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Vedtak i Kommunestyre - 28.04.2016
Loppa kommunestyre har i møte 28. april 2016 vedtatt følgende høringsuttalelse:
Det vises til
 søknad datert 18. mai 2010 fra Ymber AS om konsesjon for å bygge og drifte Bergsfjord
kraftverk i Loppa kommune etter bestemmelser i vannressursloven og energiloven.
 høringsbrev datert 20. mars 2016 fra Norges vassdrags- og energidirektorat om høring av
Ymbers søknad om utvidelse av Bergsfjord kraftverk.
Bergsfjord kraftverk har vært i drift siden 1958 uten at konsesjon har vært gitt. I perioden 2002 – 2010
har Ymber AS gjennomført opprusting og renovering av rørgate, dam og kraftstasjon. Ymber AS søker i
etterkant av denne opprustingen om tillatelse til å drifte kraftverket med en høyere slukeevne og
installert effekt enn før opprustingen. Søknaden gjelder også tillatelse etter energiloven for bygging og
drift av Bergsfjord kraftverk med tilhørende koblingsanlegg og kraftlinje.
Bergsfjord kraftverk er allerede bygd og koblingsanlegg og kraftlinje montert. Loppa kommunes uttalelse
må ses i forhold til hvilke konsekvenser en drift med høyere slukeevne og installert effekt enn før
opprustingen vil få.
Sammendrag
Loppa kommune går i mot den foreslåtte endringen av driften av Bergsfjord kraftverk.
Loppa kommune vurderer at den foreslåtte endringen vil gi store negative konsekvenser for
friluftsliv, det biologiske mangfoldet og landskapsbildet.
Ymber AS må pålegges å sette inn avbøtende tiltak i forhold til de skader som er påført
vassdraget i opprustingsperioden.
Spesielle forhold
Forsyningssikkerhet
Fra 1990 ble det etablert toveis forsyning gjennom sammenkobling av linje østfra (Alta kraftlag) over
Øksfjordbotn og vestfra (Ymber) over Kvænangen. Dette har økt forsyningssikkerheten.
Eiendomsforhold
Loppa kommune kjøpte i 2009 eiendommen 14/6. Eiendommen ligger langs nordsiden av elva og et lite
stykke østover på nordsiden av vannet. Eiendommen ble kjøpt med 50 % støtte fra statlige midler til
sikring og utvikling av nærfriluftsområder og er registrert i Naturbase med id FS00002327. Området er
i Naturbase definert som av svært viktig verdi og med høy brukerfrekvens. Det ble i 2012
utarbeidet forvaltningsplan for området. Planen er godkjent av fylkesmannen i Finnmark.
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Berørte allmenne interesser
Både Bergsfjordelva og Bergsfjordvannet er et lett tilgjengelig rekreasjonsområde. Området er flittig
brukt til turer, jakt og fiske.
Bergsfjordelva renner gjennom tettbebyggelsen i Bergsfjord og er en viktig del av landskapsbildet. I
sommerperioden juni til september renner vannet i flomløpet og skaper ei brusende elv som er godt
synlig både i bygda og fra sjøen.
Bergsfjordvannet er det eneste fiskevannet som kan nås fra bygda uten å måtte på sjøen. Det fiskes
både fra land og båt. Det er ryddet sti langs land og på vannet ligger det 8 -10 båter om sommeren.
Siden slutten av 1970-årene har lokalbefolkningen lagt ned et betydelig arbeid med å skape et godt
friluftsområde rundt Bergsfjordvannet og Bergsfjordelva. Det er satt ut yngel i vannet, ryddet stier i
området rundt og langs vann og elv, satt ut trimkasser, bygd grillhytte ved elva, bålplass i østenden av
vannet. Trær og kratt langs elva er fjernet slik at elv og (tidligere) fiskekulper er godt synlig.
Loppa kommune har gjennom flere henvendelser fra befolkningen i Bergsfjord de senere år blitt gjort
kjent med at Ymbers opprustings– og renoveringsarbeid i perioden 2002 til 2010 har medført at
løsmasser er blitt vasket ut i elva og fylt fiskekulpene. Sjørøya går ikke lenger opp i elva.
Konsekvenser for landskap og friluftsliv
Den foreslåtte endringen av driften av Bergsfjord kraftverk vil gi store negative konsekvenser for
rekreasjonsområdet.
Økt slukeevne vil skape stor variasjon i vannstanden i Bergsfjordvannet også i sommerperioden. Det vil
bli en tydelig reguleringssone i Bergsfjordvannet store deler av sommeren. Tilgjengeligheten til
Bergsfjordvannet som fiskevann blir vanskeliggjort både for fiske fra land og fra båt. Reguleringssonen
vil også virke sterkt skjemmende i landskapsbildet.
Loppa kommune er også bekymret for hvilken innvirkning variasjonen i vannstanden vil ha på
fiskebestanden i vannet.
Ymbers forslag om en minstevannføring på 47 l/s hele året vil medføre at Bergsfjordelva vil være
tilnærmet tørrlagt minst 11 måneder i året og med sterkt redusert vannføring resten av året.
Arbeid i forbindelse med renoveringen har også gitt negative konsekvenser ved at fisken er blitt borte i
Bergsfjordelva.
Avbøtende tiltak
Ymber AS må pålegges å reetablere kulpene og elveutløpet i Bergsfjordelva slik de var før 2002 og tiltak
for å reetablere fiskebestanden i Bergsfjordelva og Bergsfjordvannet.
Vedtatt mot 4 stemmer.
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