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Revisjon
n av konsessjonsvilkåreene for Lan
ngvatnregu
uleringen og Bjerka-P
Plura reguleeringen.
Høring aav revisjonsdokumentter.
Vedlagt ffølger hørinngsuttalelsen
n fra Rana kkommune.
Rana kom
mmune har fått utsatt frist
fr til 18. m
mai 2017 meed å gi uttallelse.
f
do
okument:
Uttalelseen omfatter følgende
- Høringssdokument Bjerka-Plurrareguleringgen
- Høringssdokument Langvatnreeguleringen
- Saksfraamstilling till politisk uttvalg
- Saksprootokoll (veddtak) fra kom
mmunestyreet 16.05.201
17 – K.sak 44/17.
4
Denne utttalelsen senndes i dag også
o
på maill til nve@nv
ve.no.
Med hennvisning til dokumenten
d
ne som nevnnt ovenfor gjengis
g
vedttaket som blle som følger:
Vedtak:
1. V
Vedlagte to høringsdoku
h
ument for heenholdsvis Langvatnre
L
eguleringen og BjerkaP
Pluraregulerringen daterrt april 201 7, sammen med de prio
oriteringer av krav som
m
frremkommerr av denne saken,
s
- fasts
tsettes som høringsinnsp
h
spill fra Ranna kommunee i
foorbindelse med
m Statkraf
aft sine revissjonsdokum
menter for diisse to regulleringene.
2.

K
Kommunestyyret ønsker å presiseree en prioriteering av kra
avet om at ko
konsesjonærr skal
påålegges å ha
h vedlikeho
oldsplikt oveer anleggsveier ut overr eget behovv. (sommer som
s vinter)
Sppesielt gjeldder det veisttrekningenee som betjen
ner fast boseetning som opp til Jord
dbru ved
K
Kallvatnet ogg opp til An
nleggshamm
meren.
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3. Videre ønsker kommunestyret at det bygges en terskel ved utløpet av Lille Kallvatn, i en
høyde som gjør at man kan holde en jevn vannstand og forhindre utvasking inn over elven i
Kvitsteindalen, slik at det flate myrområdet står under vann også ved LRV.
Dette vil også være en fordel for levekårene for fisk. Tap av vann vil være en
engangsforeteelse.
4. Fangdam i Ranelva overfor Reinforsen dam fjernes. (Tiltak for å hindre isoppstuving)
Følgende flyttes fra gul til rød sone:
 Sikring av elvebredder med forbygning – Røssvoll – Skonseng
 Krav til minstevassføring som sikrer nødvendig kvalitet på prosessvatn ved inntak
Huberget.

Med hilsen
Teknisk avdeling

Dag-Arnfinn Nilsen
saksbehandler
Tlf.: 75 14 52 30
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