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Klagebehandling av NVEsvedtak av 13.06.1996om etablering av
fiskesperre i Fossbergfoss

Tillatelsetil regulering og uttak av vann fra Storvatnet i
Storelvvassdrageti Nærøy kommune,Nord-Trøndelag

Om behandlingav klager på tillatelsenav 13.06.1996til stengingav Storelvvassdraget

I brevav 13.06,1996fraNVEfikkeierav settefiskanleggettillatelsetil å stengevassdrageti 15år fra
det tidspunktettillatelsenble gitt.NJEFoggrunneiernerepresentertvedadvokat,påklagetavgjørelsen.
NVEoversendteklageneforbehandlingtil Nærings-og energidepartementet22.10.1996.Sakenble
sendtpå høringtil Miljøveradepartementetsomuttaltesegtil sakeni brevav21.03.1997.Nærings-og
energidepattementet/Olje-og energidepartementetharikkeferdigbehandletklagene.

I brevav 07.02.2005returnerteOEDklagesakentil NVE,meddetformålå få ensamletvurderingav
problemstillingenegjennombehandlingenavkonsesjonssøknadenfra StoltSeaFarm/MarineHarvest
NorwayASforreguleringogvannuttakfra Storvatnetogopprettholdelseavfiskesperreut over

11, 13.06.2011..

Det ernå foretatten grundigsaksbehandlingav søknadenav 14.09.2005fraMarineHarvestNorway
AS omreguleringogvannuttakfraStorvatnetogopprettholdelseavfiskesperreni Fossbergfossen.De
momentenesombliranførti klagenefra gnnmeierneogNJFFi brevavhenholdsvis13.07.1996og
22.08.1996,tilsvarermomentersomharkommetinnunderhøringenav søknadenav 14.09.2005.Alle
høringsuttalelsereromtaltogkommenterti KTI-notatnr.21/2007"Bakgrunnforvedtak".NVEmener
derforå ha behandletklagenefraNJFFog grunneierne.Klagenehar blittdelvistatttil følgei ogmed
NVEsvedtakomfjerningavfiskesperreni Fossbergfossenetter13.06.2011.

NVEhar fattetfølgendevedtak:

NVE mener at liskesperren i Fossbergfossenmedførerulemper av betydningfor allmenne
interesser.Forde1eneved det omsøktetiltaket oppveierikke ulempene,og kravet i § 251
vannressurslovener etter vår meningikke oppfylt.Fiskesperren må fjernes etter 13.062011da
gjeldendekonsesjonav 13.06.1996går ut.
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Denne avgjørelsenkan påldages til Olje- og energidepartementetinnen tre uker fra det tidspunkt
underretningen er kommet frem til partene, jf. forvaltningslovenskap. VI. En eventuellklage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementetog sendes til NVE

Om tillatelse til regulering og vannuttak fra Storvatneti Storelvvassdraget,Næray kommune i
Nord-Trøndelag

NVE har fattet følgende vedtak:

NVE mener at fordelene ved omsøkte reguleringog vannuttak for Storvatneter større enn
skader og ulemper for allmenne og private interesserslik at kravet i vannressursloven§ 25 er
oppfylt. NVE gir i medhold av vannressursloven§ 8 Marine Ilarvest Norway AS tillatelse til
regulering av Storvatnet med 1,6 m og til uttak av vann til settefiskanlegget i Naustbukta.

Tillatelsen gis på nærmere fastsattevilkår.

Vi viser til Deres søknad datert 14.09.2005.

Vedlagt sendesNVEs tillatelse med vilkår i medhold av vannressursloven § 8 til regulering og uttak
av vann fra Storvatnet i Storelvvassdrageti Nærøy kommune i Nord-Trøndelag.

En nærmere begrunnelse for vedtaket er gitt i vedlagteKTI-notat nr. 21/2007, "Bakgrunnfor vedtak".

Vi understreker at en tillatelse etter vannressurslovengjelder selve vassdragstiltaketog betydningen
dette har for allmenne interesser i vassdraget.Tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelseslik at
tiltakshaver selv har ansvar for å avklare de privattettslige forholdene til andre rettighetshavere som
blir berørt i området.Dette gjelder alt areal berørt av tiltaket.

Vi gjør oppmerksompå at detaljplaneneiht. vilkår nr. 4 skal være godkjent av NVE før arbeidene
igangsettes.På grunn av stor saksmengdemå tletpåregnes at godlcjenningenkan ta 2-3 måneder Era
detaliplanene er sendt NVE. Forslag til klassifiseringav vassdragsanleggenemed hensyn til sikkerhet,
basert på bruddkonsekvens,skal oversendesNVE for godkjenning i forbindelsemed planleggingen,jf.
forskrift om klassifisering av vassdragsanlegg.Vi minner også om at tiltakshavermå sørge for at
planene er i samsvar med kommunalreguleringsplanog/eller arealplan.

Denne avgjørelsenkan påklages til Olje- og energidepartementetinnen tre uker Eradet tidspunkt
underretningen er kommet frem til partene,jf. forvaltningslovenskap VI. En eventuell klage skal
begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementetog sendes til NVE

avdelingsdirektør
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Vedlegg: Vilkår

ICTI—notat nr. 2112007- Bakgrunnfor vedtak

Kopi m/vedlegg: Nherøykommune, 7970 KOLVEREID
Fylkesmannen i Nord-Trøndelag,7734 SFEINKIER
Nord-Trøndelag fylkeskommune,Fylkets hus, 7735 STEINKJER
FiskeridirektoratetRegion Trøndelag,Postboks 1225,Pirsenteret, 7462 TRONDHEIM
Sametinget, 7760 SNÅSA
Firma Albert Collett, Bangsundyn.37, 7822 BANGSUND
Statskog Steinkjer, Høvdingveien 10, 7725 STEINKJER
AdvokatHustad AS, Postboks 500, 7801 NAMSOS
Wikborg, Rein & Co. Postboks 1233 Sentrum,5811 BERGEN

•

•



Norges
vassdrags- og
energidirektorat

NVE

Vassdragskonsesjon

I medholdav lovav 24.november2000,nr. 82 omvassdrag og grunttvann
(vannressursloven)§ 8, kg1.res. av 15.desember2000ogfullmakt gitt av Olje-og
energidepartementet 19.desember2000eg 10.desember2004

gis tillatelsetil

Reguleringoguttak av vann fra Storvatnet i Storelvvassdraget

Meddelt: MarineHarvestNorwayAS

Dato: 03JUL2007
Varighet: Ubegrenset

Ref: NVE200702598-2 200503667

Kommune:Næray

111 Fylke:Nord-Trøndelag

Vassdrag:Storelwassdraget

Vassdragar.:143
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I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann
(vannressursloven) § 8, kg1.res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og
energidepartementet 19. desember 2000 og 10. desember 2004, gir Norges vassdrags- og
energidirektorat under henvisning til søknad av 14.09.2005og til vedlagt KTI-notat nr.
21/2007

Marine Harvest Norway AS

konsesjon til regulering og uttak av vanu fra Storvatnet, Storelvvassdraget, Nærøy
kommune i Nord-Trøndelag på følgende vilkår:

1. Reguleringsgrenser,vannslippingogfiskesperre

Reguleringsgrenser 41NaturligMagasin Reguleringshøyde(m)

Storvatnet 11,39 9,78 1,61

Reguleringsgrenseneskal markeres med faste og tydelige vannstandsmerkersom det
offentlige godkjenner.Høydene refererer seg til SKs høydesystem(NN 1954).

Fra Storvatnetskal det slippes en minstevannføringpå 200 l/s hele året. Dette vilkåretkan tas
opp av Fylkesmannen etter 13.06.2011når gjeldendetillatelse til fiskesperreutløper.

Vannuttaket skal være i samsvar med planlagt forbruk slik det er oppgitt i søknad av
14.09.2005.Vannforbmket skal ikke overstige 38 m3/rnin.Ved konflikt mellom vannbehov
til settefiskanleggetog krav til minstevannføring,dvs, når vannstanden er på laveste regulerte
vannstand og tilsiget ikke er tilstrekkelig til å dekke både vannbehov og minstevannfering,
skal settefiskanleggetsuttak ha prioritering for et mest mulig begrenset varmuttaksom er
nødvendig for å opprettholdeproduksjonen.

Vannforbruketskal måles og registreres og dokumenteresoverfor NVE på forlangende.

2. BorVall av konsesjon

Konsesjonenbortfaller hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt, jf.
vannressursloven§ 27. Det samme gjelder hvis arbeidet deretter blir innstilt i mer enn to år.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen en gangmed inntil tre nye
år.

3. Konsesjoncersansvar ved anlegglairiftm.v.

Konsesjonærenplikter å påse at han selv, hans kontraktørerog andre som har med
anleggsarbeidetog drifi.euftgjøre, unngår ødeleggelseav naturforekomster,
landskapsområder,fornminner m.v., når dette er ønskelig av vitenskapeligeeller historiske
grunner eller på grann av områdenes naturskjønnheteller egenart Dersom slike ødeleggelser
ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på forhånd.

vannstand
Øvre kote Nedre kote
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4. Godkjenning av planer, landskapsmessigeforhold, tilsyn m.v.

Godkjenningav planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og
filtaksom omfattes av denne post er tillagtNVE. Utgiftene forbundetmed dette dekkes av
konsesjonæren.

Konsesjonærenplikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendigeopplysninger,
beregningerog kostnadsoverslagfor reguleringsanleggene.Arbeidet kan ikke settes i gang
før planene er godkjent. Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmendeog skal til
enhver tid holdes i full driftsmessigstand.

Konsesjonærenplikter å planlegge, utføre og vedlikeholdehoved- og hjelpeanlegg slik at det
økologiske og landskapsarkitektoniskeresultat blir best

Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene for anleggsveger,massetak og
plassering av overskuddsmasser.

Konsesjonærenplikter å skaffe seg varig råderett over tipper og andre områder som treages
for å gjennomførepålegg som blir gitt i forbindelsemed dennepost.

Konsesjonærenplikter å foreta en forsvarlig oppryddingav anleggsområdene.Oppryddingen
må være ferdig senest 2 år etter at vedkommendeanlegg eller del av anlegg er satt i drift.

Hjelpeanlegg kan pålegges planlagt slik at de senere blir til varig nytte for allmennheten
dersom det kan skje uten uforholdsmessigutgift eller ulempe for antegget.

Ansvar for hjelpeanlegg kan ikke overdras til andre uten NVEs samtykke.

NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføringav plikter i henhold til denne posten.

5. Natufrforvaltning

Konsesjonærenplikter etter nærmere bestemmelseav fylkesmannen

å sørge for at forholdene i Storvatnet er slik at de stedegne fiskestammenei størst
mulig grad opprettholdernaturlig reproduksjonog produksjonog at de naturlige
livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommendeplante- og
dyrepopulasjonerforringesm:mstumlig,

å kompensere for skaderpå den naturlige rekruttefingav fiskestammeneved tiltak,

å sørge for at fiskens vandringsmuligheteri vassdraget opprettholdesog at
overføringer utformes slik at tap av fisk reduseres,

å sørge for at fiskernulighetenei størst mulig grad opprettholdes.

II

Konsesjonærenplikter etter nærmere bestemmelseav fylkesmannenå sørge for at forholdene
for plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekteberøres av utbyggingen
forringes minst mulig og om nødvendig utføre kompenserendetiltak.
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ai

Konsesjonærenplikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmamtenå sørge for at
friluftslivets brulcs-og opplevelsesverdieri området som berøres direkte eller indirekte av
anleggsarbeid og ev. regulering tas vare på i størst mulig grad. Om nødvendig må det utføres
kompenserendetiltak og tilretteleggingstiltak.

IV

K.onsesjonærenplikter etter nærmere bestemmelse av fylkesmannenå bekoste
naturvitenskapeligeundersøkelser samt friluftslivsundersøkelseri de områdene som berøres
av utbyggingen.Dette kan være arkiveringsundersøkelser.K.onsesjonærenkan også tilpliktes
å delta i fellesfinansieringav større undersøkelsersom omfatter områdene som direkte eller
indirekte berøres av utbyggingen.

V

Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsenav ovenstående vilkår eller
pålegg gitt med hjemmel i disse vilkår, dekkesav konsesjonæren.

6.Automatiskfredete kultigminner

Konsesjonserenplikter i god tid før anleggsstartå undersøke om tiltaket berører automatisk
fredede kultumainnwetter lov av 9. juni 1978nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at
tiltaket kan være egaet til å skade, ødelegge,flytte, forandre, skjule eller på annen måte
utilbørlig skjemme automatisk fredede kulturminner,plikter konsesjonæren å søke om
dispensasjon fra den automatiske fredningenetter kulturminneloven§ 8 første ledd,jf. §§ 3
og 4.

Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte,
forandre, sIdule eller på annen måte utilbørlig sIdemmeautomatisk fredete kultunninner som
hittil ikke har vært Ident, skal melding om dette sendes fylkeskornmunens
kulturminneforvaltningmed det samme og arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan
berøre kulturminnet,jf. lov av 9. juni 1978nr. 50 om kulturminner § 8 annet ledd,jf. §§ 3 og
4.

Ferdsel m.v.

Konsesjonærenplikter å erstatte utgifter til vedlikehold og istandsettelse av offentligeveger,
bruer og kaier, hvis disse utgifter blir særligøket ved anleggsarbeidet.I tvisttilfelle avøres
spørsmålet om hvorvidt vilkårene for refusjonspliktener til stede, samt erstatningens
størrelse ved skjønn på konsesjonærensbekostning.

Konsesjonærenplikter i nødvendig utstrekning å legge om turiststier og klopper som er i
jevnlig bruk og som vil bli neddemmet ellerpå annen måte ødelagtfutilgjengelige.

TersIderm.v.

I de deler av vassdragenehvor inngrepenemedfører vesentlige endringer i vannføring eller
vannstand, kan NVE pålegge konsesjonærenå bygge terskler, foreta biotopjusterendetiltak,
elvekorreksjoner,opprenskingerm.v. for å redusere skadevirkninger.

Dersom innwepene forårsaker erosjonsskader,fare for ras eller oversvømmelse,eller øker
sannsynligheten for at slike skader vil inntreffe,kan NVE pålegge konsesjonærenå bekoste
sikringsarbeider eller delta med en del av utgiftene forbundetmed dette.
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Arbeidene skal påbegynnesstraks detaljeneer fastlagt og må gjennomføres så snart som
mulig.

Terskelpålegget vil bygge på en samlet plan som ivaretar både private og allmenne interesser
i vassdraget. Utarbeidelseav pålegget samt tilsyn med utførelse og senere vedlikehold er
tillagt NVE. Utgiftene forbundet med tilsynet dekkes av konsesjonæren.

9. Hydrologiske observasjoner,kart m.v.

Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelseav NVE utføre de hydrologiske
observasjoner som er nødvendige for å ivaretadet offentliges interesser og stille det innvunne
materiale til disposisjon for det offentlige.

De tillatte reguleringsgrensermarkeres ved faste og tydelige vannstandsmerkersom det
offentlige godkjenner.

Kopier av alle karter som konsesjonærenmåtte la oppta i anledning av anleggene, skal
sendes Statens kartverk med opplysning om hvordan målingene er utført.

• 10. Etterztndersøkelser

Konsesjonærenkan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelserav reguleringens
virkninger for berørte interesser.Undersøkelsesrapportenemed tilhørende materiale skal
stilles til rådighet for det offentlige.NVE kan treffe nærmere bestemmelserom hvilke
undersøkelser som skal foretas og hvem som skal utføre dem_

11.. Merking av usikker is

De partier av isen på vann og inntaksmagasinersom mister bæreevnen på grunn av
reguleringene og overføringenemå merkes eller sikres etter nærmere anvisning av NVE.

12.Kontroll med overholdelsenav vilkårene

Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelsersom til enhver tid måtte bli truffet av Olje-
og energidepartementettil kontroll med overholdelsenav de oppstilte vilkår. Utgiftene med
kontrollen erstattes det offentlige av konsesjonærenetter nærmere regler som fastsettes av
Olje- og energidepartementet.

For å sikre at vedtak i medhold av vannressurslovenblir gjennomført,kan den ansvarlige
pålegges tvangsmulkttil staten, jf. vannressursloven§ 60. Pålegg om mulkt er
tvangsgrunnlag for utlegg. Når et rettstridigforhold er konstatert kan det gis pålegg om
retting og om nødvendigpålegges stans i pågåendevisksomhet,jf. vannressursloven§ 59.

Overskrides konsesjon ellerkonsesjonsvilkåreneeller pålegg fastsatt med hjemmel i
vannressursloven kan dette straffes med bater eller fengsel inntil tre måneder,jf.
vannressursloven § 63 første ledd bokstav c.

CLX-
Bjørn Wold em t
avdelingsdirektør se onssjef


