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Tilleggsuttalelse til FNF Nordlands klage på vedtak om tillatelse til bygging 

av Veiski kraftverk i Sørfold kommune 
 

 

FNF Nordland påklaget den 21.01.2013 NVEs vedtak av 19.12.2012 om å gi Veiski kraftverk 

i Sørfold kommune konsesjon. Styret i FNF Nordland vedtok den 23.01.2013 og utvide 

begrunnelse for klagen og sender med dette følgende tilleggsskriv:  

 

 

FNF Nordland står ved vår begrunnelse for å påklage vedtaket for Veiski kraftverk med 

bakgrunn i den totale miljøbelastningen tiltaket vil ha på et unikt naturområde, og stiller oss 

kritisk til at NVE i så liten grad vurderer og tar hensyn til dette. FNF Nordland krever en 

dokumentert oversikt over hvor mye av vassdragsnaturen i Sørfold kommune som er regulert 

til kraftproduksjon slik at det gis et tydelig bilde over den totale belastningen for 

vassdragsnaturen i området og kommunen for øvrig. Som følge av eksisterende inngrep i 

området er de fleste vannstrenger regulert og bekker overført i forbindelse med 

kraftutbygging. 

 

NVE vurderer følgende i avsnittet om samlet belastning: ” NVE mener at eksisterende 

inngrep ikke skal være et argument for ytterligere inngrep, men vi mener at bl.a. 

landskapsverdier i området allerede er redusert i en slik grad at noen flere inngrep her ikke 

vil ha avgjørende negativ virkning.” 

FNF Nordland mener NVEs vurdering er noe selvmotsigende og at dette er en feilvurdering i 

forhold til Naturmangfoldloven. Det er ikke lenger slik at når et område er punktert ved 

inngrep, så er det fritt fram. Bestemmelsene i NML om sumvirkninger og samla belastning (§ 

10) er speilvendt og slik å forstå at når naturverdier er forringet som følge av inngrep skal en 

være særlig varsom med nye inngrep som forringer restverdiene ytterligere. 

NVEs vurdering åpner for å tillate nye inngrep som vil ”spise seg” inn i inngrepsfri natur og 

frata dagens brukere, og kommende generasjoner, gleden ved å oppleve en uregulert elv og 

fossefall uten å måtte vandre inn i verneområdene. FNF Nordland mener at Veiskielva med 

Veiskifossen, som det siste gjenværende uregulerte fossefall i området, har en betydelig natur- 
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og opplevelsesverdi. Derfor vil flere inngrep ha en avgjørende negativ virkning. NVE åpner 

med sin argumentasjon for å tillate inngrep enda lenger inn i randsonen til de mektige 

nasjonalparkene. FNF Nordland mener det er på høy tid at det tas større hensyn til den samla 

belastningen for naturmiljø, landskap og friluftsliv når det kommer til utbygging i 

kraftkommuner som Sørfold der store deler av vassdragsnaturen allerede er regulert. 
 

Videre har NVE har vurdert samfunnsnytten av inngrepet til å være større enn skadene og 

ulempene ved tiltaket, og vektlegger skatteinntekter til kommune og stat, samt økt bemanning 

for Siso Energi AS. I følge utbygger vil økt bemanning skje i sammenheng med en utbygging 

av det konfliktfylte Fagerbakken kraftverk som ble gitt konsesjon i 2011. Utbygger forventer 

å dra synergieffekt fra begge kraftkverk fordi de henger mye sammen. Veiski kraftverk 

genererer derfor ikke isolert sett noe særlig behov for økt sysselsetting. 

Veiski kraftverk planlegges som et elvekraftverk som ikke bidrar til kraftproduksjon 

vinterstid. Og det i en kommune med omfattende kraftutbygginger og i region og et fylke med 

et stort kraftoverskudd og begrenset kapasitet i overføringsnettet. Prosjekter som gis 

konsesjon etter vannressursloven gir ofte beskjeden verdiskaping og marginal inntekt i form 

av skatt og avgifter til kommunen. FNF Nordland ber med dette om at NVE dokumenterer de 

økte skatteinntektene til kommune og stat, samt den bemanningsvekst utbyggingen medfører. 

En reduksjon av vannføringa i Veiskielva, samt at revegetering i dette sårbare 

høyfjellsområdet vil ta mange tiår, er det åpenbart at inngrepene for alltid vil prege 

landskapet, opplevelsesverdien og friluftslivsutøvelsen i negativ forstand. Bevaring av 

inngrepsfri natur, sårbare økosystemer og viktige friluftslivsområder har også en viktig 

samfunnsnytte, og det vil det være også for kommende generasjoner. Vi ber også om at det 

foretas en vurdering av disse verdier.  

 

 
 

 

For FNF Nordland 

 

 

Erling Solvang        Gisle Sæterhaug 

Arbeidsutvalgsleder      Daglig leder 

         

 

 

 

 

 

 

Kopi til 

 

Sørfold kommune 

Friluftslivets fellesorganisasjon 

Nordland fylkeskommune, Plan og miljø 

Fylkesmannen i Nordland, Miljøvernavdelingen 

Reindriftsforvaltningen i Nordland 

Sametinget 

Friluftslivets fellesorganisasjon 
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