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Ã˜yer kommune
 
SÃ¸knad om tillatelse til motorfedsel i utmark.
 
Bakgrunn for saken er forklart i vedlagt mail som er oversendt Statskog.
 
Hafslund Eco sÃ¸ker med dette Ã˜yer kommune om tillatelse til gjennomfÃ¸ring av
prÃ¸veboringer i Goppollen og inntil 5 lokaliteter langs vegen mellom Goppollen og Djupen i
samsvar med kart i vedlagt ingeniÃ¸rgeologisk vurdering. Boringer planlegges utfÃ¸rt i lÃ¸pet av
hÃ¸sten 2022
 
 
Kopi av mail sendt til Statskog:
 
ForespÃ¸rsel om tillatelse for grunnundersÃ¸kelser ifm. planlagte arbeider ved
dammene Djupen og Goppollen i Moksa.
 
Hafslund Eco som er operatÃ¸r for Gudbrandsdal Energi sine kraftverk i Moksa og VÃ￥la planlegger tiltak ved
dammene Djupen og Goppollen.
Dammene er sist utbedret pÃ￥ 1980-tallet og tilfredsstiller i dag ikke gjeldende forskriftskrav mht.
damsikkerhet.
 
Planer for forsterkning av dammene er utarbeidet og godkjent av NVE. I hovedsak gÃ￥r planen ut pÃ￥ en
heving av selve
damkroppen â€“ uten endring av vannstanden â€“ og plastring av luftside og vannside av dammene.  For
den planlagte utbedringen er det behov
for anslagsvis 8 â€“ 10.000 m3 plastringsstein og ca. 5000 m3 samfengt sprengstein.
 
Med unntak av et tidligere steinbrudd inne i magasinet ved Goppollen er vi ikke kjent med at det finnes
uttak av stein i omrÃ￥det. Berggrunnen
bestÃ￥r av skifer og sandstein og er generelt lite egnet som plastringsstein.
I 2017 ble det prÃ¸veboret inne i magasinet ved Goppollen. Boringen ble utfÃ¸rt med tanke pÃ￥ et mulig
steinbrudd under normal vannstand i sjÃ¸en.
Boringene som ble utfÃ¸rt ved venstre damfeste indikerte at bergrunnen var for skifrig til uttak av
plastringsstein.
 
Sommeren 2021 ble det gjennomfÃ¸rt en befaring med ingeniÃ¸rgeolog for om mulig Ã￥ lokalisere mulige
forekomster av Â«godt fjellÂ». Rapport fra
denne kartleggingen er vedlagt.
 
Med bakgrunn i resultater fra ingeniÃ¸rgeologisk kartlegging Ã¸nsker vi Ã￥ foreta kjerneboringer pÃ￥ 2 eller
3 av lokalitetene. Disse er:
 

Ved tidligere steinbrudd inne i Goppollen. Angitt som lokalitet 6 i rapporten
Lokalitet 3 og 5 langs vegen.

 
De planlagte boringene er i utgangspunktet ment som forundersÃ¸kelser for om mulig Ã￥ finne
plastringsstein nÃ¦r dammene. Videre saksbehandling
med utarbeidelse av planer for uttak, istandsetting etter uttak og sÃ¸knad om tillatelser mv. vil fÃ¸rst bli
aktuelt dersom det finnes mulighet for uttak
av stein med god nok kvalitet.
 
Dersom tillatelse til prÃ¸veboring gis vil Hafslund Eco sÃ¸ke Ã˜yer kommune om tillatelse til motorferdsel i
utmark for gjennomfÃ¸ring av boringene.
 
Vedlegg:



Norconsult rapport datert 19.08.2021
 
 
 
Vennlig hilsen

Torstein Tjelde 
Vassdragsteknisk ansvarlig
torstein.tjelde@hafslundeco.no
Mobil: 995 46 535           

Hafslund E-CO Vannkraft AS
Postboks 990 SkÃ¸yen
0247 OSLO
BesÃ¸ksadresse: 
Industrigata 45, 2619 Lillehammer

www.hafslundeco.no

Denne e-posten kan inneholde konfidensiell informasjon. Dersom du ikke er rette adressat eller pÃ￥ annen mÃ￥te ikke har tillatelse til Ã￥
motta denne meldingen, mÃ￥ du ikke bruke, kopiere eller distribuere e-posten eller innholdet i den. Dersom du har mottatt e-posten ved
en feil, vennligst meld fra til avsender straks og slett meldingen. PÃ￥ forhÃ￥nd takk.
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