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SalMar Settefisk AS – søknad om regulering og uttak av vann til Langstein
Fisk i Stjørdal og Levanger kommuner, Trøndelag - høring
NVE har mottatt søknad fra SalMar Settefisk AS, datert 23.1.2018, om tillatelse til regulering og uttak
av vann til settefiskanlegget Langstein Fisk i Stjørdal og Levanger kommuner.
SalMar Settefisk AS søker om å videreføre og formalisere et allerede eksisterende vannuttak fra
Langsteinelva. Vannet skal brukes til en årlig produksjon av 15 millioner settefisk. Det er planlagt å
bygge om anlegget til resirkulering. Det er søkt om et maksimalt vannuttak på 6 m3/min og et
gjennomsnittlig vannuttak på 4,5 m3/min. Det blir også søkt om å regulere Møssingvatnet, Alstadtjønna
og Skordalstjønna mellom LRV på kote 313 og HRV på kote 317. Det er planlagt å slippe en
minstevannføring på 1,98 m3/min hele året. Hoveddelen av omsøkt vannuttak vil gå gjennom et
eksisterende mikrokraftverk før vannet brukes i settefiskanlegget.
Det blir også søkt etter oreigningslova om ekspropriasjonstillatelse og forhåndstiltredelse av nødvendige
retter for å etablere tilkomst til eksisterende dam.
Søknaden skal behandles etter reglene i kapittel 3 i vannressursloven og gjelder tillatelse etter
vannressursloven § 8. Søknaden med vedlegg blir lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker, og den blir
kunngjort av NVE. Kopi av kunngjøringen er vedlagt. Hvis høringspartene ønsker papirutgave av
søknaden, kan dere kontakte Ove Martin Grøntvedt (SalMar Settefisk AS) på tlf. 95 93 31 09 eller epost: omg@salmar.no.
Vi ber Stjørdal og Levanger kommuner om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig
gjennomsyn på servicetorget/servicekontoret i kommunene frem til 22.4.2018. Det ene eksemplaret kan,
om nødvendig, lånes ut for kortere tid (2-3 dager). Det andre må ikke fjernes fra utleggingsstedet.
Vi viser ellers til vedlagte informasjonsark som forklarer saksbehandlingen fra søknaden blir sendt på
høring frem til endelig vedtak. Av dette går det fram hvilken tilbakemelding vi ønsker.
NVE foretrekker at uttalelser sendes elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker så snart som mulig og
senest innen 22.4.2018. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE,
Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo.
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
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Uttalelser eller deler av uttalelser vil bli referert i et endelig vedtak. Dersom uttalelsen er lang, er det
derfor en fordel om det utarbeides et sammendrag som kan brukes til dette. Vi minner om at
høringsuttalelser i utgangspunktet er offentlige dokumenter, som blir offentliggjort gjennom vår
postjournal.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Kunngjøring
Orientering til høringsparter
2 trykte eksemplarer av søknaden til kommunen
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