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Høringsuttalelse - 3 småkraftverk i Grane kommune
Fylkesrådet har i møte den 22.08.2017 behandlet sak 249/2017 Høring – Småkraftpakke Grane – 3
småkraftverk. Følgende ble vedtatt:
1. Fylkesrådet fraråder NVE å gi konsesjon til Vesterelva kraftverk. Kraftverket vil påvirke
lokaliteter av stor og middels verdi med registrerte bekkekløfter, samt reinens beite- og
kalvingsområder. Dersom NVE likevel gir konsesjon ber fylkesrådet om at:
a. Reinbeitedistriktet involveres i detaljplanleggingen.
b. Det slippes en minstevannføring tilsvarende 10-persentilen sommersesongen og 5persentilen om vinteren, for å opprettholde den biologiske produksjonen i elva, samt
verdiene i naturtypelokaliteter som inkluderer bekkekløft.
c. De fysiske tiltakene får en god landskapsmessig og estetisk utforming.
2. Fylkesrådet fraråder NVE å gi konsesjon til Almdalsforsen kraftverk. Dersom NVE likevel
gir konsesjon ber fylkesrådet om at:
a. Reinbeitedistriktet involveres i detaljplanleggingen.
b. Det slippes en minstevannføring tilsvarende 10-persentilen sommersesongen og 5persentilen om vinteren, for å opprettholde den biologiske produksjonen i elva, samt
verdiene i naturtypelokaliteter som inkluderer bekkekløft.
c. De fysiske tiltakene får en god landskapsmessig og estetisk utforming.
3. Fylkesrådet anbefaler NVE å gi konsesjon til Tjuvholforsen kraftverk. Dersom NVE gir
konsesjon ber fylkesrådet NVE påse at:
a. Planlagt adkomstvei, rørgate og nettilknytning ikke forringer verdien til
naturtypen kystgranskog.
b. Kraftstasjon lydisoleres og gis en landskapsmessig god tilpasning, av hensyn
til brukerinteressene knyttet til badeplassen i Gluggvasselva.
c. Lakseførende strekning nedstrøms utløpet ikke påvirkes negativt.
d. De fysiske tiltakene får en god landskapsmessig og estetisk utforming.
4. Dersom det blir gitt tillatelse til ett eller flere av de omsøkte kraftverkene, ber
fylkesrådet om at det påses at konsesjonsvilkårene er i tråd med forvaltningsprinsippene
i Naturmangfoldloven §§ 8-12, og med vannforskriften §12. NVE bes om at følgende tas
inn i konsesjonsvilkårene eller vurderes ved detaljplanlegging:
a. Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep
skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens §§ 3, 4 og 8 andre ledd.
b. Detljplanlegging må skje i nær dialog med reindriftsnæringen.
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c. Det må slippes en tilstrekkelig minstevannføring hele året for å kunne ivareta
landskapsopplevelse, naturtyper og arter som er sårbare for endret vannføring.
d. Detaljplanleggingen må påse at rødlistearter og viktige naturtyper ikke blir
skadelidende av tiltaket.
e. Høy estetisk og landskapsmessig tilpasning skal vektlegges i utformingen av
kraftstasjon og tilhørende infrastruktur.
f. Ved detaljplanleggingen av tiltaket må fremtidige klimaendringer og mulige
konsekvenser for kraftverket og tilknyttet infrastruktur vurderes.
g. Tiltakhavers foreslåtte avbøtende tiltak for hvert enkelt kraftverk må inn i
konsesjonsvilkårene.
Det vises til vedleggene for det fullstendige saksfremlegget.
Med vennlig hilsen

Ole-Martin Axelsen
rådgiver
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