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Norges vassdrags- og energidirektorat
Marthe Cecilie Pramli
Postboks 5091 Majorstuen
0301 OSLO

Uttalelse til høring - revisjon av vilkårene for Skjomenvassdragene
Nordland fylkeskommune har i fylkestingssak 133/2017 gjort følgende vedtak til høringsuttalelse:
1. Nordland fylkesting er positiv til at vilkår for konsesjon til vannkraftutbygging i
Skjomenvassdraget blir tatt opp til revisjon, for å bedre miljøforholdene i vassdraget.
2. Nordland fylkesting mener at det i revisjonsprosesser bør pålegges samme krav til
utredninger som ved søknad om bygging av nye vannkraftverk. NVE bes gå igjennom
rutiner for prosess og saksgang for revisjon av konsesjonsvilkår.
3. Nordland fylkesting anbefaler at det slippes mer vann på anadrom strekning for å hensynta
laksens og sjøørretens behov på en god måte. NVE bes vurdere hvor mye vannføring som
må på plass for å ivareta og hindre ytterlig forringelse av naturverdier og biologisk mangfold
i vassdraget.
4. Nordland fylkesting mener at det gjennom nye konsesjonsvilkår må sikres at det etableres
tilstrekkelige biotoptiltak for å bedre forholdene på anadrome strekninger.
5. Nordland fylkesting ber om det også tillegges ny kunnskap i vurderingene av hvordan
miljøforbedringer skal oppnås, eksempelvis ved bruk av miljødesign i regulerte vassdrag.
6. Nordland fylkesting forutsetter at standardvilkår tas inn i de nye konsesjonsvilkårene. Dette
er også i tråd med vedtak av Regional plan for vannregion Nordland og Jan Mayen (2016 –
2021).
7. Nordland fylkesting ber som regional kulturminnemyndighet om at følgende vilkår
innarbeides i ny konsesjon:
a. Ekstraordinære tiltak som medfører senkning av vannstanden, skal meldes
fylkeskommunen i god tid før tiltaket planlegges igangsatt.
b. Alle nye tiltak som medfører inngrep i markoverflata skal meldes
fylkeskommunen, jf. kulturminnelovens § 9 første ledd.
c. Det henstilles til konsesjonæren å opprette dialog med fylkeskommunen og andre
parter for å avklare muligheten for kompletterende arkeologiske registreringer i
de berørte vassdragene.
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