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019/14: UTBYGGINGSAVTALER MED KONSESJONSSØKERE FOR 

BYGGING AV SMÅKRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE  
 

 

PLUT-019/14 VEDTAK-  11.02.2014 
 

Ottar Skjellhaug (AP) foreslo: 

Tas til orientering. 

 

AP’s forslag ble enstemmig vedtatt 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Tas til orientering. 

 

 

020/14: SØKNAD OM Å BYGGE 8 SMÅKRAFTVERK I FAUSKE KOMMUNE- 

HØRINGSUTTALELSE  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING: 

 
Fauske kommunestyre har følgende uttalelse til søknadene: 

 

Kvannelva og Littj Tverråga(Slipsknuten)  

Ikke tilrådelig med konsesjon med begrunnelse i den sterke forringelsen av fossen som 

landskapselement som en utbygging vil føre til. 

 

Hvis det gis konsesjon så er det på følgende vilkår: 

 Minstevannsføringen må økes til 300 l/s i sommerhalvåret (1.mai til 1.september) 

slik at fossen bevares noe.  

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Laksåga   

Konsesjon anbefales på følgende vilkår:  

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt og allerede regulert vannføring som gir økt vannføring til kraftverket. 

 Kjøring av kraftverket må være i tråd med tilsiget og effektkjøring må unngås   

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 



 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt.  

 

Arealplanstatus er LNF.  Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven  

 

 

Sjønståfossen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Veien til Sjønstå fra rv 830 må ikke stenges i besøkssesongen juni-august 

 Ved nedgraving av rørgata må veien ned til Sjønstå tilbakeføres til minst 

opprinnelig standard 

 Vannspeilet ovenfor terskelen ved fylkesvegbrua(Sjønståfjelltunnelen) må 

opprettholdes mest mulig slik det er i dag.   

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt. 

 Sjønståfossen vil utnytte regulert vannføring hvis noen av kraftverkene nedenfor 

demninga i Dråvika blir bygd. På dette grunnlaget bør det vurderes 

konsesjonskraft. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Galbmejohka (Hellarmofossen) 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Minstevannføringen i sommerhalvåret økes til 500 l/s  

 Slukeevnen reduseres til 1m3/s 

Følgende må ivaretas: 

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Tverråmoen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veien for anlegg/tilsyn og bom må plasseres i samråd med reindrifta 



 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig inn 

i omgivelsene rundt. 

 

Arealplanstatus er LNF-C8 som tillater spredt fritidsbebyggelse. Kraftanlegget vurderes 

som stedsbunden næring og krever dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Granheibekken 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 «Gamleveien» må tilbakeføres i den stand som den var før tiltaket. Samtlige 

terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, slik at 

lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen  glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

Kan bygges/forblendes i stedlige steinmaterialer. 

  

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Valfferjohka 

Konsesjon anbefales å gi på følgende vilkår: 

 Tiltaksområde er registrert som et viktig friluftslivsområde i kartlegging til Salten 

friluftsråd og derfor er det viktig at inngrepene er så skånsom som mulig og ikke 

forringer denne kvaliteten utover de forringelser redusert/liten vannføring 

medfører.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen er tilpasset den eksisterende stasjon med 

den hensikt at opprinnelig stasjon blir ivaretatt.  

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, 

slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Oterelva 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke allerede regulert vannføring  



 Anlegget bygges i et tilgrenset/uberørt villmarkspreget område (INON) og det er 

derfor ekstra viktig at inngrepsområder revegeteres med stedlige masser for å 

bevare så mye som mulig av det opprinnelig av vegetasjon og terreng, samtlige 

inngrep må utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte.  

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som mulig. 

Store skjæringer og fyllinger må unngås.  

 

Arealplanstatusen er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven 

 

Avbøtende tiltak som må pålegges samtlige omsøkte prosjekt er: 

 Å opprettholde høyest mulig minstevannføring er et av de viktigste tiltakene 

 Toppflaten på demningen utformes på en slik måte at det trygt å gå over når det 

ikke er overløp i flom 

 Elveløpet må behandles slik at flomoverløpet kan gå uhindret i det naturlige leiet. 

 For å unngå støy fra turbinen må støydemping gjennomføres i størst mulig grad. 

 Det må stilles krav til entreprenør om å unngå alle typer forurensing. Forsvarlig 

avfallshåndtering, og olje/drivstoffsoppbevaring ihht lover og forskrifter. 

 

 

Konsesjonskraft 

De planlagte kraftverkene medfører en rekke inngrep - over et spredt område - som 

kommunen må leve med til evigvarende tid. På motsatt side er det få fordeler for 

vertskommuner ved utbygging av småkraftverk. Ettersom noen av kraftverkene skal 

bruke regulert vannføring, er det kommunens oppfatning at i hvert fall Laksåga og 

Sjønståfossen utløser rett til konsesjonskraft. 

 

Det er Rådmannens oppfatning at kraftverk med overføringer skal konsesjonsbehandles 

etter vassdragsreguleringsloven. Dette medfører at hjemmelen for å fastsette 

konsesjonskraft, jf. vassdragsreguleringsloven § 12 nr 15, kommer til anvendelse. Om 

forståelsen av vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd, vises til kommentarene til 

bestemmelsen i Ot. prp. nr. (1991-1992) kap. 23.1: 

 

"Den nåværende bestemmelse er imidlertid blitt praktisert slik at også overføring innen 

samme vassdrag behandles etter vassdragsreguleringsloven dersom overføringen gir økt 

vannføring i kraftstasjonen.  

 

Dette innebærer at etter lovforslaget skal anlegg eller arbeider til forøkelse av 

vannføringen ved overføring av vann være rettslig likestilt med vassdragsreguleringer i 

lovens forstand uavhengig av om overføringen skjer fra et annet vassdrag eller innen 

samme vassdrag (dvs fra et sidevassdrag til hovedvassdraget) 

 

Kriteriet for om vassdragsreguleringsloven skal komme til anvendelse blir således om 

overføringen gir økt vannføring i kraftstasjonen. Det er uten betydning om overføringen 

skjer fra et annet vassdrag eller innen samme vassdrag."  

 

Etter kommunens syn medfører dette at vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd 

kommer til anvendelse på de av kraftverkene som har planlagte overføringer. 

 

Sammenholdt med ulempene, kan avståelse av konsesjonskraft til en viss grad avbøte de 



manglende ordningene for vertskommuner ved småkraftutbygging. Fauske kommune 

forutsetter derfor at det settes vilkår om konsesjonskraft for Laksåga kraftverk, 

Sjønståfossen kraftverk, Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk. 

 

Hvis ikke NVE vurderer slik det framkommer i ovennevnte i behandlingen av 

konsesjonen, vil saken bli fulgt opp videre av Rådmannen. 

 

 

PLUT-020/14 VEDTAK-  11.02.2014 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Saken oversendes kommunestyret uten innstilling. 

 

Linn Normann Godtfredsen (AP) og Janne Hatlebrekke (AP) foreslo: 

Vi går for anbefalingene i rådmannens forslag til innstilling med unntak av utbygging 

av Galbmejohka og Oterelva på grunn av estetiske og naturmessige hensyn. 

 

 

FL’s forslag ble forkastet 7 mot 2 stemmer. 

AP’s forslag ble vedtatt med 5 mot 4 stemmer. 

Rådmannens forslag med AP’s forslag ble enstemmig vedtatt. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommunestyre har følgende uttalelse til søknadene: 

 

Kvannelva og Littj Tverråga(Slipsknuten)  

Ikke tilrådelig med konsesjon med begrunnelse i den sterke forringelsen av fossen som 

landskapselement som en utbygging vil føre til. 

 

Hvis det gis konsesjon så er det på følgende vilkår: 

 Minstevannsføringen må økes til 300 l/s i sommerhalvåret (1.mai til 

1.september) slik at fossen bevares noe.  

 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Laksåga   

Konsesjon anbefales på følgende vilkår:  

 Kraftverket utløser konsesjonskraft ved å bruke overført vann fra et annet 

nedbørfelt og allerede regulert vannføring som gir økt vannføring til 

kraftverket. 

 Kjøring av kraftverket må være i tråd med tilsiget og effektkjøring må unngås   

 Etablere trygge reirplasser for fossekallen 



 Unngå hogst av busker og trær, for å opprettholde den naturlige vegetasjonen i 

området og for å unngå å øke skredfare og erosjon. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som 

mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Toppflaten på demningen søkes å utforme på en slik måte at det trygt å gå over 

når det ikke er overløp i flom 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig 

inn i omgivelsene rundt.  

 

Arealplanstatus er LNF.  Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven  

 

 

Sjønståfossen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Veien til Sjønstå fra rv 830 må ikke stenges i besøkssesongen juni-august 

 Ved nedgraving av rørgata må veien ned til Sjønstå tilbakeføres til minst 

opprinnelig standard 

 Vannspeilet ovenfor terskelen ved fylkesvegbrua(Sjønståfjelltunnelen) må 

opprettholdes mest mulig slik det er i dag.   

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig 

inn i omgivelsene rundt. 

 Sjønståfossen vil utnytte regulert vannføring hvis noen av kraftverkene 

nedenfor demninga i Dråvika blir bygd. På dette grunnlaget bør det vurderes 

konsesjonskraft. 

 

Arealplanstatus er LNF og kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Galbmejohka (Hellarmofossen) 

Konsesjon anbefales ikke på grunn av estetiske og naturmessige hensyn.  

 

 

Tverråmoen 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom 

måte, slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veien for anlegg/tilsyn og bom må plasseres i samråd med reindrifta 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som 

mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset lokal 

byggeskikk, terreng og omgivelser, slik at bygningen glir mest mulig naturlig 

inn i omgivelsene rundt. 

 



Arealplanstatus er LNF-C8 som tillater spredt fritidsbebyggelse. Kraftanlegget 

vurderes som stedsbunden næring og krever dermed ikke behandling etter plan og 

bygningsloven. 

 

 

Granheibekken 

Konsesjon anbefales på følgende vilkår: 

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 «Gamleveien» må tilbakeføres i den stand som den var før tiltaket. Samtlige 

terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom måte, slik at 

lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som 

mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen må mest mulig være tilpasset terreng og 

omgivelser, slik at bygningen  glir mest mulig naturlig inn i omgivelsene rundt. 

Kan bygges/forblendes i stedlige steinmaterialer. 

  

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Valfferjohka 

Konsesjon anbefales å gi på følgende vilkår: 

 Tiltaksområde er registrert som et viktig friluftslivsområde i kartlegging til 

Salten friluftsråd og derfor er det viktig at inngrepene er så skånsom som 

mulig og ikke forringer denne kvaliteten utover de forringelser redusert/liten 

vannføring medfører.  

 Arkitektonisk utforming av stasjonen er tilpasset den eksisterende stasjon med 

den hensikt at opprinnelig stasjon blir ivaretatt.  

 Inngrepsområder må revegeteres med stedlige masser og røtter for å bevare så 

mye som mulig av den opprinnelige tre- og buskvegetasjon langs elva. 

 Samtlige terrenginngrep skal utføres og avsluttes på en mest mulig skånsom 

måte, slik at lokalt biologisk mangfold blir ivaretatt. 

 Veier, traseer og anleggs/riggområder må avgrenses til så lite og smalt som 

mulig. Unngå store skjæringer og fyllinger. 

 

Arealplanstatus er LNF. Kraftanlegget vurderes som stedsbunden næring og krever 

dermed ikke behandling etter plan og bygningsloven. 

 

 

Oterelva 

Konsesjon anbefales ikke på grunn av estetiske og naturmessige hensyn.  

 

 

Avbøtende tiltak som må pålegges samtlige omsøkte prosjekt er: 

 Å opprettholde høyest mulig minstevannføring er et av de viktigste tiltakene 

 Toppflaten på demningen utformes på en slik måte at det trygt å gå over når 

det ikke er overløp i flom 

 Elveløpet må behandles slik at flomoverløpet kan gå uhindret i det naturlige 

leiet. 



 For å unngå støy fra turbinen må støydemping gjennomføres i størst mulig 

grad. 

 Det må stilles krav til entreprenør om å unngå alle typer forurensing. 

Forsvarlig avfallshåndtering, og olje/drivstoffsoppbevaring ihht lover og 

forskrifter. 

 

 

Konsesjonskraft 

De planlagte kraftverkene medfører en rekke inngrep - over et spredt område - som 

kommunen må leve med til evigvarende tid. På motsatt side er det få fordeler for 

vertskommuner ved utbygging av småkraftverk. Ettersom noen av kraftverkene skal 

bruke regulert vannføring, er det kommunens oppfatning at i hvert fall Laksåga og 

Sjønståfossen utløser rett til konsesjonskraft. 

 

Det er Rådmannens oppfatning at kraftverk med overføringer skal 

konsesjonsbehandles etter vassdragsreguleringsloven. Dette medfører at hjemmelen 

for å fastsette konsesjonskraft, jf. vassdragsreguleringsloven § 12 nr 15, kommer til 

anvendelse. Om forståelsen av vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd, vises 

til kommentarene til bestemmelsen i Ot. prp. nr. (1991-1992) kap. 23.1: 

 

"Den nåværende bestemmelse er imidlertid blitt praktisert slik at også overføring 

innen samme vassdrag behandles etter vassdragsreguleringsloven dersom 

overføringen gir økt vannføring i kraftstasjonen.  

 

Dette innebærer at etter lovforslaget skal anlegg eller arbeider til forøkelse av 

vannføringen ved overføring av vann være rettslig likestilt med vassdragsreguleringer 

i lovens forstand uavhengig av om overføringen skjer fra et annet vassdrag eller innen 

samme vassdrag (dvs fra et sidevassdrag til hovedvassdraget) 

 

Kriteriet for om vassdragsreguleringsloven skal komme til anvendelse blir således om 

overføringen gir økt vannføring i kraftstasjonen. Det er uten betydning om 

overføringen skjer fra et annet vassdrag eller innen samme vassdrag."  

 

Etter kommunens syn medfører dette at vassdragsreguleringsloven § 1 annet ledd 

kommer til anvendelse på de av kraftverkene som har planlagte overføringer. 

 

Sammenholdt med ulempene, kan avståelse av konsesjonskraft til en viss grad avbøte 

de manglende ordningene for vertskommuner ved småkraftutbygging. Fauske 

kommune forutsetter derfor at det settes vilkår om konsesjonskraft for Laksåga 

kraftverk, Sjønståfossen kraftverk, Kvannelva og Littj Tverråga kraftverk. 

 

Hvis ikke NVE vurderer slik det framkommer i ovennevnte i behandlingen av 

konsesjonen, vil saken bli fulgt opp videre av Rådmannen. 

 

 

021/14: UTREDNING AV FINANSIERING AV RV 80 VESTMYRA - KLUNGSET  
 

RÅDMANNENS FORSLAG TIL INNSTILLING : 
 

Fauske kommune vil arbeide for en statlig fullfinansiering av prosjektet gjennom direkte 

bevilgning.  

 



Fauske kommune ber samtidig om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning om 

delvis bompengefinansiering av ny rv. 80 Vestmyra – Klungset. Det skal også utredes om 

undergang og fortau E6 Vestmyra, samt gang- og sykkelveg Stranda – Røvika kan inngå i 

en bompengepakke. 

 

 

PLUT-021/14 VEDTAK-  11.02.2014 
 

Kjetil Sørbotten (FL) foreslo: 

Kommunestyret har fattet flere vedtak, første gang i 2004 i sak 142/04 og deretter i 

flere saker, hvor de har stilt krav for å støtte prosjektet «Veipakke Salten». Herunder 

at: 

 

 Kommunens innbyggere kan kjøre bompengefritt innen kommunen 

 Parsell RV 80 fra Klungset med tilknytting til E-6 nord for Fauske Sentrum 

blir den del av Veipakke Salten 

 Det bygges over/undergang på riksvei 80 ved Erikstad for å sikre en trygg 

skolevei. 

 

Basert på disse vedtak og forutsetninger som kommunestyret har hatt for å akseptere 

prosjekt Veipakke Salten, så vedtar kommunestyret at en eventuell omlegging for ny 

rv 80 mellom Klungset og Vestmyra fullfinansieres gjennom statlige bevilgning, og 

kommunestyret avviser prinsippvedtak om å utrede delvis bompengefinansiering av 

prosjektet. 

 

Rådmannens forslag til innstilling ble vedtatt med 6 mot 3 stemmer avgitt for FL’s 

forslag. 

 

 

INNSTILLING TIL KOMMUNESTYRET: 

Fauske kommune vil arbeide for en statlig fullfinansiering av prosjektet gjennom 

direkte bevilgning.  

 

Fauske kommune ber samtidig om at Statens vegvesen arbeider videre med utredning 

om delvis bompengefinansiering av ny rv. 80 Vestmyra – Klungset. Det skal også 

utredes om undergang og fortau E6 Vestmyra, samt gang- og sykkelveg Stranda – 

Røvika kan inngå i en bompengepakke. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


