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Norges vassdrags- og energidirektorat
Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Høringsuttalelse - Revisjon av vilkår for Røssågareguleringen
Fylkestinget har i sak 122/2014 den 13.10.2014 vedtatt følgende høringsuttalelse i sak Høring Revisjon av vilkår for Røssågareguleringen - Hattfjelldal, Grane og Hemnes kommuner:
Fylkestinget i Nordland er positiv til at vilkår for konsesjon til vannkraftutbygging i
Røssågavassdraget blir tatt opp til revisjon, for å bedre miljøkvalitene i vassdraget.
Fylkestinget vil i den sammenheng påpeke følgende:
a. NVEs standardvilkår må tas inn ved revisjon av konsesjonsvilkår for Røssågautbyggingen.
b. Kravene knyttet til kraftverkets manøvreringsreglement, herunder minstevannføring,
restriksjoner på vannføring og krav til magasinfyllinger, må tas inn i konsesjonsvilkårene. på
en balansert måte. Selvpålagte restriksjoner fra regulantens side bør sikres ved at de tas inn
som vilkår i revisjonen.
c. NVE må sikre at både eksisterende og nye tiltak i revisjonskravene knyttet til allmennhetens
bruk av vassdraget inkludert friluftsliv, båttrafikk, infrastruktur, miljø- og fisketiltak, tas inn
i konsesjonsvilkårene på en god måte. Virkningen av økt slukeevne på isforholdene i fjorden
bør utredes som grunnlag for mulige tiltak.
d. NVE må sikre at det etableres tilstrekkelige biotoptiltak for å bedre forholdene for fisk i
vassdraget. Det vil være uheldig om det tilrettelegges for tekniske løsninger allerede nå som
på et senere tidspunkt avskjærer mulighetene for en annen vurdering av kapasiteten til
omløpsventilen i Nedre Røssåga ved revisjonsbehandlingen.
e. Det understrekes at et framtidig manøvreringsreglement må ta hensyn til
landskapskvalitetene i vassdraget.
f. Karakteriseringen av berørte vannforekomster i henhold til Forskrift om rammer for
vannforvaltningen må hensyntas i de videre vurderingene i revisjonsprosessen.
g. De reviderte konsesjonsvilkårene må inneholde krav om kartlegging, registrering og
utgravning av kulturminner innenfor området som er berørt av Røssågareguleringen. Det må
videre sikres at det avsettes midler til arkeologiske undersøkelser (sektoravgift), i tråd med
Retningslinjer for revisjon av konsesjonsvilkår for vassdragsreguleringer. Det forutsettes
også gode varslings- og samarbeidsrutiner mellom konsesjonær og kulturminneforvaltning.
h. Vilkårene må videre sikre at tiltak som kan komme i berøring med automatisk fredete
kulturminner etter kulturminneloven §§ 3 og 9 varsles kulturminneforvaltningen. Dersom
det under arbeid med tiltak viser seg at disse kan virke inn på automatisk fredete
kulturminner, skal melding sendes kulturminneforvaltningen og arbeidet stanses, jf.
kulturminneloven § 8 annet ledd.
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