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Småkraft AS - Oversendelse av vedtak for Langset kraftverk i Nesna
kommune i Nordland
Vi viser til søknad datert 16.11.2015 om tillatelse til bygging av Langset kraftverk.
NVE mener at kriteriene i vannressursloven § 25; «Konsesjon kan bare gis hvis fordelene ved tiltaket
overstiger skader og ulemper for allmenne og private interesser som blir berørt i vassdraget eller
nedbørfeltet», ikke er oppfylt. NVE gir ikke tillatelse etter vannressursloven § 8 for bygging av Langset
kraftverk. I vedtaket har NVE lagt vekt på at en utbygging av Langset kraftverk vil redusere
landskapsverdien av en prioritert foss som ligger synlig ved Kystriksveien, at tiltaket vil redusere
utbredelse og verdien på en svært viktig naturtype og at tiltaket vil ha negative virkninger for reindrifta
og deres bruk av område som flyttlei. Etter NVEs syn er de samlede ulempene knyttet til Langset
kraftverk avgjørende for konsesjonsspørsmålet og overstiger fordelene av 16,7 GWh i fornybar energi.
Begrunnelse for vedtaket er gitt i vedlagte KSK-notat nr.: 23/2017 – Bakgrunn for vedtak.
Om klage og klagerett
Dere kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det tidspunktet
underretningen er kommet fram til partene, jamfør forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er
begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig
klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).
En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.
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