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Uttalelse til høring - revisjon av vilkårene for statsreguleringen av Bjerka-Plura
i Rana og Hemnes kommuner i Nordland
Nordland fylkeskommune har i fylkestingssak 111/2017 gjort følgende vedtak til høringsuttalelse:
1. Nordland fylkesting er positiv til at vilkårene for konsesjonen i Bjerka - Plura blir tatt opp
til revisjon for å bedre miljøforholdene i vassdraget.
2. Nordland fylkesting forutsetter at det innføres nødvendige konsesjonsvilkår for at
miljømålene i henhold til Regional plan for vannforvaltning i vannregion Nordland og Jan
Mayen kan nås innen vedtatte tidsfrister. NVE bes derfor vurdere nærmere hvordan dette
kan tas inn i konsesjonsvilkårene for følgende elvestrekninger; Plura, Tverråga, Bjerka og
Leirelva.
3. Nordland fylkesting mener det må slippes tilstrekkelig med vann for å sikre tilbakeføring
av Sprutforsen som landskapselement og naturfenomen.
4. Nordland fylkesting forutsetter at standardvilkår tas inn i de nye konsesjonsvilkårene.
Dette er også i tråd med vedtak av Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen
(2016 – 2021).
5. Nordland fylkesting mener at det gjennom nye konsesjonsvilkår må sikres at det etableres
tilstrekkelige biotoptiltak for å bedre forholdene for fisk i vassdraget.
6. Nordland fylkesting mener at forholdet til allmennhetens bruk av vassdraget inkludert
friluftsliv, miljø og fisketiltak må sikres gjennom nye konsesjonsvilkår på en god måte.
7. Nordland fylkesting mener at kommunene bør få gjennomslag for krav om økonomiske
vilkår, herunder både en økning av konsesjonsavgiften og etablering av næringsfond.
8. Nordland fylkesting mener at det i revisjonsprosesser bør pålegges samme krav til
utredninger som ved søknad om bygging av nye vannkraftverk. NVE bes gå igjennom
rutiner for prosess og saksgang for revisjon av konsesjonsvilkår.
9. Nordland fylkesting ber som regional kulturminnemyndighet om at følgende vilkår
innarbeid i ny konsesjon:
a. Ekstraordinære tiltak som medfører senking av vannstanden skal meldes
fylkeskommunen i god tid før tiltaket planlegges igangsatt.
b. Alle nye tiltak som medfører inngrep i markoverflata skal meldes
fylkeskommunens jf. kulturminnelovens §9 første ledd.
c. Det henstilles til konsesjonæren å opprette dialog med fylkeskommunen og andre
parter for å avklare muligheten for kompletterende arkeologiske registreringer i
de berørte vassdragene.
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