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Høringsuttalelse - endret konsesjonssøknad Heståga/ Troåga kraftverk og
Mårberget kraftverk i Beiarn kommune
Fylkesrådet i Nordland har i møte den 22. november 2016 behandlet FR-sak 380/2016 «Høring Endret konsesjonssøknad Heståga/Troåga kraftverk og Mårberget kraftverk - Beiarn kommune».
Følgende ble vedtatt:
1. Fylkesrådet opprettholder sitt vedtak, og anbefaler NVE å gi konsesjon til Mårberget
kraftverk med følgende forutsetninger:
a. NVE må vurdere konsekvensene for reindrift og rødlistearter (sotbeger og bakkeløk)
før det gis tillatelse til å etablere en permanent skogsbilvei for framtidig skogsdrift i
tiltaksområdet.
b. Inntaket må utformes på en slik måte at det er tilpasset landskapet, og lite synlig slik
at området fremstår som mest mulig uberørt.
c. Anleggsperioden må legges utenom kalvingsperioden for rein.
2. Fylkesrådet trekker innsigelsen til Heståga/Troåga kraftverk, da endringene i stor grad
imøtekommer bakgrunnen for innsigelsen.
3. Fylkesrådet fraråder NVE å gi konsesjon til Heståga/Troåga kraftverk. Fylkesrådet kan ikke
se at virkningene av økt vannføring som følge av overføring av vann fra Troåga og endret
vannhastighet i nedre del av Heståga er tilstrekkelig vurdert. I tillegg kan kraftverket
medføre negative konsekvenser for en bekkekløft, en fossesprøytsone, friluftsliv og
landskapsverdier. Dersom NVE likevel velger å gi konsesjon forutsetter fylkesrådet at:
a. Det gjøres grundige vurderinger av konsekvensene økt vannføring og hastighet vil
medføre for nedre del av Heståga (en del av det nasjonale laksevassdraget Beiarelva), før
en tillatelse gis.
b. Fylkesrådet ber om at det kreves installert omløpsventil og at NVE vurderer behovet for
ytterligere avbøtende tiltak.
c. Det må gjennomføres etterundersøkelser for å se konsekvensene av en eventuell
utbygging.
d. Konsekvensene av endret rørtrase må vurderes før konsesjon gis.
e. Det må slippes en tilstrekkelig minstevannføring slik at verdiene til fossesprøytsonen og
bekkekløften opprettholdes.
f. Utbygger må avklare om dammen til vannverket kan benyttes før NVE gir konsesjon.
4. Dersom det blir gitt tillatelse til de omsøkte kraftverkene, ber fylkesrådet om at det påses at
konsesjonsvilkårene er i tråd med forvaltningsprinsippene i Naturmangfoldloven §§ 8-12, og
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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, inntak og tilhørende infrastruktur.
f. Det må gjennomføres avbøtende tiltak for å begrense de negative konsekvensene for
den økologiske tilstanden til vannforekomstene, slik at vedtatt miljømål kan nås.
g. Tiltakshavers foreslåtte avbøtende tiltak for hvert enkelt kraftverk må inn i
konsesjonsvilkårene.
Vedlagt følger saksutredning
Med vennlig hilsen

Mari Hulleberg
rådgiver
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