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KOMMENTARER TIL HØRINGSUTTALELSER – MÅRBERGET KRAFTVERK, BEIARN KOMMUNE, NORDLAND
FYLKE
NGK Utbygging AS har seks innkomne høringsuttalelser til Mårberget kraftverk fra følgende instanser:
Beiarn kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune, Statens vegvesen, Bodø og Omegn
Turistforening og Nordlandsnett.
Beiarn kommune
«Beiarn kommune går inn for at Norsk Grønn Kraf AS får bygge ut Mårberget
kraftverk slik det er søkt om. Beiarn kommune mener etter en samlet vurdering at
fordelene ved omsøkte utbygging er større enn ulempene»
NGK-U setter pris på vedtaket fra Beiarn kommune og ønsker å få til et videre godt samarbeid med Beiarn
kommune ved en evt. konsesjon.
Fylkesmannen i Nordland
Konklusjonen fra Fylkesmannen er følgende:
Konsekvenser: Små
Sentrale tema: Landskap
FMs vurdering: Moderat konfliktsgrad.
NGK-U tar Fylkesmannens uttalelse til etterretning. NGK-U vil presisere en sak, da FMs uttalelse sier at
rørgatetraseen ikke er befart «i sin helhet». Ecofact har gått rørgatetrasè opp til tunnell påhugg. Selve
rørgatetrase er derfor befart. Vannveien som går i fjell er ikke relevant å befare i så måte. Videre er elva
befart sålangt den er tilgjengelig, og det er befart i nærheten av inntak så langt det var tilgjenglig. Resten er
befart med helikopter. Det er også en feil oppfattelse at rørtrase ble endret etter Ecofacts befaring. Den ble
endret før Ecofact befarte området, og som det kommer frem av Ecofact så ble alle tilgjengelige områder
den dagen befart. NGK-U stiller seg positiv til en god dialog med reindrifta og ønsker selvfølgelig å stanse
anleggsarbeidet i spesielle perioder da det er rein i området. Et vilkår som foreslås om at anleggsperioden
skal avklares mot reindrifta er en fin løsning.
Nordlandsnett
«Nordlandsnett påpeker at det pr. d.d. er 6,9 MW ledig kapasitet i 66 kV radialen Hopen-Oldereid-Beiarn –
mot tidligere anslått 10 MW. Det er også gitt konsesjon og positiv instilling til et par anlegg, og i tillegg et
anlegg som har konsesjon beslaglegger 8,9 MW. Disse kraftverkene ligger foran kraftverkene i
småkraftpakke Beiarn, da de allerede har konsesjon eller positiv innstilling til OED. I praksis innebærer dette
at det per tiden ikke er ledig kapasitet på 66 kV radialen Hopen-Oldereid-Beiarn til kraftverkene i
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småkraftpakke Beiarn»
«……..Dersom ingen av nettforsterkningstiltakene ivser seg å være samfunnsmessig rasjonelle, så vil NOR
søke fritak fra tilknytningsplikten for de kraftverkene i øvre Beiardalen som ikke kan mates inn på dagens
regionalnett.»
NGK-U er klar over nettsituasjonen i Beiarn og følger utviklingen av dette nøye. NGK-U ser på Mårberget
som et realiserbart prosjekt og ønsker å starte bygging så snart som mulig ved en evt. konsesjon.
Nordlandsnett kan ikke reservere ledig kapasitet annet enn ved besluttet investering på kraftanlegg, og det
er således «førstemann til mølla» prinsippet som gjelder, uavhengig av tidspunkt for mottatt konsesjon.
Nordland fylkeskommune
Nordland fylkesting anbefaler NVE å gi tillatelse til å bygge Mårberget kraftverk. Fylkestinget forutsetter at
registrerte rødistearter ikke blir negativt påvirket av tiltaket og at anleggsperioden legges uteom
kalvingsperioden for rein. Fylkestingen mener det er viktig at inntaket tilpasses landskapet, slik at området
fremstår som mest mulig uberørt.
NGK-U setter pris på fylkeskommunens anbefaling, og er enig i de momentene som nevnes. Søker ønsker å
ha en god dialog med reindriftsnæringen og tilstreber således å unngå sårbare perioder for rein.

Statens vegvesen
«….Adkomstvegen går fra privat veg mot fv. 494 som har tilfredsstillende sikt og utforming.
Statens vegvesen har ingen merknader til utbyggingen.»
NGK-U har ingen ytterligere kommentarer til Statens vegvesens uttalelse, utenom at dette er normal praksis
ved bygging av kraftverk for NGK-U.

Bodø og Omegn turistforening
«Prosjektet skal utnytte et nesten 600 m fall i Steinåga i Beiardalen. Mange sideelver i Beiardalen er
allerede utbygd, og Steinåga er den siste markante gjenværende på østsida av dalføret. Steinåga må kunne
kalles et karaktervassdrag med stor estetisk verdi for det totale landskapspreget i Beiardalen. Vi går derfor i
mot utbygging av prosjektet slik det foreligger.»
NGK-U merker seg Bodø og Omegns turistforenings uttalelse.
Steinåga vil bevare en naturlig dynamikk i vårflom, da det vil gå med betydelig overløp over dammen. I
tillegg slippes minstevannsføring helårlig, noe som sikrer vannføring sommerstid i vassdraget. Således vil
vassdraget i fremtiden også ha sin estetiske verdi, da det her ikke er snakk om en total tørrlegging – slik som
praksis var fra i tidligere vassdragsutbygginger.
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