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Oversendelse av NVEs vedtak om tillatelse til regulering og vannuttak
til Langstein Fisk AS i Stjørdal og Levanger kommuner i Trøndelag
Vi viser til deres søknad datert 23.1.2018.
Vedlagt oversender vi NVEs tillatelse til regulering og uttak av vann til settefiskproduksjon på
Langstein med tilhørende vilkår. Tillatelsen er gitt i medhold av § 8 i vannressursloven. Det er videre
gitt samtykke til ekspropriasjon etter oreigningslova § 2 nr. 54 til nødvendige retter for tilkomst til
dammen.
En nærmere begrunnelse for tillatelsen er gitt i vedlagte notat, 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 regulering og uttak av vann til produksjon av
settefisk på Langstein og betydningen dette har for de allmenne interessene i vassdraget.
NVE sitt samtykke til ekspropriasjon faller bort dersom Salmar Settefisk AS ikke har satt fram krav om
skjønn innen et år etter samtykket er gitt, jf. oreigningslova § 16. Det er søkt om rett til
forhåndstiltredelse etter oreigningslova § 25. I tråd med vanlig praksis vil ikke NVE gi en slik tillatelse
nå, da det ikke synes å foreligge særskilte forhold som tilsier dette. NVE vil vurdere å gi slik tillatelse
når det eventuelt blir fremsatt krav om skjønn.
Før arbeidet starter skal detaljerte planer være oversendt NVE og godkjent av NVEs miljøtilsyn og
damtilsyn.
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
begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig
klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).
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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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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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