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Revisjon av vilkårene for Røssågareguleringen i Hemnes,
Hattfjelldal og Grane kommuner - Høring av revisjonsdokument
Kommunestyret har behandlet saken i møte 17.06.2014 sak 16/14
Møtebehandling
Brev fra Røssåga Elveeierlag dat. 10. juni ble delt ut i møte.
Kommunestyret jobbet seg frem til følgende forslag som ble lest opp av ordfører:
Revisjonsdokumentet sendes LVK for kvalitetssikring og utdypning av
argumentasjonen bak kravene.
Votering
Formannskapet sitt forslag til innstilling med tillegg fra kommunestyret ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak
Hemnes kommunestyre forutsetter at standardvilkår om oppfølging av miljøforhold vil
bli tatt inn 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 slik stor utbygging i dag.
Kommunestyret slutter seg til alle kravene som er beskrevet i saken og viser i tillegg
til rapporten fra den felles arbeidsgruppa. I tillegg vil Hemnes kommunestyre
understreke følgende forhold spesielt:
a) Vanndirektivet stiller krav til at miljøtilstanden ikke skal forverres, men
forbedres hvis mulig i «sterkt modifiserte vassdrag». Ved økning av
slukeevnen i Nedre Røssåga og utvidet tunnelkapasitet fra Bleikvatnet kan det
forventes færre vannslippinger og mer gjengroing som en følge av
utbyggingen – noe som taler sterkt for både slipping av minstevannføring og
bygging av flere terskler. Minstevannføring er spesielt påkrevd på strekningen

mellom Stormyrbassenget og Korgen, mens det er behov for flere terskler på
alle de tørrlagte strekningene.
b) Det er spesielt 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 pass mye på spill ang. både naturverdier
og allmennhetens bruk av de store naturområdene som blir berørt, at et slike
krav er helt nødvendige.
c) Stortinget har lagt til grunn at alle forhold kan tas opp ved revisjon – også
økonomiske. Hemnes kommune vil spesielt 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). 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 i dette tilfelle skal ytes et betydelig årlig fond til erstatning for tapt fiske dvs. kr. 1 mill.
d) Revisjonsdokumentet sendes LVK for kvalitetssikring og utdypning av
argumentasjonen bak kravene.
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