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Følgende vedtak ble fattet:

Vefsn kommune har vurdert søknader om konsesjon for bygging av Kaldåga,
Neverdalselva og Skjervo og Reinfjell kraftverk i Vefsn kommune.
Vefsn kommune gir sin tilslutning til søknadene med følgende innspill:
Kraftverk 1, Kaldåga kraft AS:


Statens vegvesen planlegger ny E-6 mellom kraftstasjon og inntaksdam.
Plassering av kraftstasjon og rørgate som krysser ny E-6 må avklares med
Statens vegvesen før det gis konsesjon.



Planbeskrivelsen i reguleringsplan ny E-6 ved Nævervei omtaler flom og
sørpeskred langs Kaldåga og Nævervei. Forholdet til rasfare og plassering av
kraftstasjon må avklares før konsesjon.



Ømmervatn er pr definisjon lakseførende vassdrag selv om vassdraget er
stengt ved laksetrappa i Fusta pr i dag. Ved plassering av kraftstasjon og i
elva nedenfor stasjon må det tas spesielle hensyn slik at gytemulighetene
ikke forringes.

•

NVE må sette klare krav til hvordan opryddings- og avslutningsarbeidet for
fysiske inngrep i terrenget skal utføres.

•

NVE må sette vilkår om at opprusting og bygging av nye veger/bruer blir
planlagt og bygd i henhold til gjeldende regelverk for bygging av veger i LNFområder.

•

NVE må sette krav om at alle terrenginngrep gjennomføres så skånsomt som
mulig.
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Begrunnelse for vedtaket:
Utbyggingen av Kaldåga kraftverk vil gi forholdsvis store inngrep i naturen, men
vurderes samlet sett som akseptabelt i forhold til naturressurser og miljø og gir
positive samfunnsmessige virkninger.

Kraftverk 2, Neverdalselva:


Det blir generert totalt ca 30.000 m3 masser fra tunneldriften. Riggområde,
bruk av massene og planlagt massedeponi er for vagt utredet og beskrevet.
NVE må sette krav om at det utarbeides istandsettingsplan for riggområde og
deponi. Etterbruk av riggområde og deponi må være klart definert og det må
ikke være noen tvil hvem som har ansvar for at arealene blir som planlagt
etter at anlegget er ferdigstilt.



Avrenning fra massedeponi vurderes som lite utredet. NVE må kreve
utredning av konsekvenser ved avrenning fra deponi.



NVE bør pålegge konsesjonssøker å undersøke om det finnes annet alternativ
for å anlegge massedeponi enn dyrket mark ved gårdstun.



NVE må sette klare krav til hvordan opryddings- og avslutningsarbeidet for
fysiske inngrep i terrenget skal utføres.



NVE må sette vilkår om at opprusting og bygging av nye veger/bruer blir
planlagt og bygd i henhold til gjeldende regelverk for bygging av veger i LNFområder.



NVE må sette krav om at alle terrenginngrep gjennomføres så skånsomt som
mulig.

Begrunnelse for vedtaket:
Utbyggingen av Neverdalselva kraftverk vil gi forholdsvis store inngrep i naturen,
men vurderes samlet sett som akseptabelt i forhold til naturressurser og miljø og gir
positive samfunnsmessige virkninger.

Kraftverk 3, Skjervo og Reinfjellelva kraftverk:


Rørgate/vannvei går delvis i svært bratt og vanskelig terreng. Dette gjør
anleggsarbeidet utfordrende. NVE bør stille krav til plan for gjennomføring i
anleggsperioden slik at terrenginngrepet begrenses til et minimum.



NVE må sette klare krav til hvordan opryddings- og avslutningsarbeidet for
fysiske inngrep i terrenget skal utføres.



NVE må sette vilkår om at opprusting og bygging av nye veger/bruer blir
planlagt og bygd i henhold til gjeldende regelverk for bygging av veger i LNFområder.



NVE må sette krav om at alle terrenginngrep gjennomføres så skånsomt som
mulig.



Vefsn kommune påpeker at søker skriver Skjerva i søknaden. Riktig navn og
skrivemåte er Skjervo.

Begrunnelse for vedtaket:
Utbyggingen av Skjervo og Reinfjell kraftverk vil gi forholdsvis store inngrep i
naturen, men vurderes samlet sett som akseptabelt i forhold til naturressurser og
miljø og gir positive samfunnsmessige virkninger.
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