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TILLATELSE TIL TILLEGGSREGULERING AV BEIBARNVATN VED
DJUPFJORD II KRAFTANLEGG I SORTLAND KOMMUNE

Ved kongelig resolusjon av 14. mars 1997 er bestemt:

"I medhold av lov om vasdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17 gis Ves-
terålskraft AS tilIatelse til tilleggsregulering av Beibarnvatn ved Djupfjord II
kraftanlegg i Sortland kommune på de vilkår som er inntatt i Olje- og energide-
partementets foredrag av 14. mars 1997."

Til orientering vedlegges kopi av departementets foredrag i den kongelige resolu-
sjonen av 14. mars 1997.

Tillatelsen gis på samme vilkår som for konsesjonen av 4. mars 1955.
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Innkomne uttalelser til NVEs

Miljodepartementet har i brev av 20. desember 1995 avgitt folgende uttalelse:

"Vi forutsetter at det fastsettes at konsesjonsvilkårene for tilleggsreguleringen, i lik-
het med konsesjonsvilkarene for resten av reguleringen, kan revideres i år 2005."

Miljodepartementet har forøvrig ingen merknader til NVEs innstilling.

Landbruksdepurtementet viser i brev av 22. desember 1995 til uttalelsene fra henholdsvis
fylkeslandbrukskontoret, skogbruksetaten i Sortland og reindriftskontoret i Troms, og har
ingen merknader til søknaden om tilleggsregulering.

Kommunal- og arbeidsdepartementet har i brev av 22. desember 1995 uttalt at de ikke
har noen merknader til NVEs innstilling i saken.

Nordlandftlkeskommune henviser i brev av 15. januar 1996 til fylkesutvalgets tidligere
vedtak, siden det ikke er fremkommet noen nye momenter siden saken ble behandlet av
fylkesutvalget den 7. januar 1993.

Sortland kommune avga uttalelse i møte 17. desember 1992. Kommunestyret anbefalte
dengang at konsesjon ble gitt. Sortland kommune har i brev av 26. februar 1996 uttalt at
de ikke har noen merknader til NVEs innstilling, og tilrår at Vesterålskraft innvilges
konsesjon.

De artementets bemerknincrer

Vesterålskraft AS (tidligere Vesterålens kraftlag) ble ved k.dres. 4. mars 1955 gitt kon-
sesjon for heving av Beibarn med 0,8 m og senking med 16,2 m. Regulering ved senking
er utført. Heving av Beibarn og regulering av Isvannene ble derimot ikke utført innen
fristens utløp.

Da Beibarn og Øvre Blokkenvatn ligger på samme tunnelsystem, får ikke kraftselskapet
utnyttet magasin Øvre Blokkenvatn fullt ut, oLYdet søkes derfor om konsesjon for å gjen-
nomføre hevingen av Beibarnvatn med 0,8 m ved bygging av en terskeldam.

Reguleringen vil bli utnyttet i Djupfjord II kraftanlegg som ligger vest på Hinnøya i Sort-
land kommune. Djupfjord II ble idriftsatt i 1957, og utnytter fallet mellom Øvre
Blokkenvatn/Beibarn og Storvatnet. Kraftanlegget ble forøvrig rehabilitert i 1991.

Magsinvolumet vil øke med 0,95 mill. m3. Dette vil utgjøre ca. 0,4 GWh i Djupfjord II.
Prosjektet er kostnadsberegnet til ca. 200.000,- 1993-kroner inkl. transport.

Heving av HRV for Beibarnvatn og påfølgende neddemming av ca. 4.000m2, vil sann-
synligvis medføre ytterligere erosjon og utvasking- i strandsonen. Statens forurensnings-
tilsyn har imidlertid i brev av 14.01.93 uttalt at det er relativt beskjedne arealer som leg-
ges under vann, og en eventuell tillatelse til heving av vannstanden, derfor ikke ventes å
skape større erosjonsproblemer. Videre er Beibarnvatn lite benyttet til fiske, og den fiske-
ribiolG±iske undersokelsen konkluderer med at fiskekvaliteten er dårlig. De natur- og
miljornessige konsekvensene av tiltaket anses derfor som små.
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Ingen av de instanser som har uttalt seg til departementet går i mot at det gis konsesjon
for tilleggsregulering av Beibarnvatn ved Djupfjord II kraftanlegg.

Søknaden om konsesjon for tilleggsregulering av Beibarnvatn ved Djupfjord II kraftan-
legg, er en sak etter vassdragsreguleringslovens § 8. I det Beibarnvatn allerede er regulert
ved en senking på 16,2 m, vil den relativt beskjedne tilleggsreguleringen på 0,8 m ikke
medføre nevneverdige endringer i området rundt vannet. Olje- og cnergidepartementet
finner at skadene og ulempene for allmenne eller private interesser er av mindre betyd-
ning i sammenligning med de fordeler som reguleringen medfører. Departementet anser
derfor at kravene i vassdragsreguleringslovens § 8 er oppfylt, og vil tilrå at konsesjon gis
til den omsøkte tilleggsreguleringen på samme vilkår som for konsesjonen av 04.03.55.
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Olje- og energidepartementet

tilrår:

I medhold av lov om vasdragsreguleringer av 14. desember 1917 nr. 17 gis Vesterålskraft
AS tillatelse til tilleggsregulering av Beibarnvatn ved Djupfjord II kraftanlegg i Sortland
kommune på de vilkår som er inntatt i Olje- og-energideparternentets foredrag av 
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