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Moelv, Våtvoll og Lysåelvakraftverki Kvæfjordkommunei Troms fylke - klage på
vedtak
Forum for Natur og Friluftsliv i Troms (FNF Troms) og Naturvernforbundet i Troms klager i
hhv. brev av 10.5.2014 og e-post av 27.4.2014 på Norges vassdrags- og energidirektorats
(NVE) konsesjoner av 31.3.2014 til bygging av Moelv, Våtvoll og Lysåelva kraftverk.
NVE har ikke funnet grunnlag for å omgjøre sine vedtak, og har oversendt saken til
departementet i brev datert 3.7.2014.

I. Bakgrunn
Fjellkraft AS søkte i søknader datert 24.5.2013, 17.4.2013 og 4.2.2013 om tillatelse til
bygging av hhv. Moelv, Våtvoll og Lysåelva kraftverk. Prosjektene er siden solgt til Clemens
Elvekraft AS.
Moelv kraftverk vil utnytte et fall på 394 m mellom inntak på kote 426 i Grytelva og
kraftstasjon på kote 32 i Moelva. Det er gitt konsesjon til en slukeevne på 1000 l/s, som
tilsvarer 244 % av middelvannføringen, og installert effekt på 3,4 MW. Det er ikke gitt
konsesjon til den omsøkte overføringen av Tverrelvvatn. NVE har fastsatt at det skal slippes
minstevannføring på 40 l/s i perioden 1. mai til 30. september og 101/s resten av året.
Kraftverket vil med dette gi en årlig produksjon på rundt 6,9 GWh.
Våtvoll kraftverk vil utnytte et fall på 125 m mellom inntak på kote 135 og kraftstasjon på
kote 10 i Våtvollelva. Det er gitt konsesjon til en slukeevne på inntil 1190 l/s, som tilsvarer
240 % av middelvannforingen, og installert effekt på 1,2 MW. NVE har fastsatt at det skal
slippes minstevannføring på 801/s i perioden I. mai til 30. september og 35 l/s resten av året.
Kraftverket vil med dette gi en årlig produksjon på rundt 3,3 GWh.
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Lysåelva kraftverk vil utnytte et fall på 195 m mellom inntak på kote 200 og kraftstasjon på
kote 5 i Lysåelva. Kraftverket er planlagt med en slukeevne på 1650 lls, som tilsvarer 258 %
av middelvannføringen, og installert effekt på 2,7 MW. NVE har fastsatt at det skal slippes
minstevannføring på 90 lis i perioden 1. mai til 30. september og 35 Ils resten av året.
Kraftverket vil med dette gi en årlig produksjon på rundt 7,8 GWh.
Kvæfjord kommune er positiv til utbyggingene. Fylkesmannen i Troms mener at kraftverkene
kan aksepteres på visse forutsetninger. Troms fylkeskommune fraråder at det gis konsesjon til
Moelv krativerk. Fylkeskommunen mener at konsesjon kan gis til Våtvoll og Lysåelva.
Sametinget og Reindriftsforvaltningen i Troms aksepterer utbyggingene, men forutsetter bl.a.
at utbyggingene gjøres i tett dialog med reinbeitedistriktet. FNIFTroms og Naturvernforbundet i Troms mener at det ikke bør gis konsesjon til utbyggingene. Argumentene mot
utbyggingene er knyttet til ulemper for landskap, friluftsliv og biologisk mangfold.
NVE mener at terrenginngrepene ved en utbygging av Moelv kraftverk vil ha noen konsekvenser for landskapsverdier. Det er av hensyn til dette satt krav om at vannveien skal gå i
boret tunnel i øvre del og at det ikke skal etableres veier i dette området. Av landskapshensyn
er det heller ikke gitt tillatelse til den omsøkte overføringen av vann fra Tverrelva. Det er også
fastsatt krav om betydelig høyere slipp av minstevannføring enn omsøkt. NVE vurderer med
dette at fordelene av Moelv kraftverk er storreenn skader og ulemperfor allmenne og private
interesser, slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt.
NVE mener at de største konsekvensene ved Våtvoll kraftverk er ulemper for landskap og
friluftsliv. NVE mener disse ulempene er begrensede og til en viss grad kan avbates. NVE
finner at fordelene av Våtvoll kraftverk, ved en utbygging på nærmere fastsatte vilkår, er
større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser, slik at kravet i
vannressursloven § 25 er oppfylt.
NVE mener at Lysåelva kraftverk kan ha noen ulemper for biologisk mangfold, og spesielt
den registrerte fossesprøytsona og bekkekledla. Det er imidlertid ikke registrert noen
rødlistede arter i tilknytning til naturtypene, som er av lokal verdi, og NVE mener at
konsekvensene for disse verdiene ved en utbygging er akseptable. Etter NVEs vurdering kan
de vesentligste ulempene for biologisk mangfold, landskap og andre interesser avbeites ved en
utbygging. NVE finner at fordelene av Lysåelva kraftverk, ved en utbygging på nærmere
fastsatte vilkår, er større enn skader og ulemper for allmenne og private interesser, slik at
kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt.

2. Klagene
FNF Troms og Naturvemforbundet i Troms mener at det ikke bør gis konsesjon til Våtvoll,
Moelv og Lysåelva kraftverk og har klaget på NVEs vedtak av 31.3.2014. Klagen fra FNF
Troms henviser til egne høringsuttalelser. Naturvemforbundet i Troms har heller ikke
begrunnet sin klage skriftlig. Departementet legger derfor til grunn argumentene som
Naturvernforbundet i Troms har fremmet i horingsuttalelsene, samt i eget møte med
departementet 5.11.2014.
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Argumentene fra FNF Troms og Naturvernforbundet i Troms kan oppsummeres slik:
Klagerne mener at vassdragsnaturen i regionen er under et betydelig press og at den
samlede belastningen av vannkraftutbygginger allerede er stor.
Klageme viser til at området har store verdier for friluftsliv og landskap.
Naturvernforbundet i Troms viser til at kraftverkene vil berøre områder med klassiske
turrnter i det som nå kalles Vesterålsalpene.
Naturvernforbundet i Troms mener at beslutningsgrunnlaget som legges frem i
søknadene ikke er tilstrekkelig når det gjelder landskap, friluftsliv, natur og samlet
belastning.
Klagerne mener at Moelv kraftverk er det mest konfliktfylte av de tre prosjektene.
Klagerne vurderer at en utbygging av Moely kraftverk vil medføre betydelige ulemper
også ved vannvei i tunnel i øvre del. Etter klagernes syn vil den resterende delen som
bygges som rørgate utdøre et betydelig inngrep.
Klagerne mener at Våtvoll kraftverk ligger ved et viktig friluftsområde og vil ha
negative konsekvenser for landskap og ffiluftsverdier.
Klagerne rrieller at Lysåelva kraftverk vil forringe en relativt urørt del av
Gullesfjorden og redusere naturopplevelsen i et viktig friluftsområde.
3. Departementetsmerknader
Konsesjon kan gis dersomfirdelene ved tiltaket overstiger skader og ulemper for allmenne og
private interesser, jf. vannressursloven § 25 første ledd. Departementet vil drofte de
merknader fra klagerne som er nødvendig for å begrunne avgjørelsene. Departementet kan
også ta hensyn til andre forhold som ikke er tatt opp av klagerne.
Landska friluftsliv o brukerinteresser
FNF Troms og Naturvernforbundet i Troms mener at Moelv, Våtvoll og Lysåelva kraftverk
vil ha store negative konsekvenser for landskap, urørthet og friluftsinteresser. Etter klagemes
syn vil spesielt Moelv kraftverk være uheldig.
NVE mener at utbyggingene i Gullesfjorden vil ha begrenset konsekvens for landskap og
friluftsliv, så lenge de tekniske inngepene begrenses og gjøres så skånsomme som mulig, og
at det er tilstrekkelig restvannføring i vassdragene. For Moelv kraftverk er det fastsatt at
vannveien i øvre del skal være i boret tunnel og at det ikke skal etableres vei i dette området.
NVE ga videre ikke tillatelse til den omsøkte overføringen av Tverrelvvatn pga. inngrepene
det ville medført i et sårbart høyflellsområde. For Våtvoll kraftverk ga NVE av hensyn til
landskap og friluftsinteresser kun tillatelse til et redusert utbyggingsalternativ (alternativ 2),
som innebærer at inntaket legges på kote 135, og ikke på kote 170 som planlagt etter
søknadens hovedalternativ. NVE har videre fastsatt krav om slipp av minstevannføringer på et
nivå som tilsvarer om lag de beregnede 5-persentilverdiene for sommer- og vintervannforing i
de enkelte vassdragene som vil fraføres vann ved utbygging av kraftverkene.
Etter departementets oppfatning har tiltaksområdene for Moclv, Våtvoll og Lysåelva kraftverk
verdier for landskap, urørthet, friluftsliv m.m..Departementet mener imidlertid at NVE har
lagt tilstrekkelig vekt på å redusere konfliktene med disse verdiene. Etter departementets
vurdering vil utbygging av kraftverkene, i tråd med NVEs vedtak, ikke ha uakseptable
negative konsekvenser for landskap, friluftsliv eller brukerinteresser.
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Naturmangfold
Det er registrert en forekomst av en bekkekløft av lokal verdi (C) i Grytelva som vil få fraført
vann ved en utbygging av Moelv kraftverk. Videre er det registrert en bekkekløft og fossesprøytsone av lokal verdi (C) langs elvestrekningen som får fraført vann ved en utbygging av
Lysåelva kraftverk. Det er utover dette ikke registrert verdifulle naturtyper som vil bli berørt
av Moelv, Våtvoll eller Lysåelva kraftverk. Det er ikke registrert arter på Rødlista 2010 som
forventes å bli vesentlig berørt av vannkraftverkene.
Etter departementets syn vil Moelv, Våtvoll og Lysåelva kraftverk ha begrensede og
akseptable negative konsekvenser for naturmangfold.
Prinsippene i naturmangfoldloven §§ 8-12 skal legges til grunn som retningslinjer ved
behandling etter vannressursloven, jf. naturmangfoldloven § 7. Omfanget av vurderingene
skal tilpasses verdiene som kan berøres av en utbygging.
NVE i tilfredsstillende grad har vurdert og vektlagt naturmangfoldlovens prinsipper for
offentlig beslutningstaking i skjønnsutøvelse og vedtaksbegrunnelse for Moelv, Våtvoll og
Lysåelva kraftverk. Departementet slutter seg til NVEs vurderinger etter naturmangfoldloven.
Departementet anser kravenc i naturmangfoldloven § 7 for å være oppfylt.
Samlet belastning
NVE behandlet Moelv, Våtvoll og Lysåelva kraftverk sammen med tre andre småkraftsøknader i regionen. Det ble gitt konsesjon til Moelv, Våtvoll og Lysåelva, mens de
resterende tre kraftverkene fikk avslag, hovedsakelig på grunn av konsekvenser for reindrift
og landskap.
Departementet mener at NVE har gjort en grundig vurdering av den samlede belastningen på
vassdragsnaturen i regionen i konsesjonsvedtakene for Moelv, Våtvoll og Lysåelva kraftverk.
Departementet slutter seg til NVEs vurdering om at kraftverkene ikke vil medføre uakseptable
samlede belastninger på naturmangfold, friluftsliv eller andre interesser i de enkelte
vassdragene eller i regionen som helhet.
Forholdet til vannforskriften
Etter vannforskriften § 12 kan nyc fysiske inngrep gjennomføres i en vannforekornst selv om
miljmilstanden svekkes dersom:
alle praktisk gjennomførbare tiltak settes inn for å begrense negativ utvikling i
tilstanden for vannforekomsten,
samfunnsnytten av de nye inngrepene eller aktivitetene er større enn tapet av
miljøkvalitet, og
fonnålet med de nye inngrepene ikke med rimelighet kan oppnås kostnadseffektivt på
andre miljmnessig bedre måter.
Etter departementets syn viser NVEs vurderinger av tiltakene i forhold til prinsippene i
naturmangfoldloven at inngrepene har akseptable konsekvenser for vannmiljøet. Det er videre
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fastsatt pålegg om avbøtende tiltak for å redusere virkningene. Formålet med utbyggingene er
å øke produksjonen av fornybar elektrisitet og bidra til lokal sysselsetting og bosetting.
Kraftverkene vil også gi inntekter til grunneiere og utbygger. Departementet har kommet til at
den fordel disse utbyggingene medfører ikke kunne vært oppnådd kostnadseffektivt på andre
måter som miljørnessig sett er bedre. Departementet anser vilkårene i vannforskriften § 12
som oppfylt.

Oapsummering
Moelv, Vålvoll og Lysåelva kraftverk vil med de vilkår NVE har satt bidra med en årlig
produksjon på rundt hhv. 6,9 GWh, 3,3 GWh og 7,8 GWh fornybar energi. Tiltakene vil også
gi positive ringvirkninger lokalt og varige inntekter til søker og kommune.
Det har ikke kommet noen nye opplysninger i klagene fra FNF Troms og Naturvemforbundet
i Troms utover det som allerede er vurdert i NVEs vedtak. Etter departementets vurdering vil
utbyggingene i tråd med NVEs vedtak ha akseptable ulemper for landskap, friluftsliv, naturmangfold og andre interesser. For nærmere vurderinger av avveiingene mellom fordelene og
ulempene for Moelv, Våtvoll og Lysåelva kraftverk viser vi til NVEs bakgrunn for vedtak
(KSK-notat nr.: 15/2014, 1612014og 17/2014). Departementet slutter seg til NVEs
vurderinger.
Etter en helhetsvurdering finner departementet at fordelene og nytten ved Moelv, Våtvoll og
Lysåelva kraftverk er større enn skadene og ulempene for allmenne og private interesser.
Vilkåret for å gi konsesjoner er oppfylt, jf. vannressursloven § 25.
4. Departementets vedtak
Klagene fra Forum for Natur og Friluftsliv Troms og Naturvemforbundet i Troms tas ikke til
følge. NVEs konsesjoner av 31.3.2014 til bygging av Våtvoll, Moelv og Lysåelva kraftverk
opprettholdes.
Dette vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28, tredje ledd, første punktum.
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