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Høring revisjon Røssågakonsesjonen - tilleggsinnformasjon fra Statkraft
Formannskapet har behandlet saken i møte 23.03.2017 sak 25/17
Møtebehandling
Rådmannen v/ Håkon Økland orienterte og besvarte spørsmål.
Formannskapet satte frem følgende tilleggsforslag:
I sitt brev går Statkraft langt i å både avvise alle nye revisjonskrav, framskynde fjerning av
manøvreringsrestriksjoner knyttet til ny kraftstasjon – samt fjerning av gamle
konsesjonsbestemmelser (Bleikvatnet).
Hemnes kommune kan bare beklage en slik holdning hos landets største og statlig eide
kraftselskap. En revisjon av konsesjonsvilkårene skulle være en mulighet til miljøforbedringer
og oppretting av gamle mangler, men i dette tilfellet går Statkraft motsatt vei med forslag om
å fjerne vilkår som har til hensikt å verne både mot flom, forurensing og økt erosjon.

Votering
Rådmannen sitt forslag til vedtak med Formannskapet sitt tillegg ble enstemmig
vedtatt.
Vedtak
Hemnes formannskap slutter seg til de vurderingene som er gjort i saksframlegget med
følgende merknader:
a. Formannskapet innser at magasinrestriksjoner i Røsvatnet som et hovedmagasin kan
være utfordrende både i forhold til regulantens håndtering av magasinet og nasjonal
politikk på området. Det er da desto viktigere å kompensere for ulempene som
oppstår ved nye reguleringsregimer, og at lokalsamfunnet får del i den ekstra
verdiskapingen som oppnås gjennom et næringsfond. Kravet om årlig fiskefond står
fast uavhengig av dette.
b. Det er i denne sammenhengen også viktig å kunne sikre magasinrestriksjoner i de
magasinene der det har helt marginale eller ingen produksjonsmessige
konsekvenser. Sikring av stabil vannstand i Stormyrbassenget under normal drift, og
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stabil sommervannstand i Bleikvatnet gjennom et manøvreringsreglement er derfor
høgt prioritert. Stabil vannstand i Stormyrbassenget har spesielt stor betydning både
økologisk, estetisk og praktisk.
c. Strekningen Sjøforsen – Sørfjorden er den eneste strekningen i Røssågavassdraget
som har fått vedtatt høyere miljømål enn dagens standard i vannforvaltningsplanen
for Ranfjorden. I tillegg har Røssåga et betydelig potensiale som lakseelv som
kommunen vil bidra til å utvikle videre i samarbeid med rettighetshavere og Statkraft
som regulant. Begge forhold viser behovet for en sikker omløpskapasitet ved Nedre
Røssåga slik den nå er vedtatt. I tillegg vil formannskapet presisere behovet for aktive
varslingssystemer for fiskere – spesielt når maksimal driftsvannføring skal økes til
165 m3/s
d. Fjerning av flomsikringsbestemmelsen i gjeldende manøvreringsreglement for
Bleikvatnet må under ingen omstendighet tas bort: «… det skal imidlertid ved
manøvreringen has for øye at det så vidt mulig ikke går flom over
reguleringsdammen». Konsekvensene ved et overløp kan bli betydelig større enn det
Statkraft beskriver i sitt brev – jfr. saksframlegget.
e. Miljøkonsekvensene av renoveringen og utvidelsen av Røssåga-anleggene ble
henvist til revisjonsbehandlingen i forbindelse med fritak for ny
konsesjonsbehandling. Formannskapet forutsetter at dette blir fulgt og at
enkeltelementer som økt driftsvannføring ikke trekkes ut nå og fastsettes separat.

f. Formannskapet vil understreke at Hemnes kommune som avtalepart ikke har samme
relative forståelsen av utbyggingsavtalen som Statkraft gir uttrykk for. Dersom avtalen
skal fravikes ut fra teksten, forutsetter kommunen at det gjennomføres forhandlinger
som evt. kan avklare de aktuelle forhold.
I sitt brev går Statkraft langt i å både avvise alle nye revisjonskrav, framskynde fjerning
av manøvreringsrestriksjoner knyttet til ny kraftstasjon – samt fjerning av gamle
konsesjonsbestemmelser (Bleikvatnet).
Hemnes kommune kan bare beklage en slik holdning hos landets største og statlig eide
kraftselskap. En revisjon av konsesjonsvilkårene skulle være en mulighet til
miljøforbedringer og oppretting av gamle mangler, men i dette tilfellet går Statkraft
motsatt vei med forslag om å fjerne vilkår som har til hensikt å verne både mot flom,
forurensing og økt erosjon.
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