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Høringsuttalelse med innsigelse - søknader om å bygge sju småkraftverk i
Beiarn kommune
Nordland fylkesting har i møte den 6. juni 2016 behandlet FT-sak 094/2016 «HøringSmåkraftpakke Beiarn – 7 småkraftverk». Følgende ble vedtatt:
1. Nordland fylkesting fraråder NVE å gi tillatelse til bygging av Galtåga kraftverk slik det er
omsøkt. Dersom NVE gir konsesjon forutsetter fylkestinget at registrerte rødlistede arter og
naturtyper ikke vil bli negativt påvirket av tiltaket. Det må innhentes opplysninger om de
rødlistede blomstene knyttet til naturtypen Galtåga- Melhammeren, og den 1,3 km lange
grotta i Galtådalen. Denne kunnskapen må legges til grunn for den videre
konsesjonsbehandlingen. Det må dokumentere at disse ikke påvirkes negativt av tiltaket. Det
må stilles vilkår i konsesjonen som sikrer en minstevannføring som gjør at elva
opprettholder sin funksjon som landskapselement i det nasjonalt viktige landskapsområdet.
Anleggsperioden må legges utenom reinens kalvingsperiode, og besøk til inntaksområdet i
driftsfasen bør begrenses til et minimum.
2. Nordland fylkesting fremmer innsigelse til planene for Savåga kraftverk, med hjemmel i lov
om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 24 tredje ledd, jf. reglene om innsigelse i
plan og bygningsloven §§5-4 og 5-6. Hovedbegrunnelsen for innsigelsen er tiltakets
negative konsekvenser for bekkekløfter av middels og stor verdi.
3. Nordland fylkesting anbefaler NVE å gi tillatelse til bygging av Gamåga kraftverk.
Fylkestinget forutsetter at naturtypen slåtteeng og flommarkskog ikke blir negativt påvirket
av kraftlinja. Anleggsarbeidet må legges utenom våren og forsommeren med hensyn til
reinens bruk av området. Utbyggingen må ikke påvirke gyte- og oppvekstområdene i
Gamåga.
4. Nordland fylkesting fremmer innsigelse til Heståga og Troåga kraftverk, med hjemmel i lov
om vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 24 tredje ledd, jf. reglene om innsigelse i
plan og bygningsloven §§5-4 og 5-6. Hovedbegrunnelsen for innsigelsen er tiltakets
negative konsekvenser for sjøørret som benytter nedre del av Heståga. I tillegg vil det bli
redusert vannføring på strekningen mellom Heståga og Troåga i Beiarelva som er nasjonalt
laksevassdrag.
5. Nordland fylkesting fremmer innsigelse til Høgforsen kraftverk, med hjemmel i lov om
vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 24 tredje ledd, jf. reglene om innsigelse i plan
og bygningsloven §§5-4 og 5-6. Hovedbegrunnelsen for innsigelsen er at tiltaket er planlagt
i Beiarelva som er et nasjonalt laksevassdrag.
6. Nordland fylkesting fremmer innsigelse til Bruforsen kraftverk, med hjemmel i lov om
vassdrag og grunnvann (vannressursloven) § 24 tredje ledd, jf. reglene om innsigelse i plan
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og bygningsloven §§5-4 og 5-6. Hovedbegrunnelsen for innsigelsen er at tiltaket er planlagt
i Beiarelva som er et nasjonalt laksevassdrag.
7. Nordland fylkesting vil anbefale NVE å gi tillatelse til å bygge Mårberget kraftverk.
Fylkestinget forutsetter at registrerte rødlistede arter ikke blir negativt påvirket av tiltaket,
og at anleggsperioden legges utenom kalvingsperioden for rein. Fylkestinget mener det er
viktig at inntaket tilpasses landskapet, slik at området fremstår som mest mulig uberørt.
8. Dersom det blir gitt tillatelse til ett eller flere av de omsøkte kraftverkene, ber fylkestinget
om at det påses at konsesjonsvilkårene er i tråd med forvaltningsprinsippene i
Naturmangfoldloven §§ 8-12, og med vannforskriften § 12. NVE bes om at følgende tas inn
i konsesjonsvilkårene eller vurderes ved detaljplanlegging:
a. Tiltakshaver har aktsomhets- og meldeplikt dersom en under markinngrep skulle
støte på fornminner, jf. kulturminnelovens §§ 3, 4 og 8 andre ledd. Dersom det
under arbeidet skulle oppdages gamle gjenstander, ansamlinger av trekull eller
unaturlige/uventede steinkonstruksjoner, må Kulturminner i Nordland varsles
umiddelbart.
b. Detaljplanleggingen må skje i nær dialog med reindriftsnæringen.
c. Det må slippes tilstrekkelig minstevannføring hele året for å kunne ivareta
landskapsopplevelse, naturtyper og arter som er sårbare for endret vannføring.
d. Detaljplanleggingen må påse at rødlistearter og regionalt viktige naturtyper ikke
blir skadelidende av tiltaket.
e. Høy estetisk kvalitet og landskapsmessig tilpasning skal vektlegges i
utformingen av kraftstasjon og tilhørende infrastruktur.
f. Ved detaljplanlegging av tiltaket må framtidige klimaendringer og mulige
konsekvenser (som havnivåstigning) for kraftverket og tilknyttet infrastruktur
vurderes.
g. Det må gjennomføres avbøtende tiltak for å begrense de negative konsekvensene
for den økologiske tilstanden til vannforekomstene, slik at vedtatt miljømål kan
nås.
h. For de kraftverkene som kan berøre anadrom strekning, må det etableres en
omløpsventil i tilfelle driftsstans, for å unngå tørrlegging av elvene.
i. Tiltakshavers foreslåtte avbøtende tiltak for hvert enkelt kraftverk må inn i
konsesjonsvilkårene.
9. Nordland fylkesting forventer at søknader som sendes på høring i framtiden er oppdaterte,
godt opplyste og uten relevante mangler.
10. Nordland fylkesting vil anmode NVE om å kreve kartlegging av grottene i tiltaksområdene,
og verdiene knyttet til disse før endelige konsesjoner gis.
11. Nordland fylkesting gir fylkesrådet fullmakt til å gi en endelig uttalelse, herunder å trekke
innsigelser, dersom nye opplysninger i sakene tilsier dette.

Vedlagt følger saksutredning.
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Med vennlig hilsen

Mari Hulleberg
rådgiver
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