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Høringsuttale revisjon av vilkårene for Røssågareguleringen i
Hemnes, Hattfjelldal og Grane kommuner - Høring av
revisjonsdokumentene
Følgende vedtak i saken er fattet:

25.06.2014 Kommunestyret
Hattfjelldal kommunestyre gir følgende uttale:
KS-035/14 Vedtak:
Hattfjelldal kommunestyre forutsetter at standardvilkår om oppfølging av miljøforhold vil bli tatt
inn i konsesjonsvilkårene ved revisjonen. Men kommunestyret mener at dette langt fra er en
tilstrekkelig fornying av vilkårene i forhold til de krav som ville blitt stilt ved en utbygging av
denne størrelse i dag.
Kommunestyret slutter seg til alle kravene som er beskrevet i saken og viser også til rapporten
fra felles arbeidsgruppe. I tillegg vil Hattfjelldal kommunestyre understreke følgende forhold
spesielt:
 Det er særdeles urovekkende at Statkraft går inn for en mer miljøvennlig, selvpålagt
regulering av flere magasin, og økt driftsvannføring nedstrøms kraftverket i Nedre
Røssåga, uten å ville ha det inn som vilkår i manøvreringsreglementet. I tillegg vil
fyllingsgraden i Røsvatnet/ Tustervatnet ha uvurderlig betydning for bruken av vatnet i
sommerhalvåret – jfr. krav 2. Kommunestyret mener at det står så mye på spill ift. både
naturverdier og allmennhetens bruk av de store naturområdene som blir berørt, at et slikt
krav er helt nødvendig.


Stortinget har lagt til grunn at alle forhold kan tas opp ved revisjon – også økonomiske.
Hattfjelldal Kommune får en uforholdsmessig liten andel av den verdiskaping som
reguleringen føre til, spesielt når en ser på omfanget av de naturinngrep som er foretatt.
Eksempelvis ble ca 15 % av all dyrket og dyrkbar mark i Hattfjelldal kommune neddemt.
Totalt ble ca 15 km2 rundt vatnet neddemt, noe som har gitt tap både av
rekreasjonsareal og viltbiotoper. Dette har aldri blitt erstattet på noe vis, men er et reelt
tap både for beboerne i området og allmennheten. Kompensasjonen er derfor svært lav
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sammenlignet med hva en må anta ville vært situasjonen i dag. Et tiltak som
næringsfond på kr. 50 mill. synes rimelig ved denne revisjonen.


Hattfjelldal kommune vil også understreke det urimelige som skjedde da det gode fisket
ble ødelagt i de store magasinene Røsvatnet/ Tustervatnet og Bleikvatnet, uten at det
skulle ytes noen form for erstatning, verken til grunneierne eller allmennheten
(kommunene). Heller ikke når det gjaldt Vefsna-overføringene ble allmennheten gitt noe
kompensasjon for kleinere fiske. Når Stortinget har åpnet for økonomisk erstatning ved
revisjon – og spesielt der tapet ikke har blitt eller kan kompenseres på andre måter, så
er det kommunens mening at det skal ytes et betydelig fond til erstatning for tapt fiske,
anslagsvis årlig kr. 1 mill.



Høringsdokumentet beskriver rydding av ca 25 km strandsone i 2004, og Statkraft
mener at med dette så er kravet om rydding utført – jfr. side 23, pkt. 16. Strandsonen
rundt Røsvatnet/ Tustervatnet, inkludert Røsvassholmen, er ca 220 km, og selv om det
ikke legges opp like mye trevirke over alt, så er det mye igjen. Her er behov for mer
kartlegging og oppfølging.

Rett utskrift bekreftes,
Hattfjelldal kommune 26.06.2014
Mona Vik Larsen
formannskapssekretær
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