
Fra: per.aasa@online.no 
Sendt: mandag 31. januar 2022 20:32 
Til: Tore Evavold 
Emne: Innspill vilkårsrevisjon Nea 
 
Oppfølgingsflagg: Følg opp 
Status for flagg: Flagget 
 
God kveld Tore! 
Ber om at følgende innspill fra meg fremmes i den pågående vilkårsrevisjon for Neavassdraget: 
 
 
Jeg har en setervoll (Øyvollen-167/33) som ligger ved Nea her: 
 

 
 
 
 
 



 
 
Mesteparten av dyrkamarka neddemt ifm. etableringen av Græslifoss kraftverk i 1966. 
Her består grunnen av silt/kvabb og vi opplever erosjonsproblemer, elva tar mer og mer av eiendommen 
med de uheldige miljøkonsekevenser dette har. 
 
Græslifoss kraftverk er bygd som et elvekraftverk med kaplanturbin (lav fallhøyde/stor vannmengde) 
Kraftverket er mao. konstruert for å ligge stabilt opp mot HRV for å utnytte den lave fallhøyden. 
Slik ble kraftverket manøvrert i alle år mens Trondheim e-verk  eide og driftet. Det var stabil vannstand i 
magasinet, godt poretrykk i massene og minimalt med utglidninger/negativ miljøpåvirkning.  
 
Etter salget til Statkraft ble det et nytt regime for manøvrering, driftssentralen ble flyttet ut av bygda, 
etter hvert til Gaupe i Sogn. Vi opplever nå at Græslimagasinet manøvrerer opp og ned, til tider flere 
gang i døgnet! Tydeligvis kjøres også dette elvekraftverket nå etter markedspriser.  
Dette medfører erosjonsproblemer ved Øyvollen, som igjen påvirker miljøet rundt, både med tanke på 
plante-, insekt-, fugl, og dyrelivet.  
Jeg ber med dette  om at regulanten i  vilkårsrevisjonen blir pålagt å plastre nevnte areal på min eiendom 
167/33, og etterfylle masser på det som har fulgt med fra eiendommen nedover elva.  
 
Mvh.  
Per ingebrikt Græsli 
7590 Tydal 
 
 
 
 



Fra: Græsli Per Ingebrikt <Per.Ingebrikt.Grasli@tydal.kommune.no>  
Sendt: fredag 14. januar 2022 09:52 
Til: 'per.aasa@online.no' <per.aasa@online.no> 
Emne: VS: Vilkårsrevisjon Nea 
 
 
 

Fra: Evavold Tore <Tore.Evavold@tydal.kommune.no>  
Sendt: fredag 14. januar 2022 09:51 
Til: Græsli Per Ingebrikt <Per.Ingebrikt.Grasli@tydal.kommune.no> 
Emne: SV: Vilkårsrevisjon Nea 
 
Ja, det er mange forskjellige veier fram til det samme målet. 😉 Vi har satt en frist til ut måneden, men 
trenger du mer tid så sier du bare ifra. Send det til meg på e-post, så fører jeg det inn på saken. 
 
Mvh Tore E. 
 

Fra: Græsli Per Ingebrikt <Per.Ingebrikt.Grasli@tydal.kommune.no>  
Sendt: fredag 14. januar 2022 09:48 
Til: Evavold Tore <Tore.Evavold@tydal.kommune.no> 
Emne: SV: Vilkårsrevisjon Nea 
 
Ok, da forstår jeg deg slik at jeg må forme innspillet ut fra miljømessige momenter. 
 
Når er fristen for innspill, og rekker det med en epost til deg? 
 
Per 
 

Fra: Evavold Tore <Tore.Evavold@tydal.kommune.no>  
Sendt: fredag 14. januar 2022 09:35 
Til: Græsli Per Ingebrikt <Per.Ingebrikt.Grasli@tydal.kommune.no> 
Emne: SV: Vilkårsrevisjon Nea 
 
Hei, og godt nytt år Per! 😊 
Jeg forstår frustrasjonen godt. Om innspillet skal være med videre når vi oversender kravet om 
miljøvilkårsrevisjon, så må vi skille mellom privatrettslig og miljømessig krav. Og det skillet trenger ikke 
nødvendigvis være like tydelig når det kommer erosjonsproblematikk. I deres tilfelle så taper dere 
økonomisk på det da større deler av eiendommen blant annet blir liggende under vann, noe som ikke blir 
gjenstand for i miljøvilkårsrevisjonen da det er av privatrettslig art. Innspillet må leveres med en vinkling 
som belyser problematikken opp mot miljøskader rundt reguleringen vannstanden.  Erosjonen påvirker 
miljøet rundt, både med tanke på plante-, insekt-, fugl, og dyrelivet. Et mulig tiltak vil være å plastre 
areal, og eventuelt etterfylle masser på det som har fulgt med videre nedover elva.  
 
Jeg har ikke noe fullgodt svar på hvordan du bør legge fram innspillet ennå, men jeg skal la det «surre i 
bakhodet» litt, så snakkes vi nærmere om det.  
 
Med hilsen 
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Tore Evavold 
plan- og miljørådgiver 
Tydal kommune 
Tydalsvegen 125, 7590 Tydal 
Tlf. 738 15 900     Mob. 952 95 951  
tore.evavold@tydal.kommune.no  
www.tydal.kommune.no    www.sylan.no 
 

 
 
Vi gjør oppmerksom på at arkivverdig e-post blir registrert i vårt sak- og arkivsystem. 
 
 
 

Fra: Græsli Per Ingebrikt <Per.Ingebrikt.Grasli@tydal.kommune.no>  
Sendt: fredag 14. januar 2022 08:54 
Til: Evavold Tore <Tore.Evavold@tydal.kommune.no> 
Emne: Vilkårsrevisjon Nea 
 
Hei, og godt nyttår Tore! 
 
Det begynner vel å nærme seg frist for innspill vilkårsrevisjon Nea.. 
Har et innspill, vet ikke helt hvordan best anlegge dette, starter med deg. 
 
Har en setervoll (Øyvollen-167/33) som ligger ved Nea her: 
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Som du ser ble mesteparten av dyrkamarka neddemt ifm. etableringen av Græslifoss kraftverk som ble 
igangsatt i 1966. 
Her består grunnen av silt/kvabb og vi opplever erosjonsproblemer, elva tar mer og mer av 
eiendommen. 
 
Græslifoss kraftverk er bygd som et elvekraftverk med kaplanturbin (lav fallhøyde/stor vannmengde) 
Kraftverket er mao. konstruert for å ligge stabilt opp mot HRV for å utnytte den lave fallhøyden (max. 34 
m.) 
Slik ble kraftverket manøvrert i alle år mens Trondheim e-verk  eide og driftet. Det var stabil vannstand i 
magasinet, godt poretrykk i massene og minimalt med utglidninger,  
 
Etter salget til Statkraft ble det et nytt regime for manøvrering, driftssentralen ble flyttet ut av bygda, 
etter hvert til Gaupe i Sogn. 
Vi opplever nå at Græslimagasinet manøvrerer opp og ned, til tider flere gang i døgnet! 
Tydeligvis kjøres også dette elvekraftverket nå etter markedspriser, dette medfører erosjonsproblemer 
ved Øyvollen. 
 
Ja, du har sikkert skjønt problemet😊, elvemælen blir brattere og brattere. Her må det elveforbygging til 
for å sikre det som er igjen av eiendommen. 
 
Hvordan tar jeg dette videre ? 
 
 
Med hilsen 



Per Ingebrikt Græsli 
Tjenesteleder kommunalteknisk avd. 
Tydal kommune, teknikk og miljø 
Tydalsvegen 125, 7590 Tydal 
Tlf. 73 81 59 00  Mob. 952 95 929 
per.ingebrikt.grasli@tydal.kommune.no  
www.tydal.kommune.no 
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