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Offentlig ettersyn av detaljplan for miljø og landskap for ombygging av
dam Rødungen Nord i Ål kommune
Hafslund E-CO Vannkraft AS har søkt NVE om godkjenning av detaljplan for miljø og landskap for å
erstatte eksisterende Rødungen Nord hoved- og sekundærdam med nye dammer på nedstrøms side.
Planen viser de ulike anleggsområdene og hvilke permanente og midlertidige inngrep prosjektet vil
medføre. Det er også gjort rede for avbøtende natur- og landskapsmessige tiltak som planlegges utført.
Anleggsarbeidene er planlagt startet opp våren 2021 og vil pågå frem til 2024.
NVE legger planene ut til offentlig ettersyn fordi:

▪ Areal utover det som er vurdert i konsesjonsbehandlingen skal tas i bruk.
▪ Eldre vassdragsanlegg med konsesjon skal ombygges.
Detaljplanen blir behandlet med hjemmel i vilkår fastsatt i konsesjonen til å regulere Holselva og Våtna
og til å overføre Våtna til Holselva m. v. gitt i kgl.res. den 04.06.1948. NVE er tilsynsmyndighet for
vannkraftanlegg og skal i henhold til konsesjon godkjenne detaljplan for miljø og landskap før arbeidene
kan ta til. NVE vil videre føre tilsyn med at utbyggingen skjer i henhold til godkjent plan.
Vassdragsanlegg med konsesjon etter vassdragslovgivningen er i medhold av forskrift om byggesak §
4.3 unntatt byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven. Detaljplanen for miljø og landskap skal
imidlertid være avklart i forhold til kommuneplanens arealdel eller eventuelle gjeldende
reguleringsplaner. Det gjøres oppmerksom på Miljøverndepartementets lovkommentar til plan- og
bygningslov § 19.2 der departementet konkluderer med at vilkåret for å gi dispensasjon alltid vil være
tilstede for tiltak som har endelig konsesjon etter vannressursloven, vassdragsreguleringsloven eller
energiloven.
Vi ber Ål kommune om å kunngjøre detaljplanen på side nettsider og på nettsidene til Radio Hallingdal.
Av smittehensyn blir ikke fysiske eksemplarer av detaljplanen lagt ut til offentlig ettersyn i kommunen.
Merknader til planen må innen 25.02.2021 sendes skriftlig til:
NVE Region Sør, Postboks 2124, 3103 Tønsberg, eller elektronisk til nve@nve.no.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Som en del av NVEs behandling blir uttalelser eller deler av uttalelser referert i utgående brev. Dersom
uttalelsen er lang er det en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette. Av samme
grunn er det ønskelig å få teksten elektronisk.
Vi ber Hafslund E-CO Vannkraft AS varsle grunneiere/rettighetshavere som berøres av utbyggingen og
samtidig informerer om fristen for uttalelse.
Dersom det er behov for ytterligere opplysninger om planen eller de forskjellige tiltakene, kan Alf Erik
Eidsgård hos Hafslund E-CO Vannkraft AS kontaktes på tlf. 418 49 500 eller e-post
AlfErik.Eidsgard@hafslundeco.no. Spørsmål vedrørende NVEs behandling kan rettes til Lars Midttun
på tlf. 22 95 97 73 eller e-post lami@nve.no.
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