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Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Høringsuttalelse - Fjelldalselva kraftverk i Brønnøy kommune
Fylkesrådet har i møte den 07.11.2017 behandlet sak 347/2017 Høring – Fjelldalselva kraftverk –
Brønnøy kommune. Følgende ble vedtatt:
1. Fylkesrådet fraråder NVE å gi konsesjon til bygging av Fjelldalselva kraftverk.
Potensialet for konflikt med miljø- og arealbruksverdier er betydelig og
kraftproduksjonen er liten. Dersom det gis konsesjon bes det om at NVE påser at:
a. Det installeres omløpsventil som hindrer stranding av fisk ved uforutsett
utfall i kraftstasjonen.
b. Det slippes en tilstrekkelig minstevannføring som opprettholder verdien av
bekkekløfta og sikrer at rødlistearten gubbeskjegg ikke blir skadelidende.
c. Reinbeitedistriktet involveres i detaljplanleggingen slik at anleggsperioden
kan tilpasses reinens bruk av område. Inngrep må ikke være til hinder for
flyttlei.
d. Det etableres kunstige reirplasser for fossekall.
e. De fysiske tiltakene får en god landskapsmessig og estetisk tilpasning.
2. Dersom det blir gitt tillatelse til omsøkt tiltak ber fylkesrådet NVE påse at
konsesjonsvilkårene er i tråd med forvaltningsprinsippene i Naturmangfoldloven §§
8-12, og med vannforskriften §12. Det bes om at følgende tas inn i
konsesjonsvilkårene eller vurderes ved detaljplanlegging:
a. Tiltakshavers forslag til avbøtende tiltak, samt avbøtende tiltak foreslått i
biologisk mangfold-rapport må følges opp.
b. Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep
skulle støte på fornminner, jf. kulturminnelovens §§ 3, 4 og 8 andre ledd.
Dersom det under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger
av trekull eller unaturlige/uventede steinkonstruksjoner, må Kulturminner i
Nordland varsles umiddelbart.
c. Ved detaljplanleggingen av tiltaket må fremtidige klimaendringer og
mulige konsekvenser for kraftverket og tilknyttet infrastruktur vurderes.
Det vises til vedleggene for det fullstendige saksfremlegget.
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