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Masseuttak i elvemunningen til Repparfjordvassdraget 
Bellona har blitt orientert om masseuttak i munningen til Rapparfjordelva. Vassdraget har 
vernestatus både i henhold til vannressursloven og som et nasjonalt laksevassdrag. Selskapet 
Repparfjord Sand fortsetter sin virksomhet på en midlertidig tillatelse frem til NVE 
ferdigbehandler konsesjonssøknaden. Saken har trukket ut svært langt i tid og det virker som 
om NVE ikke tar saken på alvor.  
 
Bellona krever at NVE får fortgang i sin saksbehandling. Eventuelt bør virksomheten stanses 
inntil saken er ferdigbehandlet hos NVE. 
 

 
Til sluttbehandling siden 2007 
Det er nå gått seks år siden Olje- og energidepartementet stadfestet at aktiviteten til 
Repparfjord Sand må konsesjonsbehandles. Etter purringer fra Kvalsund kommune 22. 
oktober 2007 og 30. april 2009 ble det i begge tilfellene svart fra saksbehandler at saken 

ligger til sluttbehandling hos NVE. Det ble ikke oppgitt noen begrunnelse for hvorfor 
behandlingen har trukket såpass langt ut i tid.  
 
Svar fra saksbehandler ved NVE nord 30. oktober 2007: 

 

Hei 

Saken er til sluttbehandling. Vi håper å få den fredig i løpet av året. 

  

mvh 

  

Stian Bue Kanstad 

NVE Region Nord 

 

Svar fra saksbehandler ved NVE nord 4. mai 2009: 
 

Hei 

Saken er til sluttbehandling i NVE. Er det noen spesiell årsak til at du spør? Skjer det 

noen endringer? 

  



Med hilsen 

  

Stian Bue Kanstad 

NVE Region Nord 

 
 
I henhold til forvaltningslovens §11a om saksbehandlingstid skal ”forvaltningsorganet 

forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.” Etter Bellonas mening er dette ikke 
oppfylt og vi finner det svært urimelig at en sak kan ligge til sluttbehandling i nesten tre år.  
       

 
Vernet vassdrag 
Elvemunninger er en hensynskrevende naturtype med særlig verdi for biologisk mangfold. 
Repparfjordelven har fått vernestatus i henhold til både vannressursloven og regimet for 
nasjonale laksevassdrag.  
 
Det fryktes at ytterligere uttak av masser kan medføre store skader på bestanden av anadrom 
fisk i elva. Bilder fra området viser at det er gravd ut store renner og hull i elvedeltaet. Det 
hevdes fra VJFF at masseuttaket virker forstyrrende på sjørøya og sjøørretens 
oppvekstområde og at kunstige dammer som oppstår mellom flo og fjære i elvedeltaet kan 
medføre ytterligere fiskedød.  
 
 
Vannressursloven 
 
Lov om vassdrag og grunnvann av 24. november 2000 nr. 82 (vannressursloven) har til 
formål å sikre en samfunnsmessig forsvarlig bruk og forvaltning av vassdrag og grunnvann (§ 
1.). Loven trådte i kraft 1. januar 2001 og inneholder regler blant annet om konsesjonsplikt, 
fellestiltak, vernede vassdrag, sikring mot skade, nedlegging av vassdragsanlegg, grunnvann, 
erstatning for skade, ekspropriasjon, tilsyn, pålegg om retting og andre sanksjoner og 
overgangsbestemmelser. 
 
Fylkesmannen i Finnmark har vurdert uttak av masser som en aktivitet som kan skade miljøet 
og fisket i elva. Som følge av dette, har de i brev av 13.05.2003 bedt NVE om at videre drift 
ved Repparfjord Sand måtte konsesjonsbehandles. Dette ble videre stadfestet i Olje- og 
energidepartementets vedtak av 11.02.2004. 

 
 
Nasjonalt laksevassdrag 
 
Ordningen med nasjonale laksevassdrag og nasjonale laksefjorder ble vedtatt av Stortinget 
våren 2007. Vi har nå 52 nasjonale laksevassdrag og 29 nasjonale laksefjorder. Verneregimet 
ble gjennomført i to omganger hvor Repparfjordelva fikk status som nasjonalt laksevassdrag 
etter vedtak i Stortinget februar 2003. Dette ble gjort for å gi et utvalg av de viktigste 
laksebestandene særlig beskyttelse. 
 
I den vedtatte St. Prp. nr. 79 (2001-2002) ”Om opprettelse av nasjonale laksevassdrag og 
laksefjorder” punkt 4.3.2 ”Beskyttelsesregimet i nasjonale laksevassdrag” heter det: 
 



”Grusuttak/masseuttak kan ikke gjennomføres når det medfører masseuttak fra 

elvebunnen, eller så nær elven at elveleiet endres, eller medfører høyt partikkelinnhold 

i vassdraget.” 

 
Med bakgrunn i disse formuleringene er det mye som tyder på at grusuttak nasjonale 
laksevassdrag ikke kan tillates.  
 

Det er i dag NVE med sin unnfallenhet som opprettholder en potensielt miljøskadelig 
drift ved Repparfjord Sand, sannsynligvis i strid med gjeldende regelverk.  
 
Bellona krever at NVE får fortgang i sin saksbehandling og klargjør om Repparfjord 
Sand oppfyller kravene til å få tildelt konsesjon for videre drift eller ikke. Eventuelt bør 
virksomheten stanses inntil saken er ferdigbehandlet hos NVE.  
 
 
Mvh 
 
 
___________ 
Marius Dalen 
Miljøstiftelsen Bellona 
 


