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Revisjon av vilkårene for Langvatnreguleringen i Rana kommune –
Høring av revisjonsdokument
NVE har i brev av 02.05.2013 vedtatt at vilkårene for følgende konsesjoner skal revideres:


Kg1.res. av 21.12.1962: Statsregulering av Langvatn og overføring av Ranaelv til Langvatn

På bakgrunn av krav fra Rana kommune og føringer fra NVE har Statkraft utarbeidet et dokument som
bl.a. beskriver reguleringen og vurderer de ulempene man er kjent med. Dette dokumentet kalles
revisjonsdokument og 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 internettsider via søk på www.nve.no/konsesjonssaker.
Start med å velge «vannkraft» under «alle typer» og deretter «revisjon av vilkår» under «alle sakstyper».
Generell informasjon om revisjon av konsesjonsvilkår finner du på www.nve.no/revisjon. Dersom du
ønsker en papirversjon av dokumentet kan du kontakte Vegard Pettersen på tlf 416 92 677 eller e-post:
Vegard.Pettersen@statkraft.com.
Vi ber Rana kommune om å kunngjøre saken på sine hjemmesider. Videre ber vi kommunen om å legge
to eksemplarer av revisjonsdokumentet til offentlig gjennomsyn fram til 15. mars 2017 på
Servicetorget.
Det ene eksemplaret av revisjonsdokumentet kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det
andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.
Uttalelser kan sendes NVE via internett www.nve.no/konsesjonssaker ved å gå inn på den aktuelle
saken, med e-post til nve@nve.no eller med vanlig post til NVE - Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091
Majorstua, 0301 Oslo så snart som mulig og senest innen 15. mars 2017.
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
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Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvn. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen

7075 TILLER

8514 NARVIK

Postboks 2124

Postboks 53

Postboks 4223

3103 TØNSBERG

6801 FØRDE

2307 HAMAR

0301 OSLO
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sammendrag som kan brukes til dette. Høringsuttalelsene er offentlige dokumenter. Sentrale
saksdokumenter legges ut på NVEs internettsider.
NVE ber om at representanter for samiske interesser i høringsuttalelsen gir tilbakemelding på om dere
ønsker konsultasjon i forbindelse med revisjonen.

Med hilsen

Carsten Stig Jensen
seksjonssjef

Ragnhild Stokker
senioringeniør

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