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Tilleggsuttalelse - Konsesjonsrevisjon- Reguleringen av
Røssåga og Bjerka - Hemnes
Fylkesmannen viser til NVEs høringsbrev av 27.02.14 vedlagt revisjonsdokumentet for
regulering av Røssåga og Bjerka, samt vår uttalelse av 10.09.14. Det vises også til
telefonsamtale mellom Morten Kjelland/Ragnhild Stokker i NVE og Roar Høgsæt hos
Fylkesmannen i Nordland.
Det ble 13.10.14 gjennomført et møte mellom Hemnes kommune v/ordfører Kjell Joar
Petersen-Øverleir og rådgiver Håkon Økland og fylkesmann Hill-Marta Solberg og
fylkesmiljøvernsjef Roar Høgsæt. Møte kom i stand etter anmodning fra kommunen, hvor
formålet var å orientere om kommunens engasjement og synspunkter knyttet til revisjon av
gjeldende konsesjon. Kommunen hadde fokus på kapasiteten for omløpsventilen ved nytt
utløp Nedre Røssåga kraftverk, viktigheten av klare vilkår for reguleringsregime for
Stormyrbassenget og Bleivatnet og fare for isdanning/begrensinger i sjøtransporten i fjorden
på grunn av økt tilførsel av ferskvann.
Fylkesmannen har i vår uttalelse 10.09.14 langt på vei sammenfallende vurderinger som
kommunen hva gjelder omløpsventilen ved nytt utløp Nedre Røssåga kraftverk og
viktigheten av at Stormyrbassenget underlegges tydelige vilkår med tanke på
reguleringsregime. Vi vil i denne sammenheng nok en gang understreke at omløpsventilen
må ha en kapasitet som er tilstrekkelig for å sikre tilstrekkelig forbislipping av vann av hensyn
til miljøet. Omløpsventil må dimensjoneres i samsvar med konsesjonspålagt minste
Driftsvannføring.
Fylkesmannen ble i møtet gjort kjent med problematikken med isdannelse i fjorden. Dette bør
belyses nærmere slik at den reviderte konsesjonen tar hensyn til de samfunnsinteressene
som er knyttet til sjøtransport vinterstid.
Med hilsen
Roar Høgsæt (e.f.)
fylkesmiljøvernsjef
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rådgiver
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