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SKS PRODUKSJON AS. SØKNAD OM DISPENSASJON FRA KOMMUNEPLANENS
AREALDEL FOR BYGGING AV STORELVVATNET KRFTVERK I SULITJELMA.

Vedlegg: 1. Kopi av søknad fra SKS Produksjon AS datert 23.01.2012.

2. Karbilag

3. Kopi av brev fra NVE datert 11.01.2012

Sammendrag:
I brev av 08.04.2010 ga NVE SKS Produksjon AS tilatelse til bygging av Storelvvatn
kraftanegg. Kraftverket bygges uten konsesjonplikt, men med de vilkår gitt i tidligere
godkjenning av planer/gitt konsesjon for utnytelse av Lomivassdraget.

Storelvvatnet kraftverk vil utnyte fallet i en eksisterende overføringstunel fra overføringen av
Rupsi- og Giken elv som overfører vann til Lomivannet. For å kople seg på eksisterende tunel
vil det bli bygget ca. 983 m. ny vanvei, bestående av ca. 560 m rør i tuel og ca. 423 m.

nedgravd rør.

Bygging av anlegget er underlagt offentlg tilsyn. Tilsynet utøves av NVE og NVE skal
godkjenne detaljerte planer for miljø og landskap før arbeidene kan starte opp.

Utbygging av Storelvvatn kraftverk vil foregå delvis innenfor nedslagsfeltet til Lomi vanverk.
Det vil bli søkt om midlertidig endring av klausuleringsbestenielsene for drikkevasskilden for å
gjennomføre tiltaket. Tiltakshaver vil utarbeide en ROS-analyse som omhandler fare for
forurensning i anleggstiden og driftsfasen. Koniunens drikkevansmyndighet, enhet VV A, vil i
samåd med tiltakshaverlMattilsynet frenie egen sak hva angår problemstilingen rudt Lomi
vanverk.

Tiltakshaver har søkt Fylkesmannen i Nordland om utslippstilatelse for tiltaket. Søknaden er ute
til høring. Høringsfristen er satt til 29.02.2012.

Vassdragsanlegg med konsesjon etter vassdragslovgivningen er med hjemmel i forskrift om
byggesak § 4.3 untatt koniunal byggesaksbehandling etter plan- og bygningsloven.
Tiltaket må imidlertid avklares opp mot koniuneplanen arealdel eller eventuelt gjeldende
reguleringsplan. Det er ikke vedtatt reguleringsplan for området, så kommuneplanen arealdelen
er gjeldende plandokument for området.



Omsøkt tiltak ligger i et område som i vedtatt kommuneplan arealdelen er regulert til LNF-A.
Det betyr at Fauske kommune v/planutvalget må gi dispensasjon fra gjeldende kommuneplan før
prosjektet kan realiseres.

Tiltaket etableres på gnr. 119 bnr. 1 - Statens gru.

Gjennomgang av offentlige databaser om kulturminner og vernede bygninger har ikke påvist
konfikter på disse temaene.
Sametinget/Nordland fylkeskommune har ingen merknader til prosjektet

Det er ikke registrert truede eller sårbare arter eller natuyper innenfor aneggsområdet.

Anleggsområdet ligger innenfor Balvatn reinbeitedistrkt. SKS Produksjon AS opplyser at
forholdet til reinbeitedistriktet er avklar.

Rådmanens konklusjon: Fordelene i saken synes klar større enn ulempene. Med bakgru i
dette anbefales planutvalget å gi dispensasjon fra vedtatt kommuneplan arealdelen som omsøkt,
slik at Storelvvatnet kraftverk kan bygges etter de planer som er godkjent av NVE.

I siste setning i 4. avsnitt i brev fra NVE datert 11.01.2012 framommer at vilkårene for å gi
dispensasjon alltid vil være tilstede for tiltak som har konsesjon etter vanessursloven,
vassdragsreguleringsloven eller energiloven.

INNSTILLING:

Med hjemmel plan~ og bygningslovens § 19-2 gir med dette planutvalget dispensasjon
fra vedtatt koniuneplan arealdelen, slik at Storelvvatn kraftanegg kan etableres i tråd
med godkjente planer.

Begrnnelsen for å gi dispensasjon framommer i saksframlegget.

Even Ediassen
rådmann
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Begrenset høring - detaljplan for bygging av Storelvvatn kraftverk -
SKS Produksjon AS, Fauske kommune

Begrenset høring av detaljplaner for miljø og landskap for Storelvvatn krafterk i Lomivassdraget i
Fauske kommune.
Vi viser til SKS Produksjon AS sitt brev av 27.12.2011, angående bygging av tunnel, rørgate og
kraftstasjon ved Lomivatn ved Sulitjelma. Kraftstasjonen blir liggende i vestenden av Lomivatn ved

. turistforeningens sti til Lomihyta. Lagring av overskuddsmasser fra rørgatetrase og tunneldrift er tenkt
lagret i deponier under HRV i Lomivatnet. Ved oppfylt magasin vil dìsse være dekket av vann.
Pennanente inngrep er vei til kraftstasjonsbygg, kraftstasjon, rørgatetrase og portalbygg til tunnel.
Anlegget er planlagt påbegynt maì måned ì 2012.

Tilatelse til bygging Rv Storelvvatnkrafterk ble gitt ved oversendelse fra NVE av 08.04.2010.
Krafterket bygges uten konsesjonsplikt, men med vilkår i forhold til godkjenning av planer og andre
vilkår i tidligere gitt konsesjon for utnytelse av Lomivassdraget. Bygging av anlegget er underlagt
offentlig tilsyn. Tilsynet utøves av NVE og NVE skal godkjenne detaljerte planer for miljø og landskap
før arbeidene kan starte opp.

NVE vil føre tilsyn med at arbeidene skjer i henhold til vilkår og godkjente planer, herunder at
anleggsområdene blir forsvarlig ryddet og istandsatt. NVE vil også gjennomføre sluttbefaring for å
kontrollere at sluttresultatet er i samsvar med konsesjon og godkjent detaljplan. NVE ønsker et godt
samarbeid med Fauske kommune, andre berørte myndigheter og rettighetshavere. Tilskrevne
høringsparter vil bli invitert til å delta på tilsynsbefaringer som blir avholdt i anleggsperìoden.
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ti Side 2

Prosjektet er nylig behandlet og vurdert i forhold til konsesjonsplikt og søknaden har vært gjenstand for
begrenset høring. Med bakgrunn i tidligere behandling etter vassdragslovgivningen sendes planene ut på
en begrenset høring.

NVE ønsker innspil i forhold til tidspunkt for anleggsstar, negative konsekvenser av byggevirksomhet
og annet som det er relevant å ta hensyn til i anleggsplanen. Konsesjonæren må selv 

avklare

privatrettslige forhold med berørte rettighetshavere før arbeidene kan starte opp

Merknader til planen må senest innen 20.02.2012 og sendes skriftlig til: NVE region Nord og gjeme
elektronisk til nve~nve.no.
Dersom det er behov for yterligere informasjon om NVEs behandling kan saksbehandler kontaktes på
telefonnummer ovenfor.

~tui~'
L Trond Gunnar Blomlie

senioringeniør

Vedlegg: L

Kopi: Salten Kraftsamband AS, 8205 FAUSKE

Brevets mottakere:

Reindriftsforvaltningen Nordland

Statskog Salten

Fauske kommune
Fylkesmanen i Nordland-
Miljøvernavdelingen
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Søknad om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for bygging av
Storelvvatnet krafterk i Sulitjelma, gnr. 119, bnr. 1.

SKS Produksjon AS, fikk ved vedtak i NVE april 2010 tilatelse til å bygge Storelwatnet kraftverk i
Sulitjelma uten ytterligere konsesjonsbehandling. Storelwatnet kraftverk skal' benytte fallet i en
eksisterende overføringstunnel ti Lomi kraftverk og utbygging og drift av kraftverket må følge de
vilkår som ergitt i tilatelsen til erverv og regulering av Lomivassdraget fra 11.6.1976. Storelwatnet
kraftverk blir en del av den samme tillatelsen.

Kraftverket er planlagt bygd på statens grunn (gnr. 119, bm. 1) ved nord-vest enden av
Lomivatnet, et område som i Fauske kommunes arealplan er avsatt til LNF-område. Kraftverket og
øvrig arealbruk er beskrevet i landskaps- og miljøplanen, som kommunen tidligere har fått ti
uttalelse fra NVE.

SKS Produksjon AS søker om dispensasjon fra Fauske kommunes arealplan for bygging av
Storelwatnet kraftverk med tilhørende anleggsdeler, herunder kraftstasjon, nedgravd rørgate,
tunnel og tunnelportaL.

Med vennlig hilsen
for SKS Produksjon AS

C~h(j¿.~Christoffe~~
naturforvalter

SKS Produksjon AS - et selskap i SKS konsernet

Kontoradr.: Eliasbakken 7 I Postadr.: 8205 Fauske I Telefon: 75 40 22 00 I Telefaks: 75 40 22 03 I Foretaksreg.: NO 915 637 353 "'
www.sks.no
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