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Høring av søknad om uttak av vann fra Østerdalselva og regulering av
Blokvatnet i Rødøy kommune i Nordland
NVE har mottatt søknad fra Helgeland Smolt AS, datert 12.03.2019, om tillatelse til uttak av vann fra
Østerdalselva og regulering av Blokvatnet. Søknaden med vedlegg er lagt ut på
www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir kunngjort i Avisa Nordland og Kulingen. Hvis du ønsker
papirutgave av søknaden, ta kontakt med Geir Helge Johansen på tlf. 97 10 59 10 eller e-post:
ghj@radgivende-biologer.no.
Vi ber Rødøy kommune om å legge ut to eksemplarer av søknaden til offentlig gjennomsyn i
kommunens rådhus frem til 15.08.2019. 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 15.08.2019.
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. Vi viser til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra
søknaden blir sendt på høring frem til endelig vedtak. Her står det også hva vi ønsker tilbakemelding
om.
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Region Midt-Norge

Region Nord
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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
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Beskrivelse av tiltaket
Helgeland Smolt AS søker om tillatelse til uttak av vann for å forsyne et nytt settefiskanlegg på
Tangneset/Klubban med planlagt produksjon på inntil 10 millioner smolt med størrelse opptil 600 gram.
Det søkes etter vannressursloven § 8 om tillatelse til:


Vannuttak inntil 101 l/s fra Østerdalselva, med et årlig gjennomsnittlig uttak på 63,7 l/s



Slippes av minstevannføring til Østerdalselva på 22 l/s, som kraftverket gjør i dag



Oppregulere Blokvatnet 40 cm mellom laveste regulerte vannstand (LRV) 40 moh og høyeste
regulerte vannstand (HRV) 40,4 moh



Slipp av minstevannføring fra Blokvatnet på 36 l/s om sommeren og 23 l/s om vinteren

Anlegget vil være resirkuleringsbasert med et vannbehov på inntil 13,4 m3/min gjennom året, bestående
av 60% ferskvann og 40% sjøvann. Sjøvann skal benyttes til den største fisken, og i perioder med
begrenset tilgang på ferskvann kan sjøvannsandelen økes. Hovedvannkilden vil være i inntaksdammen
til Småkraft AS sitt Kistafossen kraftverk i Østerdalselva. Det er gjort avtale med kraftverket for å sikre
vannforsyningen til settefiskanlegget. Det ønskes å benytte Blokvatnet som et reservemagasin.

Med hilsen

Gry Berg
seksjonssjef

Vegard Rønning Dahlen
avdelingsingeniør
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