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Tanaelva - strekningen Birkestrand - Fagernes, Tana kommune i Finnmark -
klage på avslag på søknad om bistand til sikringstiltak

DepartementetvisertilklagefraTanakommuneav26.6.2012.KlagengjelderNorges
vassdrags-og energidirektorats(NVE)avslagav15.6.2012på søknadombistandtil
forlengelseavsikringsanleggmotTanaelvaved Birkestrand—Fagernes,Tana
kommune.

NVEhar behandletklageni brevtildepartementetdatert26.2.2013.NVEhar ikke
funnetgrunnlagtilå endre sittvedtak.

Bakgrunn

I perioden1933-1965bleeksisterendesikringsanleggvedBirkestrand/Skuggebygget
overen strekningpå 2400meter.Gjennomflereår har Tanakommuneog bygdelaget
Birkestrandønsketå forlengesikringsanleggetviderenedoverTanaelva.Flere
søknaderhar vært fremmetde siste20-30årene. I brev av 21.8.2000 ga NVEavslagpå
søknadomvedlikeholdaveksisterendesikringsanleggsamtforlengelseavdette.
GrunneierÅgeEriksenanketNVEsvedtakinnfor Olje-og energidepartementeti brev
av19.9.2000.OEDopprettholdtNVEsvedtaki brevdatert 17.4.2001.

I tidenetter avslagetfortsatteskadenepå sikringsanleggetå utvikleseg, blantannet
vedat steinfra sikringsanleggetstedvisbleliggendesomsteinrankerute i elven.Som
følgeavskadenega NVEbistandtil,oggjennomførtei 2008vedlikeholdavde mest
skaddedelstrekningenepå anleggetogfiernetsteinfraelven.I overensstemmelsemed
tidligerevedtakblesikringsanleggetikkeutvidet/forlenget.
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I melding av 28.6.2011,jf. også brev av 29.5.2012,søker Tana kommune på ny om
bistand til planlegging og gjennomføring av en utvidelse av sikringsanlegget
(elveforbygning)med ca 1400meter på grunn avkraftig, dokumentert erodering. Det
berørte arealet er jordbruksareal, grenser tilTanamunningen naturreservat og det
ligger to hytter i området. Ibrev av 15.6.2012avslår NVEsøknad om bistand til sikring.
Begrunnelsen er at det ikke er fremkommet noen nye momenter etter avslaget av
21.8.2000,stadfestet av OED i brev av 17.4.2001.NVEmener også at sikringstiltaket
ikke har høy nok nytte til å kunne bli prioritert innenfor de bevilgninger som er gitt.

Klage

Ibrev av 26.6.2012klager Tana kommune på NVEsavslag.Kommunen mener at den
påviste erosjonen om få år vilfierne "buffersonen" inn til landbruksområdet og dermed
være en trussel for befolkningenes mulighet for næringsutøvelse innen landbruk og
laksefiske. Kommunen er uenig i NVEsutsagn om at sikringstiltak vilvære uheldig for
verneverdiene i området og at nytten ikke kan forsvare kostnadene av tiltaket. Det
argumenteres med at det må iverksettes tiltak nå for å sikre at viktige landbruks-
områder beskyttes mot fremtidig erosjon slik at tiltaket vilgi langsiktig, miljømessig
gevinst.

NVEsmerknadertil klagen

NVEbestrider ikke at det skjer erosjon langs Tanaelva på den omsøkte strekningen.
Erosjonen berører imidlertid kun bjørkeskogbeltet mellom elva og dyrket mark og
berører ingen store verdier eller bebyggelse slik tilstanden er i dag. Dermed kan ikke
NVEse at erosjonen utgjør en trussel for næringsutøvelse i form av landbruk og
laksefiske. Nytten til tiltaket blir vurdert til å være begrenset i forhold til hva tiltaket
villeha kostet. Avomsøkte tiltak som NVEhar til behandling, er det andre tiltak som
må prioriteres.

I dette tilfelletvil et sikringsanlegg på den omsøkte strekningen i tillegg berøre
Tanamunningen naturreservat, og en kan risikere å redusere verneverdiene, eller
forstyrre de naturlige prosessene, i og langs vassdrag. Dette legger NVEogså vekt på i
sitt avslag.

NVEkan ikke se at det har kommet fram nye momenter i klagen som har bidratt til å
endre NVEssyn på saken. Det har heller ikke kommet fram nye momenter etter OEDs
vedtak av 17.4.2001.
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Departementet sine vurderinger

NVEkangi støttetilplanleggingog gjennomføringavsikringstiltaki og langs
vassdrag,samti skredutsatteområder.NVEmottaren rekke søknaderomstøttetil
sikringstiltaki områderder det er høyrisikofor skade.Føringerforbruk avmidleneer
nedfelti Meld.St.15(2011-2012).Departementetviserblantannettil side29der det
heter:

Investeringersom det offentligegjør i tiltakfor å redusereflom- ogskredrisikoenbegrunnes
utfra at de ersamfunnsmessigerasjonelle.Det innebærerat prosjektermå ha større
samfunnsøkonomisknytte enn kostnadfor å kunne forsvaresgjennomført.Det blirda
behovfor å rangereogprioriteremellomprosjekter.De prosjektersom samletgir størst
nytte iforhold til kostnadeneskalprioriteres.

NVEmåprioriterede tiltakenesomhar høyestrisiko (høyfaregradog/eller store
konsekvenser)for skadepå storeverdierogfarefor livog helse. Departementetdeler
NVEsinvurderingom at de verdiersomsikresgjennomde foreslåttetiltakeneikkehar
høynoknyttesett i forholdtilkostnadenetilat de kan bliprioritert.NVEmåderfor
prioritereandreprosjekter.

Detvisesogsåtildepartementetsbrevav17.4.2001.I dette brevetble det lagtvektpå å
unngåinngreplangsstrekningeri vernedevassdragnår ikke store materielleverdierer
utsattfor skade.

Konklusjon

Klagenblirikketatt tilfølge.NVEsittvedtakav 15.6.2012opprettholdes.
Dettevedtaketkan ikkepåklages,jf.forvaltningsloven§28,tredjeledd,førstepunktum.
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