvesen for å avklare fremtidig bruk av deponimasser. Og det påpekes at en 

fremtidig utvidelse av Mørkvollen massedeponi ikke må forverre landskapsbildet, jf. Den europeiske 

landskapskonvensjonen. FMB viser til at turveien gjennom dagens anlegg blir avstengt i 

anleggsperioden og at brukere i denne perioden blir henvist til Fv. 120 som Statkraft selv har vurdert 

som lite ideell for mer ferdsel. Det oppfordres derfor til at det vurderes tiltak langs denne veien for å 

bedre sikkerheten til turgåere. 

Statkraft viser til at de foreslår Mørkvollen som eneste deponiområde blant annet på grunn av dagens 

bruk av området. Deponering av tunnelmasser på Mørkvollen vil gi et midlertidig endret landskapsbilde 

i en tid også etter anleggsperioden. I utarbeidelse av plan for deponering er det imidlertid tatt hensyn til 

at tunnelmassene ikke blir for dominerende i landskapet. Statkraft viser også til at de er i dialog med 

vegvesenet om bruk av deponimasser. 

Buskerud fylkeskommune viser til at det finnes flere nyere tids kulturminner i området blant annet er 

Numedalsbanen, med tilhørende bygninger, fredet etter kulturminneloven. Fylkeskommunen uttrykker 

derfor tilfredshet med den valgte transportløsningen. Fylkeskommunen vil ikke motsette seg permanent 

utfylling i Rødbergdammen eller ny bru over Uvdalselva.  

Statkraft har i utkast til tiltakets miljøoppfølgingsplan inkludert en omtale og kartfesting av 

Numedalsbanen med tilhørende bygninger. Ved revisjon av planen vil de vurdere om dette er 

tilstrekkelig for at aktører i forbindelse med tiltaket blir gjort tilstrekkelig oppmerksom på kulturminnet. 

 

Nore og Uvdal kommune behandlet saken i kommunestyre 26. oktober 2015. Kommunen har kommet 

med en utfyllende uttalelse hvor tema som blant annet planprosess, trafikksikkerhet, 

friluftsliv/folkehelse og deponering av masser omtales. Temaene er kommentert under NVEs vurdering. 

Kommunen avslutter uttalelsen med flere krav, disse er gjengitt under med Statkrafts kommentarer.  

Trafikksikkerhet: 

A. Statkraft må pålegges å bekoste/ etablerer gang/ sykkelvei mellom avkjøring ny bru over 

Uvdalselva til avkjøring ved Mørkvollen, eventuelt over Sporan bru (ved valg av Straumen 

for massedeponi, fv. 40.) 

B. Statkraft må pålegges å bekoste utvidelse av fv 120 mellom krysset mot kommunehuset og 

avkjøring til «friluften». Flaskehalsene er bak stasjonsbygningen og ved messa. 

C. Statkraft må pålegges å bekoste etablering av sikker trase for myke trafikanter på 

samme strekning som punkt B under anleggsperioden 

Statkraft viser til at de er i dialog med Statens vegvesen om detaljutforming av avkjøringsløsningen, ref. 

A., for å finne en løsning som ivaretar sikkerheten til myke trafikanter, spesielt i anleggsperioden.  

Statkraft mener kravet om utbedring av Fv. 120, ref. B, må ses i sammenheng med planlagt 

trafikkløsning med bru over Uvdalselva. Økningen i anleggstrafikk på Fv. 120 vil etter den nye 

løsningen bli redusert til trafikk i forbindelse med til- og nedrigging, samt i hovedsak mindre kjøretøy 

(person og varebiler) i anleggsperioden. Dette er trafikkvolumer som Statkraft mener ikke utløser behov 

for tiltak på Fv 120. Selskapet viser til at mulighetene for utbedring av Fv. 120 forbi «flaskehalsene» er 

svært begrenset som følge av blant annet fredede bygninger.  

Statkraft vil vurdere behovet for tiltak, ref. C., og om nødvendig iverksette sikkerhetstiltak. 
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Friluftsliv/ folkehelse 

D. Statkraft må pålegges å bekoste/ etablere ny «Rødbergdammen rundt» etter anleggsperioden 

med utgangspunkt i forslag presentert av Norconsult våren 2015 (universelt utformet og med 

ny gangbru) 

E. Statkraft må pålegges å bekoste/etablere erstatning for at «Rødbergdamen rundt» blir stengt i 

anleggsperioden gjennom krav til oppgradering av turvei mellom Kiwi og Dokkeberg, en trase 

på ca 1,5km 

Statkraft viser til at det av sikkerhetshensyn i anleggsperioden vil bli nødvendig og stenge av 

ferdselsmulighetene over Statkrafts eiendom. Stengingen er for en begrenset periode og det planlegges 

for at det etter anleggsperioden igjen skal være mulig å passere over Statkrafts eiendom. Statkraft 

planlegger også for at traseen i ettertid går på ny bru over Uvdalselva. Statkraft mener at behovet for 

midlertidig å begrense adkomsten på egen eiendom ikke kan utløse pålegg om å etablere nye turveier 

andre steder i Rødberg, eller å etablere ny gangbru over Uvdalselva ved sentrum.  

 

Håndtering av masser: 

F. Statkraft må pålegges at Nore og Uvdal kommune kostnadsfritt får tilkjørt masser i 

Rødbergområdet i den perioden det pågår transport fra anlegget. 

G. Statkraft må pålegges at Nore og Uvdal kommune kostnadsfritt kan disponere tilstrekkelige 

mengde steinmasser fra massedeponi i en periode på 10 år etter at anlegget er ferdig til 

utbedring av gamle Øygardsgrendveien og andre kommunale behov i Rødbergområdet. 

Statkraft står ved tilbudet om tilkjøring av tunnelmasser direkte fra anleggsstedet til andre godkjente 

tiltak i rimelig geografisk nærhet, dvs. omtrent samme kjøreavstand som til godkjent deponiområde. 

Dette forutsetter imidlertid at kommunen på forhånd har vurderer trafikksikkerheten for transport til 

egne tiltak og om nødvendig utbedrer i tilstrekkelig grad, samt at denne tilkjøringen skjer på samme tid 

som kjøring til godkjente massedeponier ville ha skjedd. 

Statkraft viser til at selskapet gjennom reguleringskonsesjonens vilkår er pålagt å skaffe seg varig 

råderett over deponerte masser fra tiltaket. Statkraft vil likevel søke om at masser som ligger på 

Mørkvollen ved anleggsperiodens slutt overdras til rettighetshavere til Mørkvollen. Kommunens ønske 

om fremtidig tilgang til massene (etter anleggsperioden) må i tilfellet avklares direkte mellom 

kommunen og vedkommende rettighetshavere. Et alternativ vil være om kommunen kan stille et 

akseptabelt areal for (midlertidig) deponi til rådighet. 

 

H. Statkraft pålegges å følge Nore og Uvdal kommunes praksis for knusing av steinmasser og 

annen støyende aktivitet. Knusing av steinmasser i dagen og annen støyende aktivitet som 

opplasting, transport og dumping av steinmasser kan foregå på følgende tidspunkt: 

Kl. 07.00 – 21.00, mandag-torsdag 

Kl. 07.00 – 18.00, fredag 

Knusing av steinmasser i dagen og annen støyende aktivitet som opplasting, transport og dumping 

av steinmasser på lørdag, søndag, helligdager og offentlige fridager er ikke tillatt. 

Statkraft har ingen merknader til tidsbegrensningene, men viser til Fylkesmannens utslippstillatelse med 

vilkår om grenseverdier for støy og tidsbegrensninger for spesielt støyende aktiviteter.  
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Andre forhold: 

I. Ved påvirkning av vannforsyningen til Rødberg vannverk i anleggsperioden, må Statkraft 

pålegges å bekoste alternativ vannforsyning. 

J. Rødbergdammen skal ikke være nedtappet over lengere tid om vinteren pga frost i vann- og 

kloakkledningen som ligger i Rødbergdammen. 

Statkraft viser til at kommunen etter avtale med Statkraft har etablert kommunalt vannuttak fra 

kraftverkets tilløpstunnel for drikkevannsforsyningen til Rødberg. Planlagte arbeider vil medføre at 

drikkevannsforsyningen midlertidig vil være begrenset. Avtalen med kommunen regulerer forhold som 

kan påvirke drikkevannsforsyningen. 

Statkraft er klar over fare for frost i kommunalt vann- og kloakkledningsnett ved Rødbergdammen. 

 

Nore og Uvdal Næringsselskap har uttrykt seg positive til prosjektet og håper det vil gi effekter og 

ringvirkninger for et bredt næringsliv. Næringsselskapet håper Statkraft i arbeidet med anbud aktivt kan 

anbefale lokalt næringsliv og at Statkraft kan delta i arbeidet med etablering av miljøgate i Rødberg 

sentrum. Med hensyn til valg av massedeponi mener Næringsselskapet at det bør utredes hvor behovet 

for masser er størst, og viser til at det har og vil bli stort behov for masser i Uvdal. Videre vises det til at 

turstier og fritidsparken på Rødberg blir berørt av anleggsaktiviteten. Statkraft bør derfor opparbeide 

alternativ trase i anleggsperioden og utrede sikkerheten for bruk av fritidsparken. Alternativt at det 

gjøres tiltak slik at fritidsparken føles trygt å bruke. Næringsselskapet påpeker viktigheten av å 

informere beboere og besøkende underveis, og håper Statkraft vil være med å finansiere 

informasjonstavler som planlegges satt opp.  

Med henvisning til innspillene vedrørende massedeponi og turvei viser Statkraft til sine kommentarer til 

tilsvarende innspill fra kommunen. Statkraft viser videre til at det er begrenset hva de kan gjøre for at 

lokalt næringsliv blir valgt som underleverandører, men at de, etter avtale, vil vise til Næringsselskapets 

nettside i forespørselsdokumenter. Den valgte trafikkløsningen innebærer at anleggstrafikken i hovedsak 

skal gå utenfor Rødberg sentrum mener Statkraft at miljøgate ikke vil være et riktig avbøtende tiltak.  

Det er kun en mindre del av friområdet som er foreslått tatt i bruk og at det vil bli satt opp gjerder 

mellom anleggsområdet og friområdet. Statkraft kan derfor ikke se at friområdet for øvrig ikke kan 

benyttes som i dag. Det må imidlertid påregnes noe økt trafikk på veiene rundt friområdet. Statkraft ser 

nytten av et samarbeid med næringsselskapet om informasjon til allmenheten og vil ta kontakt med 

næringsselskapet om dette. 

Numedalen Produksjon (NUPRO), slutter seg til uttalelsen fra Nore og Uvdal kommune vedrørende 

trafikksikkerhet. Statkraft viser til deres kommentarer til kommunens uttalelse. 

Vidda Ressurs AS uttrykker skepsis til plasseringen av den nye brua over Uvdalselva og de 

landskapsmessige virkningen denne vil få.  De støtter kommunens høringsuttalelse med henvisning til at 

visualiseringen av de landskapsmessige virkningene av ny bru ikke er tilstrekkelig utredet.  

Statkraft viser til at plassering av brua er fastsatt av geologiske årsaker (fast fjell) og at brutype 

(underliggende buebru i tre) er valgt av hensyn til byggetid, kostnader, utseende og bærekapasitet. På 

grunn av antatt tyngste last (transformatorer) anbefales det ikke lengre spennvidde. Videre er høyden på 

brua bestemt av nivået til Fv. 40 på sørsiden og adkomsttunnelen på nordsiden. Høydeforskjellen på 

omtrent 8,5 meter må av hensyn til arealsituasjonen og spesialtransporten tas opp på hele strekningen 

mellom Fv. 40 og påhugget, inkludert bruas lengde. Statkraft kan derfor ikke se at brua kan plasseres i 

større avstand fra dammen eller lavere i terrenget samtidig som planlagt funksjon opprettholdes.  
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I tillegg har følgende privatpersoner/grunneiere/rettighetshavere uttalt seg til saken: 

Tor Svensrud og Trine Severinsen har kommet med innvendinger mot anleggsdriften knyttet til den 

delen som omhandler «deponi Kåsin». Statkraft viser til at de forståelse for reaksjonen mot bruk av 

«Kåsin» og at man derfor søker å avklare muligheten for å ta i bruk Hyttatippen. Dersom dette ikke 

skulle finne en løsning opprettholdes planen om midlertidig deponi på Kåsin.  

Knut og Janne Borge er positive til at det etableres bru over Uvdalelva, men har uttrykt bekymring for 

den trafikken som fortsatt vil være på Fv. 120. Samt anleggsstøy og belysning og hvordan tunneler vil 

påvirke deres eiendom. Statkraft viser til at de vil vurdere nødvendige tiltak for å opprettholde 

sikkerheten for brukere av Fv. 120 i anleggsperioden. Videre vises det til at Statkraft er pålagt å 

overholde grenseverdiene for støy iht. retningslinje T-1442, og at det er skjerpende krav for spesielt 

støyende aktiviteter på kvelds og nattetid. Samt at entreprenøren vil bli pålagt å benytte støysvake 

ventilasjonsvifter. Driving av nye tunneler kan påvirke allerede etablerte private brønner samt planer om 

slike. Statkraft vil derfor i god tid før anleggsstart kartlegge brønner og planer om brønner. 

Gerd Halland, Rolf Helge Lian og Numedal Pukk og Steinproduksjon AS er positive til bruk av det 

regulerte området på Mørkvolden til deponering av tunnelstein. Statkraft viser til at selskapet vil med 

bakgrunn i godkjente detaljplaner søke å inngå nødvendige avtaler med rettighetshavere på Mørkvollen. 

Marianne Hjertaas Sporan forventer at Statkraft kartlegger tilstand på hus som vil bli berørt av rystelser. 

Og at grunnvannsbrønner som kan bli berørt av anleggsaktiviteten eller på lengre sikt kartlegges. 

Statkraft viser til at de i god tid før arbeider som kan medføre skader på bygninger vil sørge for en 

uavhengig tilstandsregistrering av utsatte bygninger. Registrering og oppfølging av private vannbrønner 

vil være en del av oppdraget til konsulenten som utfører tilstandsregistreringer av bygninger. Statkraft 

vil etablere beredskapsplan i tilfelle vannet forsvinner fra private brønner for å sikre rask alternativ 

vannforsyning inntil skader utbedres. 

Torkild Gudmundsen, John Stordalen og Gro Irene Svendsen viser til at veien inn til Mørkvollen også 

brukes som skolevei og at det ikke er gangvei i dag. Det bes derfor om at det vurderes gangvei opp til 

avkjøringen til Daltun. Det uttrykkes også bekymring for at den økende trafikken vil føre til økende 

svevestøv og dermed redusere mulighetene for å oppholde seg utendørs. Statkraft viser til at de vil ta 

kontakt med alle beboere langs den private veien mot Mørkvollen for å finne akseptable løsninger for 

myke trafikanter i anleggstiden. Samt at entreprenøren vil iverksetter støvdempende tiltak ved behov.  

Arnt Jacobsen viser til innspill fra Vidda Ressurs AS til Nore og Uvdal kommunen vedrørende alternativ 

løsning for at anleggstrafikken kan gå utenfor Rødberg sentrum. Forslaget innebærer adkomsttunnel i 

skråningen nedstrøms Rødbergdammen, bru over Uvdalselva og avkjøring fra Fv. 40. Videre påpekes 

det at det må gjøres noe med Fv. 120 da mengden anleggstrafikk uansett vil bli meget stor. Det vises 

også til at deponi Kåsin er istandsatt og at massene heller bør kjøres til Hyttatippen. Statkraft viser til 

sine kommentarene til kommunens uttalelse, samt at Hyttatippen vurderes. Videre viser Statkraft til at de 

er kjent med det alternative forslaget for adkomst, og at selskapet også har vurdert denne løsningen. De 

har imidlertid vurdert at det er en anleggsteknisk svært krevende og kostbar løsning, som kan utløse 

betydelige terrenginngrep, og har derfor ikke omsøkt denne løsningen.   
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NVEs vurderinger 

Det er tidligere gitt tillatelse til etablering av nytt Nore I kraftverk. NVE har i denne omgang derfor ikke 

vurdert om tillatelse til tiltaket skal gis, men hvordan etableringen skal gjennomføres og på hvilke 

vilkår.  

NVE er av den oppfatning at detaljplanen for miljø og landskap er en tilfredsstillende plan. Det er flere 

faktorer som trekker i denne retningen. For det første vil den valgte transportløsningen medføre at 

største delen av anleggstrafikken ikke direkte berører Rødberg sentrum. Dette er av vesentlig positiv 

betydning. Dernest legges det opp til at tunnelmassene skal midlertidig deponeres i regulerte massetak/-

deponier for deretter kunne anvendes til samfunnsmessig ønskede tiltak.  

Det er NVEs vurdering at Statkraft med detaljplanen og tilknyttede dokumenter i tilstrekkelig grad har 

belyst de utfordringer, alternativer og muligheter som synes hensiktsmessig. Det er begrenset arealer 

tilgjengelig for bygging av nytt Nore I kraftverk. Dette er imidlertid i hovedsak en utfordring for 

anleggsgjennomføringen. Slik NVE ser det er den største utfordringen med prosjektet fastboende naboer 

nær anleggsområdet og nærheten til lokalsamfunnet på Rødberg, med de forhold det medfører som 

trafikksikkerhet, massehåndtering, støy med mer. Bygging av nytt Nore I vil ikke være mulig å 

gjennomføre uten omfattende anleggsaktivitet med tilhørende belastninger og utfordringer for naboer og 

lokalsamfunnet. Selv om det er mange, og til dels store utfordringer med prosjektet, vil NVE minne om, 

som også Nore og Uvdal Næringsselskap påpeker, at prosjektet også vil gi positive ringvirkninger lokalt.  

NVE har i vurderingen av detaljplanen vektlagt at selv om anleggsarbeidene er omfattende og vil 

medføre belastninger for lokalsamfunnet på Rødberg er det allikevel en midlertidig aktivitet. NVE 

oppfatter detaljplanen og fremdriftsplanen slik at den mest belastende anleggsperioden, men driving av 

tuneller og fjellhaller og masse- og betongtransport, er antatt å skulle vare under 2 år. Det vil måtte være 

en avveining mellom blant annet hensiktsmessig anleggsgjennomføring, lengden på anleggsperioden og 

ivaretagelse av hensynene til naboer og lokalsamfunnet. Planen er vurdert på bakgrunn av den innsendte 

informasjonen, uttalelser fra gjennomført høring og NVEs erfaring med lignende saker. 

Parallelt med den omsøkte detaljplanen for miljø og landskap har Statkraft utarbeidet en 

miljøoppfølgingsplan (MOP). Den primære hensikten med en MOP er at entreprenører og andre som 

blir engasjert i byggingen av Nore I vet hvilke forholdsregler som skal tas for å unngå uønskede 

hendelser og skader på natur og miljø. NVE ser det som positivt at Statkraft har fått utarbeidet en MOP, 

men anser det ikke som sitt anliggende å vurdere de enkelte punktene i denne. Derimot tar NVE det for 

gitt at Statkraft sørger for at alle relevante forholdsregler blir tatt for nettopp å unngå uønskede hendelser 

og skader på natur og miljø i anleggsperioden. 

I det etterfølgende følger en vurdering av høringsinnspillene sortert under enkelte hovedtema.  

 

Vurdering av detaljplanen og høringsinnspill – planprosess og medvirkning 

Kommunen har i sin uttalelse påpekt at uttak, transport og lagring /deponering av masser ikke var tema 

under behandlingen av reguleringskonsesjonen i 2001. Kommunen viser videre til at for at vilkåret for å 

gi dispensasjon fra gjeldende arealplan, der tiltak ikke er i trå med planen, er at sektormyndighetenes syn 

avklares og tas stilling til gjennom konsesjonsbehandlingen. Deponering av masser var ikke til vurdering 

hos sektormyndighetene som grunnlag for reguleringskonsesjonen i 2001.  

Videre mener kommunen at de utredninger som er gjennomført i forbindelse med 

konsesjonspliktvurderingen etter vannressursloven og vurdering av søknad om utslipp etter 

forurensingsloven ikke er utfyllende nok til å dekke alle faktorer i detaljplanen. NVE oppfatter at 
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kommunen særlig savner grundigere vurderinger av forhold knytt til uttak, transport, trafikksikkerhet og 

lagring/deponering av masser.  Kommunen kan heller ikke se at det er gjort vurderinger av om forskrift 

om konsekvensutredninger kommer til anvendelse.  

Basert på de da foreliggende opplysningene om tiltaket, blant annet knyttet til arealbruk og håndtering 

av masser, var det NVEs vurdering at bygging av nytt Nore I ikke berøre allmenne interesser i en slik 

grad at det utløses konsesjonsplikt etter § 8 i vannressursloven. NVE vurderte, 3. juni 2014, at 

deponeringen av tunnelmasser i Rødbergdammen ikke utløser noe ny konsesjonspliktvurdering av 

tiltaket.  

NVE kan ikke se at detaljplanen beskriver forhold som vil føre til en annen påvirkning på vassdraget i 

forhold til det som var beskrevet i vurderingsgrunnlaget for konsesjonspliktvurderingen. Utover økt 

volum av tunnelmasser, utfylling i Rødbergdammen, behovet for tiltak ved tverrslaget og ny 

adkomstløsning med bru over Uvdalselva anser NVE detaljplanen for en konkretisering av tiltaket som 

ligger til grunn for konsesjonspliktvurderingen.  

I forbindelse med at konsesjonspliktvurderingen ba Statkraft NVE om å avklare om håndtering av 

tunnelmassene ville ha en så vesentlig virkning for miljø og samfunn at disponeringen skulle 

konsekvensutredes. NVE konkluderte med at «Ettersom tiltaket som helhet ikke utløser plikt til 

konsesjonsbehandling etter vrl. § 8, er det NVEs vurdering at disponering av masser ikke omfattes av 

konsekvensutredningsforskriften». Og at NVE innen rammene av kravene i post 6 i 

reguleringskonsesjonen av 18. mai 2001, har tilstrekkelig myndighet som sikrer at tunnelmassene blir 

disponert på en forsvarlig måte.  

Konsekvensutredningsforskriften er siden avløst med ny «Forskrift om konsekvensutredninger for tiltak 

etter sektorlover» (ikrafttredelse 1. januar 2015). Ny forskrift gir ikke tilbakevirkende kraft, men så langt 

NVE kan se, er det ingen endringer i forhold til gammel forskrift som tilsier at NVEs vurdering i dag 

ville vært annerledes.  

Nore og Uvdal kommune mener Statkraft ikke har oppfylt vilkåret fra NVE i 

konsesjonspliktvurderingen om at Statkraft skulle ha et nært samarbeid med kommunen om 

deponiplassering og bruk av masser. NVE registrerer at kommunen og Statkraft har ulikt syn på den 

dialogen og medvirkningen som har vært.  

Hvorvidt NVEs forutsetning om at Statkraft skal ha et nært samarbeid med kommuner, jf. også 

kommunens uttalerett til detaljplanen i post 6 i reguleringskonsesjonen, er oppfylt, må vurderes på 

bakgrunn av hvilken dialog Statkraft har hatt med kommunen under arbeidet med detaljplanen. NVE er 

kjent med at det har vært avholdt flere møter mellom kommunen og Statkraft fra 2012 og frem til 

detaljplanen ble sendt NVE for behandling. NVE kjenner også til at det er vært korrespondanse pr brev 

og epost, samt at kommunen har fått utkast til detaljplanen til kommentering før denne ble sendt NVE 

for behandling.  

NVE mener kommunen har hatt gode muligheter til å medvirke gjennom hele prosessen, blant annet 

med hensyn til bruk av tunnelmasser og valg av deponiområder. Samtidig er NVE oppmerksomme på at 

Statkraft ikke har tatt hensyn til alle innspillene fra kommunen.  

Bygging av nytt Nore I kraftverk er et stort prosjekt og anleggsarbeidet vil påvirke kommunen og 

lokalsamfunnet på Rødberg på flere områder.  Skal prosjektet lykkes på en god måte lokalt fordrer det et 

godt samarbeidsklima mellom flere parter, men særlig mellom Statkraft og kommunen. NVE vil derfor 

oppfordre Statkraft og kommunen til å legge til rette for åpen og løsningsorientert dialog.  
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Vurdering av detaljplanen og høringsinnspill – håndtering av tunnelstein/masser 

Tiltaket medfører uttak av omtrent 265 000 m3 tunnelstein, hvorav omtrent 180 000 m3 tunnelstein skal 

transporteres til eksterne deponier. I tillegg er det foreslått å etablere en permanent utfylling i 

Rødbergdammen og et mindre deponi ved Kåsin.  

Det er i detaljplanen redegjort for mulige alternative deponier: Straumen, Grønnflåta og Mørkvollen. 

Statkraft har vurdert Mørkvollen som det mest hensiktsmessige området blant annet på grunn av kort 

transportavstand og gjeldende planstatus, og omsøker kun deponering på Mørkvollen. Dersom 

Mørkvollen ikke skulle ha tilstrekkelig kapasitet eller av andre grunner ikke kan benyttes som deponi er 

Straumen vurdert som alternativt deponi. NVE mener Statkraft i detaljplanen har sannsynliggjort at 

Mørkvollen er å foretrekke som deponiområder.  

Nore og Uvdal kommune, og flere andre høringsparter, hevder at valg av deponiområde ikke er 

tilstrekkelig utredet. I tillegg til landskapsvirkningen, er det særlig samfunnsnytten som kreves bedre 

utredet. Kommunen påpeker også at omsøkt bruk av Mørkvollen i det omfang som er omsøkt, ikke er i 

tråd med bestemmelsene til godkjent reguleringsplan. 

Det er i detaljplanen omsøkt å deponere massene på eksisterende massetak/-deponi hvor det er en 

gjeldende reguleringsplan i medhold av plan og bygningsloven (pbl). Det er NVEs forståelse at 

kommunen også har ønsket at det skal legges opp til etterfølgende bruk av tunnelmassene. NVE har 

ingen motforestilling til denne løsningen. NVE ser det tvert imot som en stor fordel ved prosjektet at 

tunnelmassene behandles som en ressurs og anvendes til samfunnsnyttige formål, i motsetning til å 

etablere et eller flere permanente deponier (tipper).  

NVE kan imidlertid ikke se at NVE har hjemmel til å pålegge Statkraft hvilke eksisterende massetak/-

deponier som skal benyttes. Når tunnelmassene behandles som en ressurs og omsøkes deponert på 

eksiterende og godkjente massetak/-deponier vil valg av område, og om det eventuelt er hensiktsmessig 

og/eller nødvendig å fordele massene på flere områder, være forhold som ligger til Statkraft å avgjøre 

etter dialog med aktuelle aktører, kommunen og eventuelt direktoratet for mineralforvaltning.   

Statkraft har i brev av 2. juli 2015, til NVE, bedt om at NVE er planmyndighet for massedeponeringen. 

Ettersom Statkraft har valgt å omsøke deponering av tunnelmassene på eksisterende massetak/-deponi 

med en gjeldende reguleringsplan, hvor myndighetsrollen er avklart kan ikke NVE se at NVE har en 

myndighetsrolle i oppfølgingen av disse områdene. Detaljplanen for landskap og miljø som godkjennes 

av NVE vil derfor gjelde frem til eksisterende massetak/deponi med en gjeldende reguleringsplan. 

Deponier som etableres i medhold av reguleringskonsesjonen, som deponiet i Rødbergdammen og ved 

Kåsin, vil følges opp av NVE.  

NVE forutsetter at hvorvidt det er anledning til å deponere det aktuelle volumet på Mørkvollen avklares 

med aktuelle aktører og myndigheter. Dersom det skulle vise seg at verken Mørkvollen, Straumen eller 

andre godkjent massetak/-deponier kan benyttes eller byggingen skulle medføre behov for ytterligere 

deponiareal for masser, skal dette avklares med NVE.  

Det foreslåtte permanente deponiet i Rødbergdammen, på om lag 70 000m3, er tidligere vurdert ikke 

konsesjonspliktig og det er gitt nødvendige tillatelser til utfyllingen etter forurensingsloven. Kommunen 

har i sin uttalelse påpekt at utfylling i Rødbergdammen krever dispensasjon fra arealformålet i 

kommuneplanen. NVE forutsetter at nødvendig dispensasjon innhentes, og at utslippstillatelsen fra FMB 

blir etterlevd. 

Det er i detaljplanen redegjort for behov for å deponere om lag 15 000m3 tunnelstein som blir tatt ut i 

forbindelse med utvidelse av svingevolumet i eksisterende tilløpstunell. Det er omsøkt at massene 
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midlertidig deponeres ved Kåsin på et området som på 90-tallet også ble benyttet som midlertidig 

deponi. Ifølge detaljplanen bærer området fortsatt preg av dette.  

I forbindelse med høringen har det kommet innspill om at Hyttatippen skal benyttes som alternativt 

deponi til Kåsin. Kommunen har påpekt at Kåsin-området er lagt ut som LNF-område og at eventuell 

bruk av området krever dispensasjon fra kommuneplanen. Statkraft har i sin kommentar til 

høringsuttalelsene uttrykt at Statkraft søker å avklare muligheten for å ta i bruk Hyttatippen. Men at 

dersom dette ikke skulle finne en løsning opprettholdes planen om midlertidig deponi på Kåsin.  

NVE er godt kjent med Hyttatippen, og de prosessene Numedals-Laugens Brugseieforening og Statkraft 

har vært og er involvert i knyttet til denne. Hyttatippen er regulert til massetak i kommuneplanen for 

Nore og Uvdal, jf. reguleringsplan og –bestemmelser av 1. november 2013. Hyttatippen er også omfattet 

av detaljplan for uttak av 7. mai 2013 og NVEs godkjenning av denne av 2. september 2014. 

Reguleringsbestemmelsene, detaljplanen og NVEs godkjenning stiller en rekke vilkår for 

aktiviteten/uttaket, blant annet at privatrettslige forhold må avklares med berørte rettighetshavere før 

uttak kan starte samt at uttaket skal være avsluttet senest innen 8 år etter oppstart. NVE vil bemerke at 

formålet med de tre nevnte dokumenter, og tilknyttede prosesser, har vært å godkjenne uttaket slik at 

tippen blir fjernet, samt istandsettingen av berørte arealer. Formålet har, slik NVE har oppfattet det, ikke 

vært å legge til rette for midlertidig deponering av masser eller varig massetak.  

NVE ser at det kan være fordeler knyttet til å benytte Hyttatippen fremfor omsøkt deponi ved Kåsin som 

midlertidig deponi for massene som skal tas ut øverst i Åsgårdsbakkene.  Dersom Statkraft skulle 

komme til enighet med berørt rettighetshaver om å benytte Hyttatippen til midlertidig deponi i 

forbindelse med byggingen av nytt Nore I må endringen avklares med NVE.  

Uavhengig av om område ved Kåsin blir benyttes til midlertidig deponi finner NVE at området ikke har 

en tilfredsstillende landskapsmessig avslutning slik det fremstår i dag. På bakgrunn av dette er det 

innarbeidet vilkår om at, når bruken av området er avklart, skal det utarbeides en enkel plan/skisse for 

istandsetting av arealet. Planen må sikre en landskapsmessig god avslutning av området, og må blant 

annet redegjøre for sluttarrondering og hvordan vegetasjon er tenkt reetablert. Planen skal oversendes 

NVE for godkjenning.  

NVE vil, som FMB, oppfordre Statkraft til videre samarbeid med Statens vegvesen, kommunen og 

eventuelle andre aktører for å avklare fremtidig bruk av tunellmasser. NVE oppfatter at Statkraft, både i 

detaljplanen og i sine kommentarer til høringsuttalelsene, åpner for tilkjøring av masser til andre 

kommunalt godkjente tiltak i rimelig geografisk nærhet. NVE minner om at eventuelle endringer av 

detaljplanen må omsøkes NVE, men stiller seg positive til denne type justeringer. 

 

Vurdering av detaljplanen og høringsinnspill– transportløsninger og trafikksikkerhet 

I forbindelse med planleggingen av tiltaket har Statkraft utredet flere alternativer for avvikling av 

anleggstrafikken og ifølge detaljplanen er det lagt stor vekt på å søke å finne løsninger som gir 

tilfredsstillende sameksistens mellom anleggstrafikk, ordinær trafikk, myke trafikanter og forhold 

knyttet til driften av eksisterende kraftverk.  

Det er i detaljplanen redegjort for de ulike alternativene som er vurdert, samt den valgte 

transportløsningen med etablering av ny avkjøring fra Fv. 40 og ny bru over Uvdalselva. Den valgte 

løsningen innebærer at masse-, betong- og spesialtransport med mer får adkomst til anleggsområdet via 

ny bru. Anleggstrafikken via Rødberg sentrum (langs Fv. 120) blir redusert til i hovedsak inntransport 
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av anleggsmaskiner ved oppstart, transport i forbindelse med til- og nedrigging (brakkerigger med mer), 

samt mindre kjøretøy (person- og varebiler). 

Statens vegvesen har i sin uttalelse uttrykt at den valgte løsningen antakelig er den løsningen som gir 

minst ulemper for lokalmiljøet på Rødberg. NVE deler denne vurderingen. NVE oppfatter at ingen av 

høringspartene er uenige i den valgte transportløsningen, men at kommunen med flere er bekymret for 

gjenværende anleggstrafikken langs Fv. 120 og trafikksikkerheten, i særlig grad for myke trafikanter, 

langs både Fv. 40 og Fv. 120. Kommunen har derfor anmodet NVE om å pålegge Statkraft å 

bekoste/etablere gang/sykkelvei langs Fv. 40, bekoste utvidelse av Fv. 120 ved flaskehalsene og bekoste 

etablering av sikker trase for myke trafikanter langs det samme strekket av Fv. 120 under 

anleggsperioden, jf. kommunens krav A - C gjengitt over. Statens vegvesen har i sin uttalelse påpekt at i 

den grad fylkesveiene må benyttes, må forholdene utbedres i tilstrekkelig grad og at eventuelle skader 

repareres uten utgifter for vegvesenet.  

Statkraft har i sin tilbakemelding vist til at de er i dialog med Statens vegvesen om detaljutforming av 

avkjøringsløsningen fra Fv. 40 som også ivaretar sikkerheten til myke trafikanter, spesielt i 

anleggsperioden.  

Videre mener Statkraft at kravet om utbedring av Fv. 120 må ses i sammenheng med planlagt 

trafikkløsning med bru over Uvdalselva, og at gjenværende anleggstrafikk ikke kan utløse behov for 

tiltak. Hovedatkomsten til anleggsområdet vil for anleggsmaskiner/tungtransport være via ny bru over 

Uvdalselva og for øvrig via dagens innkjøring til kraftstasjonsområdet fra vest. 

Det er i detaljplanen, og i Statkrafts kommentarer til høringsuttalelsene, redegjort for at utbedring av Fv. 

120 forbi «flaskehalsene» er svært begrenset, i hovedsak som følge av fredede/bevaringsverdige 

bygninger (Stasjonsveien 11 – «Messa» og Stasjonsveien 7). Statkraft viser også til at innkjøring til 

kraftstasjonsområdet ved Stasjonsveien 11 i dag er lite i bruk. Det er heller ikke planlagt stor grad av 

utvidet bruk av innkjøringen i anleggsperioden.  

Det fremkommer både i detaljplanen og av Statkrafts kommentarer til høringsuttalelsene at Statkraft vil 

vurdere behovet for og om nødvendig iverksette trafikksikkerhetstiltak. Samt vurdere behovet for 

etablering av alternativ trase for myke trafikanter langs Fv. 120 under anleggstiden. 

Trafikksikkerhets tiltak faller ikke direkte inn under NVEs myndighetsområde. NVE forventer 

imidlertid at Statkraft viser påkrevd aktsomhet og iverksetter trafikksikkerhetstiltak og etablerer 

alternativ trase for myke trafikanter dersom dette vurderes som nødvendig. NVE minner om at NVE kan 

stille ytterligere krav til tiltaket dersom det vurderes nødvendig.  

Fv. 120 mellom kraftstasjonsområdet og Rødberg sentrum er smal og det er flere flaskehalser som burde 

vært utbedret. NVE er imidlertid enig med Statkraft i at kravet om utbedring av Fv. 120 må ses i 

sammenheng med planlagt trafikkløsning med bru over Uvdalselva. Med den valgte løsningen vil 

anleggstrafikk på Fv. 120 bli redusert til trafikk i forbindelse med til- og nedrigging, samt i hovedsak 

mindre kjøretøy (person og varebiler) i anleggsperioden. NVE kan ikke se at dette kan utløse behov for 

tiltak utover nevnte midlertidige trafikksikkerhetstiltak. NVE minner om post 10 i 

reguleringskonsesjonen av 18. mai 2001 som pålegger Statkraft å erstatte utgifter til vedlikehold og 

istandsetting av offentlig vei med mer hvis disse utgiftene blir særlig økt ved anleggsarbeid.  

Den valgte transportløsningen innebærer ny bru over Rødbergdammen. Kommunen og Vidda Ressurs 

har i høringen kommentert at visualiseringen av de landskapsmessige virkingene ikke er 

tilfredsstillende.  NVE er enige i at ny bru over Uvdalselva kunne vært visualisert fra flere retninger, og 

at det generelt er en god tilnærming å vise tre faser ved visualisering: nå situasjonen, ved gjennomført 

tiltak og frem i tid. Samtidig vil en visualisering ikke være avgjørende for tiltaket. 
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Vurdering av detaljplanen og høringsinnspill – ulemper for nære naboer og allmennheten  

Anleggsarbeidene er omfattende og vil pågå over flere år. Det er flere fastboende naboer nær 

anleggsområde.  

Fylkesmannens utslippstillatelse etter forurensingsloven av 24. juni 2015 omfattet utslipp til vassdraget, 

anleggsstøy og støv. Tiltakets miljøoppfølgingsplan (MOP) beskriver hvordan kravene vil bli ivaretatt i 

anleggsperioden. Av hensynet til helheten er det i detaljplanen inkludert en beskrivelse av blant annet 

ulempene som må påregnes, vilkårene i utslippstillatelsen og hvilke avbøtende tiltak Statkraft vil 

gjennomføre. Som avbøtende tiltak er det blant annet redegjort for etablering av omlastingsnisje for 

tunellmasser i adkomsttunnelen for å redusere støy og støv, samt at det vurderes varslingstjeneste på 

SMS/epost for å varsle ekstra støyende aktiviteter.   

Flere av høringsinnspillene har uttrykt bekymring for hvordan egen eiendom vil bli påvirket av tiltaket. 

Det vises til Statkrafts kommentarer til disse, hvor det blant annet fremkommer at det i god tid før 

tiltaket igangsettes vil bli foretatt en uavhengig tilstandsregistrering av utsatte bygninger, samt 

registrering av private vannbrønner.  

NVE forutsetter at utslippstillatelse fra FMB blir etterlevd og at Statkraft gjennomfører de avbøtende 

tiltakene som er beskrevet i detaljplanen og utslippstillatelsen.   

 

Vurdering av detaljplanen og høringsinnspill – friluftsliv og folkehelse  

«Rødbergdammen rundt» med tilhørende fritidspark er ifølge kommunen viktige friluftsområder lokalt. 

Turmuligheten rundt Rødbergdammen er sammenhengende, da den benytter interne veier på 

Statkraftseiendom mellom friområdet og damkrona og videre til sørsiden av Rødbergdammen over 

damkrona. Disse turveimulighetene vil av hensyn til sikkerheten bli avskåret i anleggsperioden. Dette vil 

kunne medføre økt ferdsel langs Fv. 120.  

Flere høringsparter har påpekt at Statkraft må pålegges å bekoste/etablere erstatning for at 

«Rødbergdammen rundt» blir stengt i anleggsperioden. Samt bekoste/etablere ny «Rødbergdammen 

rundt» etter anleggsperiodens slutt (universelt utformet og med ny gangbru i sentrum).  

Statkraft har i detaljplanen påpekt at allmennhetens tilgang til ferdsel over Statkrafts eiendom vil bli 

gjenopprettet etter anleggsperioden, og at det planlegges for at traseen i ettertid går på ny bru over 

Uvdalselva. Videre hevder Statkraft at deres behov for midlertidig å begrense adkomsten på egen 

eiendom ikke kan utløse pålegg om å etablere nye turveier andre steder i Rødberg, eller etablere ny 

gangbru over Uvdalsevla ved sentrum.  

NVE forutsetter at turmulighetene over Statkrafts eiendom blir gjenopprettet. Og mener det ikke er 

berettiget å pålegge Statkraft å bekoste/etablere ny gangbru over Uvdalselva ved sentrum. Eller pålegge 

Statkraft å bekoste/etablere erstatning for at «Rødbergdammen rundt» blir stengt i anleggsperioden.  

Nore og Uvdal kommunen har i sin uttalelse vist til post 7, punkt IV, i reguleringskonsesjonen av 18. 

mai 2001 i forbindelse med kravene knyttet til turmuligheter. NVE bemerker at myndighet etter post 7 i 

reguleringskonsesjonen tilligger Miljødirektoratet/Fylkesmannen.  
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Vurdering av detaljplanen og høringsinnspill - Portalløsning 

Nye Nore I er planlagt som fjellanlegg. For etablering av påhugget til adkomsttunnelen vil fjellet bli 

blottlagt før det sprenges ut en forskjæring på opptil 9 meter. I forkant av forskjæringen vil det bli 

bygget et portalbygg.  

Forskjæringen og portalbygget vil kunne bli fremtredende elementer i landskapet. Portalbygget vil bli 

godt synlig med sine rundt 18x7 meter areal i front og oppføring i betong. NVE støtter FMB i at det er 

positivt at det etterstrebes i å tilpasse forskjæringen og bygget slik at disse får en dempet fremtoning. 

Det er i detaljplanen redegjort for at det blant annet kan beplantes trær i ulik voksehøyde og at 

høydespranget mellom øvre og nedre adkomstplan tas opp med tørrmur.  

Portalbygget og området rundt vil bli den mest synlige delen av anlegget. Bygget og nærområdet vil 

grense til det krafthistoriske kulturmiljøet med blant eksisterende Nore I. NVE er av den oppfatning at 

det bør gjøres ytterligere vurderinger av utforming av portalbygget, istandsetting og avbøtende tiltak slik 

at forskjæringen, portalbygget og området får en så god arkitektonisk og landskapsmessig tilpasning 

som mulig. NVE har derfor innarbeidet vilkår om at det må fremstilles nye forslag til portalløsning og 

istandsetting av omkringliggende arealer, og at det til dette arbeidet må innhentes fagkompetanse.  

 

Vurderinger etter naturmangfoldloven 

I henhold til naturmangfoldloven § 7 skal prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 - 12 legges til grunn 

som retningslinjer ved utøving av offentlig myndighet. På den måten skal forvaltningen i sine vedtak 

redegjøre for å synliggjøre kunnskapen om og virkningene et tiltak vil få for naturmangfold, og hvordan 

den har kommet fram til resultatet i den konkrete saken.  

Naturmangfoldloven § 8 sier at offentlige beslutninger som berører naturmangfoldet så langt det er 

rimelig skal bygge på vitenskapelig kunnskap om arters bestandssituasjon, naturtypers utbredelse og 

økologisk tilstand. Tiltaket skal i hovedsak gjennomføres på eksisterende og tidligere benyttede industri 

områder og berører derfor naturmangfoldet i liten grad arealmessig. Etablering av ny bru over 

Uvdalselva kan få konsekvenser for området nedstrøms dammen. Karttjenestene «Artskart» og 

«Naturbase» viser at det ikke er registrerte arter av særlig stor forvaltningsmessig, eller utvalgte truede 

eller nær truede naturtyper verken i planområdet eller i direkte nærhet til dammen.  

I bekkekløften nedstrøms dammen er det registrert typer av lav og sopp som regnes som arter av særlig 

stor forvaltningsinteresse. Artene er imidlertid funnet et godt stykke nedenfor området hvor ny bru 

planlegges etablert. NVE mener derfor det er lite trolig at disse artene vil bli berørt av tiltaket. Det er 

ikke fremkommet opplysninger i saken som skulle tyde på at det kan befinne seg arter eller nauttyper i 

planområdet som ikke er fanget opp ovennevnte registreringer. Dermed er det heller ikke påvist mulige 

effekter av tiltaket på naturmangfoldet. Kravet i § 8 om at saken skal baseres på eksisterende og 

tilgjengelig kunnskap er dermed oppfylt.  

I og med at naturmangfoldet i liten grad berøres av byggingen av nytt Nore I, og det ikke kan påvises 

effekter av tiltaket på verdifull natur, legger NVE til grunn at det ikke er nødvendig å foreta vurderinger 

etter de andre miljøprinsippene i naturmangfoldlonen §§ 9-12. 
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Forholdet til annet lovverk  

Plan- og bygningsloven 

Tiltaket bygges i medhold av kgl.res. av 18. mai 2001, jf. NVEs vedtak av 10. desember 2013, og er 

derfor unntatt fra byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven (pbl), forutsatt at det er i samsvar 

med lovens bestemmelser med tilhørende forskrifter, kommuneplanens arealdel og reguleringsplan. 

Dette følger av forskrift om byggesak (FOR 2010-03-26-488 - byggesaksforskriften) § 4-3 første ledd. 

Bestemmelsene i pbl om tekniske krav (§ 29-5) og krav til produkter til byggverk) (§ 29-7) med 

tilhørende deler av byggteknisk forskrift gjelder så langt de passer for nevnte tiltak. 

Når anlegget er ferdig bygget, skal konsesjonæren sørge for at kommunen får tilsendt kartdata i egnet 

kartformat med alle fysiske anlegg slik at kartdata på enkel måte kan gjøres tilgjengelig. 

Vi gjør oppmerksom på at tiltaket ikke må være i strid med kommuneplanens arealdel eller gjeldende 

reguleringsplaner. Konsesjonæren er ansvarlig for dette, behovet for dispensasjon fra gjeldende 

arealplan må være avklart med kommunen før arbeidene kan starte. Konsesjonæren er også ansvarlig for 

at tiltaket gjennomføres i overensstemmelse med de bestemmelsene i pbl som gjelder for tiltaket og 

forgjeldende underliggende forskrifter.  

Forurensingsloven 

Statkraft har innhentet tillatelse etter forurensingsloven for arbeid med nytt Nore I kraftverk fra 

Fylkesmannen i Buskerud. Utslippstillatelsen av 24. juni 2015 er gitt på nærmere vilkår. Vilkårene er 

innarbeidet i detaljplanen.  

Energiloven 

Statkraft har foreløpig ikke konsesjon etter energiloven og endelig valg av tilkoblingsløsning til 

sentralnettet er foreløpig ikke besluttet. Nødvendig dialog med Statnett og øvrige interessenter pågår.  

 

Tilleggsopplysninger 

Vi minner om post 5 om konsesjonærens ansvar ved anlegg/drift og post 9 om kulturminner som vi 

forutsetter blir fulgt opp i forkant av og under anleggsperioden. 

Vi gjør oppmerksom på at tiltakshaver må sørge for å skaffe seg nødvendige privatrettslige rettigheter 

før anleggsarbeidene starter.  

Anlegget er både for planlegging, bygging og senere drift underlagt bestemmelser om internkontroll i 

samsvar med Forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058 IK-

vassdrag). Ved tilsyn på anlegget vil NVE se til at internkontroll etter denne forskrift er etablert.  

Vi ber om at konsesjonæren senest 1 måned etter idriftsettelse av kraftverket sender inn melding om 

dette til NVE på skjema som ligger på NVEs hjemmeside (https://www.nve.no/om-nve/skjema-og-

rapporteringsordninger/) 

 

 

https://www.nve.no/om-nve/skjema-og-rapporteringsordninger/
https://www.nve.no/om-nve/skjema-og-rapporteringsordninger/
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Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen 3 uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. En eventuell klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes 

til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

 

 

Med hilsen 

 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

Avdelingsdirektør 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

 

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

   

   
 

  

Kopi til: 

Arnt Jacobsen 

Buskerud fylkeskommune 

Fylkesmannen i Buskerud 

Knut Borge 

Marianne Hjertaas Sporan 

Nore og Uvdal kommune 

Nore og Uvdal Næringsselskap SA 

Numedal Produksjon AS (NUPRO) 

Numedal Pukk og Steinproduksjon AS 

Statens vegvesen - Region sør 

Statkraft Energi AS v/Thomas Riddervold 

Tor Svensrud 

Torkild Gudmundsen 

Trine Karin Severinsen 

Vidda Ressurs AS 
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