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Innspill til revisjon av konsesjonsvilkår for Storglomfjordutbyggingen  

Meløy kommune har ved brev 7. august 2020 (vedlagt) fremmet krav til Norges vassdrags- og 

energidirektorat (NVE) om revisjon av konsesjonsvilkårene for Storglomfjordutbyggingen.  

Reguleringen omfatter Storglomvatn, Øvre- og Nedre Nevervatn, bekkeinntak på øst- og vestsiden av 

Storglomvatnet, samt overføring av Beiarnvassdraget og Blakkåga og mindre vassdrag på vest- og 

nordsiden av Svartisen. Revisjonskravet gjelder videre følgende konsesjoner: 

 

• Kgl.res av 24. juli 1987 Saltfjellet/Svartisen – Stor-Glomfjord – Utbygging, regulering 

• Vedtak 19. juni 1992 Tillatelse til endring av planene for Stor-Glomfjordutbyggingen 
 

I brev datert 20. januar 2021 har NVE lagt til grunn at revisjonskravet fra Meløy kommune gjelder 

avbøtende tiltak «for å adressere negative virkninger av utbyggingen, og som er begrunnet i hensynet 

til miljø og allmenne interesser». NVE mener derfor «kravet klart ligger innenfor rammen av 

revisjonsinstituttet». NVE ønsker likevel at kommunen skal samordne og – i den grad det er mulig – 

prioritere krav fra allmenne interesser før det formelt åpnes revisjonssak.  

Kommunen har derfor satt i gang med å kartlegge skader og ulemper som følge av reguleringen, hvor 

innspill fra allmenne interesser er svært viktig.  

Kommunen ønsker med dette innspill til tema og problemstillinger som bør fremmes i 

revisjonssaken fra alle berørte parter; for eksempel grunneierlag, naturvernorganisasjoner, 

friluftslivet og andre som har informasjon om hvordan reguleringen påvirker deres interesser og 

naturinteressene.  

Disse innspillene vil bli en del av det som kommunen sender inn til NVE som en del av revisjonssaken. 

Det er viktig at man nå får fram alle forhold som er relevante for saken, slik at man får en best mulig 

prosess og et godt utfall for de interessene som er negativt berørt av reguleringa.  

Hva kan revideres? 

Hovedformålet med en revisjonssak er å bedre miljøforholdene i tidligere regulerte vassdrag. Dette 

må avveies mot formålet med konsesjonen, som er kraftproduksjon. Revisjonsadgangen er ment å 

innebære en modernisering eller ajourføring av konsesjonsvilkårene, blant annet når det gjelder 

miljø. Revisjonen skal også gi anledning til å oppheve vilkår som har vist seg urimelige, unødvendige 

eller uhensiktsmessige. Innholdsløse vilkår vil bli fjernet, for eksempel spesielle vilkår som knytter seg 

til selve anleggsperioden. Innenfor bestemte rammer kan revisjonen gi mulighet til å sette nye vilkår 

for å rette opp skader og ulemper for allmenne interesser som har oppstått som følge av 

reguleringene. 
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Det er bare konsesjonsvilkårene som kan revideres, ikke selve konsesjonen, herunder høyeste 

regulerte vannstand (HRV) og laveste regulerte vannstand (LRV). Innenfor HRV og LRV og de tillatte 

overføringene utgjør manøvreringsreglementet en del av konsesjonsvilkårene, og kan dermed 

revideres på lik linje med de andre konsesjonsvilkårene.  

 

I revisjonssaken kan det være aktuelt å se på forhold som for eksempel: 

- Sommervannstand  
- Minstevannføring  
- Terskler og/eller vannspeil i elver og bekker 
- Erosjonssikring 
- Tilrettelegging for ferdsel og friluftsliv i og langs vassdraget 
- Endringer i levevilkår for fisk og eventuell fiskeutsetting 
- Bedre vilkåra for andre arter som er påvirket av reguleringa, både planter og dyr 
- Tiltak for å bedre vilkår for vilt 
- Tiltak for å sikre ferdsel 
- Tiltak for å sikre kulturminner 

 

Merk at det bare er allmenne vilkår som kan fremmes i revisjonssaken. Privatrettslige forhold 

omfattes ikke. Av og til kan det imidlertid være vanskelig å skille en privat interesse fra en allmenn 

interesse. Erosjon kan for eksempel føre til skader på en privat interesse, for eksempel en 

grunneiendom, men dersom erosjonen er svært omfattende kan det også være en skade på naturen 

og derfor en allmenn interesse.  

 

Hvordan sende inn innspill? 

Meløy kommune har sendt inn krav om revisjon basert på det som kommer fram av NVE og 

Miljødirektoratets rapport 49/2013, Vannkraftkonsesjoner som kan revideres innen 2022.  

Kommunen ønsker nå at allmennheten skal komme med konkrete forslag til krav og beskrivelse av 

hvilke forbedringer som bør gjøres i vassdraget. Det er særlig miljøproblemene kommunen ønsker 

informasjon om, men også de ulempene reguleringen har for friluftsliv og landskap. Ta også med en 

beskrivelse av konkrete forslag til avbøtende tiltak dersom dere har det. Det er viktig for den videre 

prosessen at man har påpekt alle skader og ulemper som reguleringen har ført med seg. 

Meløy kommune ber om at innspill blir sendt inn til kommunen på  postmottak@meloy.kommune.no 

innen 01.06.2022, merket «Innspill revisjon Storglomfjordutbyggingen».  
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Innspillene bør følge dette mønsteret:  

1. Navn på innspillet 
2. Plassering i geografi 
3. Beskrivelse av problem/utfordring/skader eller ulemper ved reguleringen som man ønsker 

skal løses 
4. Eventuelt også forslag til tiltak, men dette er ikke nødvendig 
5. Navn på innsender 
6. Eventuelt supplerende opplysninger  

 

Samfunnsplanlegger Liv Toril Pettersen, e-post: liv.toril.pettersen@meloy.kommune.no kan 

kontaktes ved spørsmål til revisjonsprosessen.  

 

 

 

Med hilsen 

 

Liv Toril Pettersen 

Samfunnsplanlegger 

Dokumentet er elektronisk godkjent og ekspedert uten signatur. 
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Adresseliste: 
 
Glomfjord Jeger- og Fiskerforening, Speidervegen 3, 8160 GLOMFJORD 
 
Meløy Jeger og Fiskerforening, Postboks 36, 8151 ØRNES 

Bodø og Omegns Turistforening, Sjøgata 27, 8006 BODØ 

Meløy Turlag, v/Åge Magnussen, , 8149 NEVERDAL 

Glomfjord Grendeutvalg, Postboks 46, , 8161 GLOMFJORD 

Beiarelva SA, Vestre Beiarveien 1052, , 8114 TOLLÅ 

Glomfjord Røde Kors Hjelpekorps, Postboks 71, , 8161 GLOMFJORD 

Sundsfjordfjellet Hytteforening, v/Erlend Hansten, , 8140 INNDYR 

Statskog Salten, Eiaveien 5, , 8208 FAUSKE 

Saltfjellet Reinbeitedistrikt, c/o Per Thomas Kuhmunen, Saltfjellveien 2086, 8255 RØKLAND 

Midtre Nordland Nasjonalparkstyre, Moloveien 10,  8002 BODØ 

Samediggi / Sametinget, Ávjovárgeaidnu 50, , 9730 KARASJOK 

Nordland Fylkeskommune, Postboks 1485, Fylkeshuset, 8048 BODØ 

Norsk Ornitologisk Forening, Sør-Salten Lokallag, c/o Marianne Hegge Skogsholm, 

Meløysjøveien 44, 8157 MELØY 

Statsforvalteren I Nordland, Moloveien 10,  8003 BODØ 

Salten Regionråd, Sjøgata 27, , 8006 BODØ 

Salten Friluftsråd, Sjøgata 27, , 8006 BODØ 

Vitar Eiendom AS, Tor Føyns vei 7, , 8160 GLOMFJORD 

Beyondlimits AS, Spilderdalsveien 85, , 8150 ØRNES 

Meløy Adventure AS, Postboks 115, , 8161 GLOMFJORD 

Arctic Wanderlust, Vegard K. Kristiansen, Bjerregaards gate 16A, , 0172 OSLO 

Plan, utvikling og næring v/Espen Maruhn 

Plan, utvikling og næring v/Hans Yngvar Haraldsen 
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Plan, utvikling og næring v/Ida Sofie Mienna Olsen 

Plan, utvikling og næring v/Trond Skoglund 

Plan, utvikling og næring v/Kjell Gunnar Isaksen 

 


