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Deres ref.:    
 

 

Høring av revisjonsdokument for reguleringskonsesjonene for Raua- 
og Roppavassdragene i Gausdal kommune, Innlandet 
NVE sender med dette revisjonsdokument for reguleringene av Raua- og 
Roppavassdragene på offentlig høring. 

NVE har i brev av 26.02.2021 vedtatt at vilkårene for følgende konsesjoner skal revideres: 

▪ Kgl. res. av 09.03.1973 til erverv og regulering av Rauavassdraget  
▪ Kgl. res. av 09.03.1973 til erverv, bruksrett og regulering av Roppavassdraget 

 

På bakgrunn av krav fra organisasjonene Gudbrandsdal Sportsfiskeforening, Storørret 
Norge, Gausdal Jeger og Fiskeforening, Lillehammer Sportsfiskeforening og FNF Oppland 
av 01.07.2019, samt brev fra Fylkesmannen i Innlandet av 30.09.2019 og Gausdal kommune 
av 28.01.2020, og føringer fra NVE har Hafslund Eco Vannkraft AS utarbeidet et 
revisjonsdokument som bl.a. beskriver reguleringene og vurderer de ulempene man er 
kjent med. Revisjonsdokumentet legges nå ut til offentlig høring. Revisjonsdokumentet og 
høringsuttalelsene til dette vil utgjøre en viktig del av grunnlaget for å fastsette reviderte 
vilkår. 

Revisjonsdokumentet er tilgjengelig på NVEs internettside www.nve.no/8375/V. Generell 
informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finnes på www.nve.no/revisjon. Dersom du 
ønsker en papirversjon, kan du kontakte Hafslund Eco Vannkraft AS og Torbjørn Østdahl 
på tlf. 954 99 614 eller e-post: torbjorn.ostdahl@hafslundeco.no.  
 
Vi ber Gausdal kommune om å kunngjøre saken på sine hjemmesider og legge to 
eksemplarer av revisjonsdokumentet til offentlig gjennomsyn på Servicetorget, 
Vestringsvegen 8, fram til 15. oktober 2022. Det ene eksemplaret av revisjonsdokumentet 
kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra 
utleggingsstedet.  
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Alle som har meninger om saken, kan sende uttalelse på én av følgende måter: 

• via skjema for uttalelser, som dere finner på våre internettsider 

• via e-post til uttalelse@nve.no (merk e-post med «Høringsuttalelse» og 
saksnummer 201907275 i emnefeltet, og oppgi navn og organisasjonsnummer i 
innledningen om du representerer en virksomhet) 

• via brev til NVE, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO 

Frist for å sende uttalelse er 15. oktober 2022. 

Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i innstillingen i saken fra NVE til Olje- og 
energidepartementet (OED). Dersom uttalelsen er lang, er det derfor en fordel om det 
utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette. Høringsuttalelsene er offentlige 
dokumenter. Sentrale saksdokumenter legges ut på NVEs internettsider. 

NVE ønsker tilbakemelding hvis man mener at viktige parter er utelatt fra listen over 
mottakere av dette brevet. 

 

Med hilsen 

 

Carsten Stig Jensen 
seksjonssjef 

Håkon Berg Sundet 
seniorrådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner 
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Mottakerliste: 
Gausdal Jeger og Fiskeforening - Jonny Stenshagen 
RIKSANTIKVAREN 
Den Norske Turistforening 
Norges Jeger- og Fiskerforbund 
Norges Bondelag 
Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 
MILJØDIREKTORATET 
Norsk Ornitologisk Forening 
Sabima Samarbeidsrådet For Biologisk Mangfold 
ELVIA AS 
Mattilsynet 
NHO Reiseliv 
WWF Norge AS 
Gausdal Fjellstyre 
GAUSDAL KOMMUNE 
Vassdragsforbundet for Mjøsa med tilløpselver 
Forum for Natur og Friluftsliv Oppland 
Lågen Fiskeelv SA 
DNT Gudbrandsdalen 
Fortidsminneforeningen 
Norsk Ornitologisk Forening, Avd Oppland 
Storørret Norge 
Gudbrandsdal sportsfiskeforening 
Norsk Friluftsliv 
Lillehammer Sportsfiskerforening 
STATSFORVALTEREN I INNLANDET 
Follebu Bruk AS 
INNLANDET FYLKESKOMMUNE  
 
Kopimottakerliste: 
Olje- og energidepartementet 
HAFSLUND ECO VANNKRAFT AS 
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