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Søknad om tillatelse til nedlegging av Høldippeldalen hoveddam og
Høldippeldalen sperredeam, Nittedal kommune i Akershus –
oversendelse av NVEs vedtak
Vi viser til søknad fra Nedre Romerike Vannverk AS datert 11.12.2017.
Tillatelse til nedlegging
Vedlagt oversender vi NVEs tillatelse til å legge ned Høldippeldalen hoveddam og Høldippeldalen
sperredam med tilhørende vilkår. Tillatelsen er gitt i medhold av § 8 i vannressursloven.
En nærmere begrunnelse for tillatelsen er gitt i vedlagte notat nr. 201705706-29 – NVEs vurdering og
vedtak. Vi viser til merknadene til vilkårene i dette notatet for krav til utforming av tiltaket.
Vi understreker at tillatelsen etter vannressursloven gjelder nedleggingen og betydningen dette har for
de allmenne interessene i vassdraget. Tillatelsen gir ikke ekspropriasjonstillatelse. Tiltakshaver har selv
ansvar for å avklare de privatrettslige forholdene til ev. andre rettighetshavere i området.
Detaljplan
Dere må utarbeide en plan for gjennomføringen av nedleggingen, og sende den til NVE. Planen skal
være godkjent av NVEs miljøtilsyn før anleggsarbeidet starter. Vi viser til NVEs veiledere 2 og 3 fra
2013: «Rettleiar til forskrift om internkontroll etter vassdragslovgjevinga.» og «Veileder for
utarbeidelse av detaljplan for miljø og landskap for anlegg med vassdragskonsesjon» som finnes på
http://www.nve.no/miljotilsyn.
Vi minner også om at tiltakshaver må sørge for at planene er i samsvar med kommunal reguleringsplan
og/eller arealplan.
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR

Side 2

Om klage og klagerett
Klageberettigede kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det
tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er
begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig
klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).
En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
direktør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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