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Offentlig ettersyn av tiltaksplan for Selbusjøen i Selbu og Trondheim 

kommuner  

Statkraft Energi AS har søkt NVE om godkjenning av tiltaksplan for Selbusjøen. Planen viser en 

kartlegging av de ulike problemområdene og forslag til tiltak.  

NVE legger planene ut til offentlig ettersyn fordi:  

▪ Areal utover det som er vurdert i konsesjonsbehandlingen skal tas i bruk. 

▪ Tiltaksplanen er en oppfølging av forhold som kom opp under vilkårsrevisjonen. 

Tiltakene er underlagt vilkår i «Tillatelse til å regulere Selbusjøen og Dragstsjøen i Selbu, Klæbu og 

Malvik kommuner i Sør-Trøndelag» meddelt ved kgl. res. av 7.3.2014 og rettet 5.1.2015. NVE er 

tilsynsmyndighet for vannkraftanlegg og skal i henhold til konsesjon godkjenne planer før arbeidene kan 

ta til. NVE vil føre tilsyn med at arbeidene 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 om at kommunene publiserer høringsdokumentene på nettsidene sine.  

Innspill til planarbeidet må sendes til NVE, Region Midt, elektronisk til nve@nve.no. innen 28.4.2020   

Det bes om at kopi av uttalelser også sendes til Selbu og Trondheim kommuner. For at kommunen skal 

få tid til å behandle saken etter at ev. høringsuttalelser foreligger, gis kommunene egen svarfrist til 

12.5.2020.  

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.   
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Dersom det er behov for ytterligere opplysninger om planen eller de forskjellige tiltakene, kan Trine 

Hess Elgersma hos Statkraft Energi AS kontaktes på tlf 415 14 302. Spørsmål vedrørende NVEs 

behandling kan rettes til Anders Thon Bråten på tlf 22 95 99 49. 

 

 

Med hilsen 

 

Mari Hegg Gundersen 

seksjonssjef 

Anders Thon Bråten 

senioringeniør 

 

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