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Behandling i Overhalla kommunestyre - 26.02.2019
Behandlet.
Varaordfører Siv Åse Strømhylden (SP) bad om å få vurdert sin habilitet. Hun ble erklært inhabil
og fratrådte under sakens behandling og avstemming.
Hjemmel: Fvl. §6e
Begrunnelse: Nestleder i bedriftsforsamlingen i NTE
Vedtak i Overhalla kommunestyre - 26.02.2019, enst.:
Rådmannens forslag til vedtak vedtas:
Overhalla kommune avgir med dette uttalelse til revisjonsdokument fra NTE i forbindelse med
revisjon av konsesjonsvilkår for reguleringene i Namsen.
NTE har over tid iverksatt flere tiltak for å ivareta miljøhensyn, selv om konsesjonene ikke
krever det. I revisjonsdokumentet uttrykker NTE at de er villig til å ta hensyn som i dag er
standarder for nye konsesjoner. Det er viktig at hensynene ikke bli stående som egne avtaler eller
frivillige tiltak men innarbeides i konsesjonene fordi:
 Dette gir en sterkere forpliktelse blant annet fordi det åpner for sanksjoner ved manglende
overholdelse
 Man har ingen garantier for om nye eiere etter evt. salg vil videreføre avtaler og
selvpålagte tiltak
 Prinsippet er i tråd med standard for nye konsesjoner
Det vil minst være 30 år til neste gang man har mulighet til å få innarbeidet vilkårene i
konsesjonene. Dette er tunge og ressurskrevende prosesser, og allerede nå er det lagt ned mye
arbeid fra ulike instanser i inneværende prosess.
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Utredninger
Av hensyn til at vilkårene som settes skal være kunnskapsbaserte, mener vi at følgende bør
utredes før endelige vilkår settes for de lakseførende delene av Namsen:
 Hva som er optimal minstevannføring, eventuelt varierende gjennom året. Poenget er å
optimalisere kombinasjonen av hensyn både til tidlig fylling av magasinene, anadrom
laksefisk og produksjon av fornybar kraft
 Hva som er optimale bestemmelser for miljøtilpasset driftsvannføring.
 Reguleringen øker vintervannføringen, og det er behov for utredninger om hvordan dette
påvirker isgang og flom i mildværsperioder om vinteren. Klimaendringene gjør dette mer
aktuelt enn tidligere.
Vilkårene
Overhalla kommune mener at konsesjonsvilkårene for de nedre delene av Namsen skal
inneholde:
 Krav om minstevannføring. Dersom konsesjonæren ikke pålegges utredning om optimal
minstevannføring, bør dagens avtalte minstevannføring på 50 m3/s ved Tørrisdal tas inn i
konsesjonsvilkårene, og gjelde for hele året. Hvis det i tørre perioder med lav
magasinfylling ikke er mulig å oppfylle både minstevannføringskravet og krav som blir
satt til fyllingsgrad av magasinene, må konsesjonsvilkårene avklare denne
problemstillingen nærmere.
 Krav om miljøtilpasset driftsvannføring. Uten utredning bør NTEs eget forslag om
maksimum 10 cm pr time i vannstandsreduksjon ved Tørrisdal tas inn i
konsesjonsvilkårene
 Krav knyttet til påslipp ved fare for utbrudd og spredning av furunkulose
 Krav knyttet til laksetrappene
 Krav knyttet til Fiskumfoss kraftstasjonens inntak og utløp for å hindre at smolt og
voksen fisk kommer inn i turbinene.
 Krav til vannføring og/ eller fysiske tiltak for å forebygge skader ved isgang i
mildværsperioder om vinteren.
Ellers mener vi at alle forvaltningsprinsippene i naturmangfoldloven §§ 8 – 12 vil måtte tas
hensyn til når NVE skal vurdere krav til utredninger og vilkår.
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