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Høring av konsesjonssøknad med konsekvensutredning for Hjartås
kraftverk og 132 kV kraftledning i Rana kommune, Nordland
NVE har mottatt søknad fra Miljøkraft Nordland AS om tillatelse til å bygge Hjartås kraftverk, ny 132
kV kraftledning til Ørtfjell og en ny transformatorstasjon ved Heimåsen. Søknaden sendes med dette på
høring med uttalelsesfrist

10. mars 2014. Vi vil holde et åpent informasjonsmøte

på Storvoll

skole

tirsdag 21. januar.

Miljøkraft Nordland søker konsesjon i medhold av vassdragsreguleringsloven og energiloven. Søknaden
inneholder konsekvensutredninger (KU) og fagrapporter. Søknaden skal behandles etter reglene i
vassdragsreguleringsloven § 6. Den blir kunngjort av NVE i Rana Blad, Saltenposten og på Norsk
Lysingsblads nettside http://lysningsblad.no/. Kopi av kunngjøringen er vedlagt.
Miljøkraft Nordland AS søker også om ekspropriasjonstillatelse etter oreigningsloven for manglende
rettigheter dersom søker ikke oppnår å inngå minnelige avtaler med rettighetshaverne. Samtidig søkes det om
forhåndstiltredelse, som innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.
Et eksemplar av brosjyren som er utarbeidet for prosjektet er vedlagt. Søknaden og de separate fagrapportene
er tilgjengelige på NVEs internettside www.nve.nolVannkraft. Dersom høringspartene ønsker en papirversjon
av søknaden eller fagrapportene, kan de kontakte søkers konsulent i Sweco Sten Hernes på e-post
sweco.no eller telefon 99 44 68 82.
sten.hemes
Vi har også lagt ved et informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden med KU blir sendt på
høring frem til endelig vedtak blir fattet. Her står det også hva NVE primært ønsker tilbakemelding på
gjennom høringen.
Tirsdag

21. januar

kl 19:00 arrangerer NVE et åpent informasjonsmøte

orientere om saksbehandlingen
konsekvensutredningene.

på Storvoll skole. På møtet vil vi
og Miljøkraft Nordland AS vil orientere om planene og

Vi ber Rana kommune om å kunngjøre saken på sine hjemmesider og legge to eksemplarer av søknaden med
KU og ett sett med fagrapporter til offentlig gjennomsyn på kommunehuset fram til høringsfristen går ut. Det
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•

ene eksemplaret av søknaden kan om nødvendig lånes ut for kortere tid (2 - 3 dager). Det andre eksemplaret
skal ikke fjernes fra utleggingsstedet. Miljøkraft Nordland vil i tillegg legge søknaden og fagrapportene ut til
gjennomsyn i sine lokaler på Stigerplatået.
Høringsuttalelser kan sendes via internett www.nve.no/Vannkraft, med e-post til nvegnve.no eller i brev til
NVE - Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. Uttalelser skal sendes innen fristen, som
er 10. mars 2014.
Vennligst bemerk at høringsuttalelser er offentlige dokumenter som legges ut på sakens nettside sammen med
andre sentrale saksdokumenter. Uttalelsene vil også bli referert i innstillingen som NVE skal sende til Olje- og
energidepartementet (OED).
NVE ber Sametinget og andre representanter for samiske interesser om å opplyse i høringsuttalelsen
ønsker konsultasjon i forbindelse med søknaden.

om de

Med hilsen

Carsten Stig Yensen
seksjonssj

edlegg: 4

Marit Carlsen
seniorrådgiver
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SAKSBEHANDLINGSRUTINER
SOM SKAL SLUTTBEHANDLES

VED SØKNAD MED KONSEKVENSUTREDNING
AV OLJE- OG ENERGIDEPARTEMENTET

Generelt
Søknaden gjelder et kraftutbyggingsprosjekt som
faller inn under reglene i plan- og bygningsloven
(pbl) om konsekvensutredninger (KU). NVE har, på
bakgrunn av melding og høringsuttalelser fastsatt
utredningsprogrammet for den KU-en som er vedlagt
søknaden.
NVE følger samme saksbehandlingsrutiner for alle
KU-saker, uavhengig av om tiltaket hører inn under
vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven.
Vi viser til våre nettsider for mer informasjon:
www.nve.no/vannkraft-ku

Behandling fram til endelig avgjørelse
NVE sender saken på høring. Høringsperioden er
normalt tre måneder. Samtidig blir en brosjyre
distribuert til alle husstandene i distriktet. Søknaden
blir kunngjort i lokale aviser, gjort tilgjengelig til
gjennomlesing i kommunen og lastet opp på NVEs
nettsider.
I løpet av høringsperioden arrangerer NVE et
offentlig møte i distriktet i samarbeid med søker.
Etter høringsperioden får søker anledning til å
kommentere innkomne uttalelser. Deretter vil NVE i
samarbeid med søker invitere til en befaring der
høringsparter vil få anledning til å delta. Under
befaringen er det mulighet for å utdype aktuelle
problemstillinger og påpeke forhold som er tatt opp i
høringsrunden.
NVE vil avgi en innstilling til Olje-og
energidepartementet (OED). Ved en helhetsvurdering
står NVE fritt til å vurdere om konsesjon skal
anbefales og i hvilken utstrekning. Søknaden og
innkomne uttalelser er viktige grunnlag for denne
vurderingen.
Dersom NVE går inn for konsesjon, vil innstillingen
til OED ha vedlagt forslag til konsesjonsvilkår og
manøvreringsreglement. Vilkårene inneholder
bestemmelser om bl.a. konsesjonstid, revisjon av
vilkår, konsesjons-avgifter, godkjenning av
detaljplaner for utbyggingen, terskler, erosjon,
naturforvaltning, forurensning, kulturminner og
sanksjonsbestemmelser ved eventuelle brudd på
vilkårene. En viktig del av vilkårene er
manøvreringsreglementet som angir rammene for
konsesjonen, med bl.a. regler for vannslipping og ev.
reguleringshøyder.

Departementet sender NVEs innstilling på en
begrenset høring til berørte kommuner og
departement. Deretter fremmer OED saken for
regjeringen hvor endelig vedtak fattes.
NVE vil gi nødvendige konsesjoner etter energiloven
for elektriske anlegg i kraftverk/høyspent
overføringsanlegg etter at saken etter
vassdragslovgivningen er endelig avgjort.
Hva forventes av høringsinstansene?
Hensikten med høringen er å få synspunkter på de
omsøkte planene og de presenterte altemativene,
vurdert etter konfliktgrad. Det er ønskelig med
begrunnede synspunkter på om planene bør
gjennomføres, ev. valg av alternativ eller
begrensinger i planene. NVE ønsker også begrunnede
forslag til avbøtende tiltak som kan redusere skadene
ved gjennomføring av planene. I tillegg ber vi om ev.
kommentarer til om KU gir tilstrekkelig kunnskap
om tiltakets virkninger.
NVE forventer at kommunen spesielt omtaler forhold
knyttet til kommuneplanen. I tillegg bør kommunen gi
en oversiktlig framstilling av forholdet mellom den
omsøkte planen og de lokale interessene. Vi ber
kommunen om også å uttale seg til de deler av
prosjektet som omhandler nettilnytning.
Faginstanser som Fylkesmannen og fylkeskommunen
har et spesielt ansvar for å vurdere søknaden opp mot
sine respektive ansvarsområder.
Vannregionmyndigheten skal vurdere om de mener
tiltaket bør vurderes etter vannforskriften § 12 eller
ikke.
Høringsuttalelser

Høringsuttalelser må være skriftlige og kan sendes
via våre nettsider, med e-post til nve(&nve.no eller
som vanlig post.
Innsigelsesadgang
Kommuner og statlige fagetater har
innsigelsesadgang. NVE understreker at en ev.
innsigelse må reises i løpet av høringsperioden.
Konsultasjon

—samiske interesser

Representanter for samiske interesser har mulighet til
å be om konsultasjon dersom de kan bli direkte berørt
av tiltakene.
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Kopi av kunngjoringen

Norges vassdrags og energidirektorat kunngjør:

Søknad om konsesjon for bygging av Hjartås kraftverk, ny 132 kV
kraftledning til Ørtfjell og en transformatorstasjon ved Heimåsen, Rana
kommune
NVE har mottatt søknad fra Miljøkraft Nordland AS om tillatelse til å bygge Hjartås kraftverk, ny 132
kV kraftledning til ørtfjell og en ny transformatorstasjon ved Heimåsen. Planen er å utnytte fallet i
Raufjellforsen i Ranavassdraget til kraftproduksjon og kople kraftverket til ortfjell via en ny, 19 km
lang 132 kV kraftledning. Det er søkt om tre utbyggingsalternativer for kraftverket.
Søknaden gjelder konsesjon i medhold av vassdragsreguleringsloven og energiloven, samt
ekspropriasjonstillatelse i medhold av oreigningsloven. Samtidig søkes det om forhåndstiltredelse,
innebærer at grunn og adkomstrettigheter kan tas i bruk før skjønn er avholdt.
Søknaden inneholder konsekvensutredninger
vassdragsreguleringsloven § 6.

som

(KU) og fagrapporter, og skal behandles etter reglene i

Søknaden og fagrapportene er tilgjengelig via NVEs internettside www.nve.no/Vannkraft,
til offentlig gjennomsyn på rådhuset i Mo i Rana.

og er lagt ut

En papirversjon av søknaden og fagrapportene kan fås ved å kontakte søkers konsulent i Sweco; Sten
Hernes på e-post sten.hemes@sweco.no eller telefon 99 44 68 82.
NVE vil arrangere et åpent informasjonsmøte på Storvoll skole tirsdag 21. januar kl 19:00. På møtet
vil NVE orientere om saksgangen, og Miljøkraft Nordland vil gjøre rede for de omsøkte planene og de
antatte konsekvensene ved en utbygging.
Alle med interesse i saken kan uttale seg. Uttalelser sendes via internett www.nve.no/vannkraft, med epost til nve@nve.no eller med brev til NVE —Konsesjonsavdelinga, Postboks 5091 Majorstua, 0301
Oslo. Uttalelser skal sendes innen høringsfristen, som er 10. mars 2014.
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Adresseliste for søknad med KU om Hjartås kraftverk og 132 kV kraftledning —Miljøkraft
Nordland AS
Behandles etter reglene i Vassdragsreguleringslovens § 6 og blir kunngjort av NVE to ganger i Rana
Blad og Saltenposten og på Norsk Lysingsblads nettside http://lysningsblad.no/.

Alle på adresselista får tilsendt informasjonsbrosivre
Ant.
søknader
4

Adressat
Rana kommune, Boks 173, 8601 Mo i Rana
Fylkesmannen i Nordland, 8002 Bodø
Nordland fyikeskommune, Fylkeshuset, 8048 Bodø
Mattilsynet —region Nordland, Postboks 383, 2301 Brumunddal
Kystverket Nordland, Postboks 23/24, 8309 Kabelvåg
Miljødirektoratet, Postboks 5672 Sluppen, 7485 Trondheim
Norges geologiske undersøkelser, 7491 Trondheim
NGI, Pb. 3930 Ullevål Stadion, 0806 Oslo
Statens vegvesen, Region nord, Dreyfushammarn 31, 8002 Bodø
Direktoratet for mineralforvaltning, Postboks 3021 Lade, 7441 Trondheim
Reindriftsforvaltningen, Postboks 1104, 9504 Alta
Reindriftsforvaltningen i Nordland, Sjøgata 78, 8200 Fauske
Ildgruben reinbeitedistrikt v/ Stig Lifjell, Postboks 3098, 8603 MO I RANA
Saltfjellet reinbeitedistrikt v/ Per Thomas Kuhmunen, Junkerdal, 8255 Røkland
Sametinget, Avd. for rettigheter, næring og miljø, Åvjovårgeaidnu 50, 9730 Karasjok
Norske Reindriftssamers Landsforbund, Postboks 508, 9001

T.o.
T.o.
E-post:

Norske Samers Riksforbund, Postboks 173, 9521 Guovdageaidnu
Samenes Landsforbund, Kirkemo, 9826 SIRMA
Polarsirkelen friluftsråd, Moveien 24, 8700 Nesna
Forum for natur og friluftsliv i Nordland, Storgata 39, 8200 Fauske
Naturvernforbundet i Nordland, Postboks 1447, 8602 Mo i Rana
Norges Jeger- og Fiskerforbund Nordland, Postboks 222, 8201 Fauske
Norsk Ornitologisk Forening, Sandgata 30 B, 7012 Trondheim
Rana Jeger- og Fiskerforening, Postboks 1273, 8602 Mo i Rana
Norsk Ornitologisk Forening avd. Nordland, c/o Atle Ivar Olsen, Skogsøy, 8700 Nesna
Rana turistforening. 0. T. Olsens gate 3, 8602 Mo i Rana
Statnett SF, Postboks 4904 Nydalen, 0423 OSLO
HelgelandsKraft AS, Postboks 702, 8654 Mosjøen
Statkraft Energi AS, Postboks 200 Lilleaker, 0216 OSLO
Tore 0. Grytangen, Nylaengveien 41, 8630 STORFORSHEI
Olje- og energidepartementet, Postboks 8148 Dep, 0033 Oslo
Statens landbruksforvaltning, Postboks 8140 Dep, 0033 Oslo
Friluftslivets fellesorganisasjon: post@frifo.no
Samarbeidsrådet for naturvernsaker: ah@maturvernforbundet.no
Samarbeidsrådet for biologisk mangfold, SABIMA: sabima@sabima.no
Norges Naturvernforbund: naturvernnaturvern.no
Norges Jeger- og Fiskerforbund: njff@njff. org
Norges Padleforbund: sven.n.anderssen(&,padling.no
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Norges Bondelag: bondelaget@bondelaget.no
Fortidsminneforeningen: post(dJortidsminneforeningen.no
Norske lakseelver: post@lakseelver.no
Astri Aasen: astrkaa@online.no
Gjøran & Hilde-Mari Bakken: h.m.bakk@online.no
Ovre Dunderlandsdalen Grunneierlag, v/Hilde-Mari Bakken: h.m.bakk@online.no

