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NVE ber om tilleggsundersøkelse for Heimstadelva kraftverk – Lurøy
kommune i Nordland
NVE viser til søknad om Heimstadelva kraftverk med vedlegg, datert 16.11.2015.
I biomangfoldrapporten som følger søknaden fremgår det at området inneholder verdifulle naturtyper
som skulle vært kartlagt og vurdert i henhold til gjeldende metodikk og NVE-veileder 3/2009. Det er
nevnt at deler av Ytråga kan føres til fosse-eng av ulike utforminger og at Heimstadelva og Ytråga
inneholder fossesprøytsoner.
NVE finner det nødvendig å be om tilleggsundersøkelse av verdifulle naturtyper for Heimstadelva
kraftverk i henhold til NVE-veileder 3/2009. I rapporten skal verdifulle naturtyper kartlegges, faktaark
utarbeides og det skal vurderes hvilke konsekvenser en eventuell utbygging vil ha for verdifulle
naturtyper i tiltaksområdet. Det skal fremlegges forslag til avbøtende tiltak.
Tilleggsundersøkelsen skal utføres av en person med kompetanse til å foreta en god inventering og
faglige vurderinger av tiltakets virkninger. Kartleggingen skal utføres i vekstsesongen når vegetasjon og
interessante arter lar seg identifisere i felt.
Søknaden om Heimstadelva kraftverk er sendt på høring sammen med åtte andre søknader i
Småkraftpakke Helgeland. Befaringen er berammet til uke 34 sommeren 2016. NVE ber dermed om at
tilleggsundersøkelsen ferdigstilles innen 1. august slik at høringsparter kan informeres i god tid før
befaring.
Kravet om tilleggsinformasjon med nødvendige undersøkelser er hjemlet i vannressursloven § 23, 2.
ledd. Kravet er av prosessuell art og ikke et enkeltvedtak som kan påklages.
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