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Lødingen Fisk AS – Søknad om tillatelse til regulering og uttak av vann
fra Kvasstindvatn til produksjon av settefisk i Lødingen kommune i
Nordland – oversendelse av NVEs vedtak
Vi viser til deres søknad datert 22.1.2018.
Vedlagt oversender vi NVEs tillatelse til regulering og uttak av vann fra Kvasstindvatn og Første
Bresjavatn til produksjon av settefisk med tilhørende vilkår. Tillatelsen er gitt i medhold av § 8 i
vannressursloven.
En nærmere begrunnelse for tillatelsen er gitt i vedlagte KI-notat nr. 10/2018 – Bakgrunn for vedtak. Vi
viser til merknadene til vilkårene i dette notatet for krav til utforming av tiltaket.
Vi understreker at tillatelsen etter vannressursloven gjelder produksjon av settefisk 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.
Før utarbeidelse av tekniske planer for dam kan igangsettes, må søknad om konsekvensklasse for gitt
alternativ være sendt NVE og vedtak fattet. Konsekvensklassen er bestemmende for sikkerhetskravene
som stilles til planlegging, bygging og drift og må derfor være avklart før arbeidet med tekniske planer
starter.
Vi viser ellers 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. Vi understreker at det ikke må settes i gang noe
anleggsarbeid før planene for arbeidene er godkjent av NVE. Vi minner også om at tiltakshaver må
sørge for at planene er i samsvar med kommunal reguleringsplan og/eller arealplan.
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
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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.
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