Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.
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Deres ref.:

Saksbehandler:
Eline Nordseth Berg
22959210/enbe@nve.no

Høring av søknad om tillatelse til å ta ut vann fra Randsfjorden til
røyeproduksjon i Gran kommune i Oppland
NVE har mottatt søknad fra Anne Lysen, datert 26.02.19, om tillatelse til å ta ut vann fra Randsfjorden.
Vannet skal brukes til røyeproduksjon på eiendommen til Lysen. Søknaden med vedlegg er lagt ut på
www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort i avisa Hadeland av NVE. Hvis du ønsker
papirutgave av søknaden, ta kontakt med Anne Lysen på tlf. 97 53 76 66 eller e-post:
annelysen@hotmail.com
Vi ber Gran kommune om å legge ut to eksemplarer av søknaden til offentlig gjennomsyn på
kommunetorget i høringsperioden. Det ene eksemplaret kan, om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3
dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.
Hva gjør du hvis du ønsker å uttale deg?
NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig,
og senest innen
26.04.19.
Det er også mulig å sende uttalelser per e-post til nve@nve.no, eller per post til: NVE,
Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.
Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Hvis uttalelsen er lang, er det derfor
en fordel om det lages et sammendrag som kan brukes til dette.
Informasjon til høringspartene
Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter
vannressursloven § 8.
Hensikten med høringen er å få synspunkter rundt det planlagte vannuttaket. NVE ønsker begrunnede
synspunkter på om prosjektet bør gjennomføres, ev. forslag til avbøtende tiltak.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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

NVE forventer at kommunen omtaler forhold knyttet til kommuneplanen og andre kommunale planer.
Vi ber kommunen om å informere om hvorvidt kjente allmenne interesser (f.eks. landskap, friluftsliv,
andre vannuttak, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for
gjennomføringen.
Fylkesmannen bør legge vekt forhold omkring miljø, herunder biologisk mangfold, og vurdere i
forhold til sin sektorlovgivning.
Fylkeskommunen bør legge vekt på forvaltningsplaner, kulturminner og friluftsliv som særlige
ansvarsområder.
Beskrivelse av tiltaket
Anne Lysen planlegger å etablere et anlegg for å produsere røye på Lysenmyrene g.nr./b.nr. 114/1 i
Gran kommune. Planlagt vannforbruk er estimert til 7000 l/min, som tilsvarer 117 l/s.
Vannet tas ut gjennom et rør som legges fra pumpehuset på land og ut til isfri dybde i Randsfjorden.
Selve inntakspunktet vil ligge på 25 m dyp, ca. 300 m fra land. Ledningen tas i land på Lysens eiendom.

Med hilsen

Gry Berg
seksjonssjef

Eline Nordseth Berg
avdelingsingeniør
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