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Klage på vedtak om tillatelse til bygging av Veiski kraftverk i Sørfold
kommune
Forum for Natur og Friluftsliv i Nordland, FNF Nordland, er et nettverk for 14 natur- og
friluftslivsorganisasjoner i Nordland, med til sammen over 20 000 medlemskap. FNF Nordland
arbeider for å sette friluftslivet og dets behov på dagsorden og øke bevisstheten om helse og
livskvalitet samt viktigheten av å ta vare på naturen og miljøet rundt oss. FNF Nordland arbeider
også for å sikre arealer for et aktivt friluftsliv. De frivillige natur- og friluftslivsorganisasjonene er
med sin demokratiske styreform og åpne medlemsadgang et talerør for de store grupper av
allemannsrettighetshavere i norsk utmark.

Viser til NVEs vedtak om Veiski kraftverk den 19.12.2012. På grunn av juleferieavvikling ble
ikke FNF Nordland orientert om vedtaket før på nyåret 2013. Etter avtale med NVE fikk FNF
Nordland utsatt klagefristen til den 22.januar 2013.
FNF Nordland vil med dette påklage vedtaket om tillatelse til bygging av Veiski kraftverk i
Sørfold kommune i Nordland fylke, og har følgende merknader og begrunnelse for klagen:
Bakgrunn
I september 2010 skrev FNF Nordland en uttalelse til søknader om bygging av fem kraftverk i
Sørfold. Det var Raukforsen kraftverk, Veiski kraftverk, Storvikelva kraftverk, Fagerbakken
kraftverk og Gjerdalsvatnet kraftverk. På grunn av de negative konsekvensene for INON,
friluftsliv, landskap og opplevelsesverdien gikk FNF Nordland i mot planene om bygging av
Veiski kraftverk. I henhold til de mange eksisterende og planlagte inngrep i området og
kommunen for øvrig, ville den samlede belastningen være uakseptabel. Flere andre
høringsinstanser var i mot det omsøkte tiltaket og det ble fremmet innsigelse fra Nordland
fylkeskommune, Fylkesmannen i Nordland og områdestyret for reindrift i Nordland. På grunn
av at den opprinnelige søknaden var så konfliktfylt ble det fremmet en endringssøknad.
Endringssøknaden innebar bl.a. at reguleringene av Veiskivannet og Kvitvatnet utgikk, men
planlagt som et elvekraftverk fra inntak i ”vann kote 791” og ned til kraftstasjon ved
Rundvatnet. Vannet føres i tunnel over en strekning på ca. 800 meter, og deretter i nedgravde
rør på ca. 580 meter.
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Ingen fremmet innsigelse til planendringssøknaden, men fylkesmannen frarådet en utbygging
av hensyn til den samlede belastningen. FNF Nordland opprettholdt formeningen om at nye
inngrep i området ikke måtte forekomme med hensyn til viktige natur-, landskaps- og
friluftslivsverdier i området. Videre er FNF Nordland kritisk til nye inngrep i et sårbart
høyfjellsområde og kommune som allerede er svært belastet av vannkraftutbygging.
Nærheten til nasjonalparkene Rago og Padjelanta gjør også området verdifullt og FNF
Nordland mener den samlede belastningen er så stor at restområder som ikke er forringet av
vannkraftutbygging må ivaretas. Veiskifossen trekkes frem som et viktig landskapselement og
et viktig element for den totale naturopplevelsen.

Samlet belastning
Fire av de fem omsøkte tiltakene som blir nevnt innledningsvis har NVE nå gitt tillatelse til å
bygge. Samme dag som det ble fattet vedtak for Veiski kraftverk ble det også gitt konsesjon
til Styrkeneselva kraftverk i Sørfold kommune. I tillegg til de mange eksisterende
kraftutbygginger i kommunen, som f.eks. Kobbelv kraftverk og Lakshola, er omfanget av
vannkraftutbygginger og presset på natur, friluftsliv og reindrift omfattende. NVE påpeker at
Veiski kraftverk ikke vil utgjøre et vesentlig bidrag til fornybar energiproduksjon, men vil
sammen med alle de andre småkraftverkene et viktig bidrag i satsningen på økt fornybar
energiproduksjon.
FNF Nordland mener kommunen bidratt nok til produksjon av fornybar energi og at nye
konfliktfylte prosjekt, derav Veiski kraftverk, ikke må tillates. Nordland har et kraftoverskudd
på over 40 prosent og kapasiteten på overføringsnettet er begrenset. Klimaeffekten kan ikke
dokumenteres i særlig grad og utbyggingene kan føre til lavere energipriser, økt energisløsing
og mindre interesse for klimatiltak i boliger og næringsbygg.
Foruten økt produksjon av fornybar energi vurderes en økt inntekt til kommune og stat som
en viktig fordel ved en utbygging. Mens ulempene er knyttet til redusert vannføring,
forringelse av Veiskifossen som et viktig landskapselement og terrengingrepene som påføres
et sårbart høyfjellsområde. NVEs vurderinger av ulempene er til dels forenlige med FNF
Nordlands vurderinger, men mener nye inngrep i dette sårbare høyfjellsområdet som også er
belastet med andre vassdragsreguleringer, er en opplagt ulempe som burde vært ført opp.
I vurderingen av den samlede belastningen er NVE enig med FNF Nordland og fylkesmannen
at den samlede belastningen i området er stor. Men mener videre at Veiski kraftverk etter
endringssøknaden ikke vil øke den samlede belastningen på området i vesentlig grad. Videre
heter det at ”NVE mener at den samlede belastningen på området og dets verdier er stor med
hensyn på vannkraftutbygginger, men kan ikke se at en ev. bygging av Veiski kraftverk vil gi
ytterligere samlede virkninger på verdiene i slik grad at det er avgjørende for
konsesjonsspørsmålet.”
FNF Nordland mener NVE er litt for moderat i sin vurdering av samlet belastning, til tross for
avbøtende tiltak som minstevannsføring, veiløst inntak og øvre vannvei i tunnel. FNF
Nordland mener vedtaket viser liten forståelse for områdets verdi for natur, friluftsliv og
reindrift. Ei heller at området er hardt belastet gjennom eksisterende vassdragsreguleringer og
det faktum at nærheten til de sammenhengende, inngrepsfrie naturområdene med Rago og
Padjelanta nasjonalparker, øker områdets verdi. I stedet blir det forsøkt å dempe
konfliktsnivået ved å vurdere dit hen at ” landskapsverdier i området allerede er redusert i en
slik grad at noen flere inngrep her ikke vil ha avgjørende negativ virkning.”.
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FNF Nordland mener at sumvirkningene av tiltaket og den samlede belastningen ved å tillate
nye inngrep i dette området er uakseptable, og at vedtaket ikke er tilstrekkelig vurdert i
forhold til dette eller i henhold til naturmangfoldloven § 10 (økosystemtilnærming og samlet
belastning).
FNF Nordland påklager derfor NVEs vedtak om å tillate bygging av Veiski kraftverk i
Sørfold kommune.
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