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Høringsuttalelse - søknad om bygging av Hjartås kraftverk i Rana kommune
Fylkestinget i Nordland har i sin fylkestingssamling den 7. til 10. april behandlet FT-sak 050/14
”Høring - søknad om bygging av Hjartås kraftverk - Rana kommune”. Følgende ble vedtatt:
1. Fylkestinget i Nordland anbefaler NVE å gi konsesjon til bygging av Hjartås kraftverk etter
utbyggingsalternativ B, forutsatt at tiltaket ikke:
a. Får negative konsekvenser for anadrom laksefisk
b. Reduserer muligheten til å nå vedtatte hovedmål for vannområde Ranfjorden
c. Reduserer muligheten til å oppnå de positive effektene man ønsker med pågående
revisjon av konsesjoner for eksisterende kraftutbygging i Ranavassdraget
d. Får vesentlig påvirkning på naturtypene fossesprøytsone og bekkekløft av middels verdi
2. Fylkestinget i Nordland anbefaler NVE å gi konsesjon til ny 132 kV kraftledning til Ørtfjell
og ny transformatorstasjon ved Heimåsen dersom det også gis konsesjon til Hjartåsen
kraftverk. Fylkestinget ber NVE vurdere muligheten for å samlokalisere ny kraftledning med
eksisterende inngrep.
3. Dersom det blir gitt tillatelse til de omsøkte tiltak, ber fylkestinget om at det påses at
konsesjonsvilkårene er i tråd med forvaltningsprinsippene i Naturmangfoldsloven §§ 8-12,
og med vannforskriften § 12. NVE bes om at følgende tas inn i konsesjonsvilkårene eller
vurderes ved detaljplanlegging:
a. Det må slippes tilstrekkelig minstevannføring hele året.
b. Detaljplanleggingen må påse at rødlistearter og regionalt viktig naturtyper ikke blir
skadelidende av tiltaket.
c. Høy estetisk kvalitet og landskapsmessig tilpasning skal vektlegges.
d. Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle støte
på fornminner, jf. kulturminnelovens §§ 3, 4 og 8 andre ledd. Dersom det under arbeidet
skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller unaturlige/uventede
steinkonstruksjoner, må Kulturminner i Nordland varsles umiddelbart.
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