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Høring av søknad om vannuttak fra Kampåa til snøproduksjon i Nes
kommune i Akershus
NVE har mottatt søknad fra Stiftelsen Nes Skianlegg, datert 28.01.19, om tillatelse til å ta ut vann fra
Kampåa til snøproduksjon. Søknaden med vedlegg er lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den
blir kunngjort i Bladet Raumnes av NVE. Hvis du ønsker papirutgave av søknaden, ta kontakt med
Hogne Borgersrud på e-post: hogne.borgersrud@hotmail.com.
Vi ber Nes kommune om å legge ut to eksemplarer av søknaden til offentlig gjennomsyn på biblioteket
ved kulturhuset i Nes frem til 27.08.19. 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
27.08.19.
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
Vi ber kommunen informere om kjente allmenne interesser blir berørt av tiltaket, og eventuelle andre
faktiske forhold av betydning. Eksempler på allmenne interesser er: friluftsliv, kulturminner, verdifulle
naturtyper, rødlistede arter og informasjon om vilt. Eksempler på faktiske forhold av interesse er:
informasjon om planstatus, eksisterende vannuttak, osv. Listen over eksempler er ikke nødvendig
fullstendig.
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Vi ber Fylkesmannen og fylkeskommunen om å vurdere om kjente allmenne interesser kan bli berørt, og
i tillegg vurdere tiltaket opp mot sin sektorlovgivning.
Vi ber høringspartene vurdere kunnskapsgrunnlaget i forhold til naturmangfoldloven § 8.
Beskrivelse av tiltaket
Stiftelsen Nes Skianlegg søker om tillatelse til å ta ut vann fra Kampåa til snøproduksjon for å forsyne
Nes skisenter med snø. Stiftelsen har søkt om et totalt uttak på 11 500 m3 vann i perioden 01. november
til 31.januar. Pumpekapasitet og maksimalt vannuttak er 13 l/s.
Tiltaket ble vurdert konsesjonspliktig av NVE i brev av 23.08.18 fordi vi mente det var på behov for
tilleggsundersøkelse med fokus på elvemusling og edelkreps i uttaksområdet. Undersøkelsen er
gjennomført og vedlagt søknaden.

Med hilsen

Gry Berg
seksjonssjef

Eline Nordseth Berg
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