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 Dato: 08.01.16   Sperrefrist:  

Sendes til: redaksjon@fremover.no 

 
NVE åpner for revisjon av konsesjonsvilkårene for 
Skjomenvassdragene  
 
 
Narvik kommune fremsatte krav om av revisjon av konsesjonsvilkårene for Skjomenvassdragene til 
NVE i 2014. Bakgrunnen for dette var en rapport utgitt av NVE og Miljødirektoratet i 2013 hvor 
Skjomenvassdraget først blir vurdert åpnet for revisjon i perioden 2021-2027. Narvik kommune har i 
sitt krav bedt om at minstevannsføringen skal økes. Bakgrunen for dette er å ivareta fiskebestander, 
biologisk mangfold, friluftsliv og turisme. Dette  er svært viktig for å sikre den fremtidige utviklingen av 
Skjomenvassdraget.  
 
 

- Vi er veldig fornøyd med NVE sitt vedtak, og at vi klart å fremskynde prosessen med flere år 
enn det som lå i de statlige planene sier enhetsleder ved Areal- og samfunnsutvikling 
Marianne Dobak Kvensjø.  

 
Berømmer frivillige lag og organisasjoner  
 
Narvik kommune har påtatt seg en koordineringsrolle overfor statlige myndigheter i saken på vegne av 
lag og foreninger som har ønsket endringer i konsesjonsvilkårene.  
 

- Jeg vil først og fremt berømme Skjomen Bygdeutvalg, Narvik omegn jeger og fiskerforening, 
samt Naturvernforbundet i Narvik som aktivt har jobbet med saken og vært med å sette denne 
saken på dagsorden,  sier Dobak Kvensjø  

 
Veien videre  
Det er Statkraft Energi AS som skal utarbeide revisjonsdokumentet. Dobak Kvensjø forteller at det 
fortsatt er mulig for Statkraft Energi AS å klage på vedtaket fra NVE.  Dersom det ikke kommer en 
klage regner vi med at Narvik kommune som høringspart i saken vil få revisjonsdokumentet til høring 
på slutten av året.  
 
Med vennlig hilsen 
Narvik kommune 
 
Marianne Dobak Kvensjø  
Enhetsleder Areal og samfunnsutvikling  
 
For mer informasjon:  

Kontaktperson: Marianne Dobak Kvensjø Tlf: 93427786 

Henvisning: Informasjon gis løpende på kommunens nettside  www.narvik.kommune.no 
Lenker til ytterligere informasjon 
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