Adresseinformasjon fylles inn ved ekspedering. Se mottakerliste nedenfor.

Vår dato: 15.06.2020
Vår ref.: 201005769-45
Arkiv: 313
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Silje Aakre Solheim
22959544/saas@nve.no

Høring av søknad om å flytte inntaksdam ved Langstein fisk i Stjørdal
kommune, Trøndelag
NVE har mottatt søknad fra SalMar Settefisk AS, datert 26.3.2020, om tillatelse til å flytte
inntaksdammen til SalMars settefiskanlegg på Langstein på grunn av at E6 skal legges om. Søknaden
med vedlegg er lagt ut på www.nve.no/konsesjonssaker. Dette høringsbrevet blir sendt til alle som
uttalte seg til SalMars opprinnelige konsesjonssøknad. Hvis du ønsker papirutgave av søknaden, ta
kontakt med Ove Martin Grøntvedt på tlf. 959 33 109 eller e-post: omg@salmar.no
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 14.8.2020.
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.
Dersom det er problemer med å rekke høringsfristen på grunn av koronaviruset ber vi om at dere
snarest kontakter saksbehandler og søker om utsatt høringsfrist. Se også informasjon om frister på våre
nettsider: https://www.nve.no/nytt-fra-nve/andre-nyhetssaker/nves-frister-gjelder-som-normaltsoknader-behandles-enkeltvis/.
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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Beskrivelse av tiltaket
SalMar Settefisk AS fikk den 6.9.2019 konsesjon til uttak av vann fra Langsteinelva (vedtaket er
påklaget og klagesaken er ikke avgjort). Vannet tas primært ut fra det øvre inntaket ved Drogset. Nye
Veier AS skal nå bygge ny E6 mellom Kvithammar og Åsen. Denne veien vil komme i konflikt med
dagens inntak. Det søkes derfor om å flytte inntaket oppstrøms ny E6. Det er planlagt å etablere en
midlertidig anleggsvei fra Langsteinvegen 291 via eksisterende inntaksdam fram til ny inntaksdam. Et
nytt vannrør blir lagt i grøft langs/under anleggsveien fra ny inntaksdam til påkobling på rør ved
dagens inntaksdam (ca. 350 m). Ved etablering av E6 vil det bli etablert en permanent adkomst til
inntaksdammen fra ny E6.
Den eksisterende dammen skal rives når ny dam er etablert.

Med hilsen

Gry Berg
seksjonssjef

Silje Aakre Solheim
seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
Vedlegg: Orientering til høringspartene
Mottakerliste:
Fylkesmannen i Trøndelag
JON EIDSVIK
Jon Sigvart Lello
Levanger kommune
Magne Husby
MORTEN HUSBY
Norges Jeger- og fiskerforbund - Nord-Trøndelag
Pretor Advokat AS
Ragnhild Eggen Viken
Stjørdal kommune
Trøndelag fylkeskommune
Åsen Bygdealmenning v/Trond Revhaug
ÅSEN HYTTELAG
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Kopi til:
Salmar Settefisk AS
Salmar Settefisk AS v/Ove Martin Grøntvedt
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Orientering til høringspartene
Generelt
NVE har hjemmel til å gi tillatelse etter vannressursloven § 8 i saker som gjelder vassdragstiltak, unntatt
mini- og mikrokraftverk og kraftverk over 10 MW. Denne orienteringen gjelder vassdragstiltak som
ikke er energianlegg eller omfattes av ”Forskrift om konsekvensutredninger”.
NVEs behandling av søknaden fram til endelig vedtak
NVE mottar og behandler søknader om tillatelse til vassdragstiltak etter vannressursloven § 8. Høring
skjer etter reglene i vannressursloven § 24.
Søknaden sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn i kommunen. Den gjøres også tilgjengelig
på www.nve.no/konsesjonssaker.
Utleggingen kunngjøres i minst en avis i distriktet.
Høringsuttalelser sendes inn elektronisk via sakens side på internett, per post til Norges vassdrags- og
energidirektorat, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo, eller med e-post til nve@nve.no
Søker får anledning til å kommentere innkomne uttalelser, før NVE vanligvis gjennomfører befaring i
området. Alle som har uttalt seg til saken blir invitert på befaringen.
Søknaden, befaringen og innkomne uttalelser er viktige grunnlag for NVEs vurdering. NVE fatter
vedtak i saken etter kriteriet i vannressursloven § 25. I helhetsvurderingen står NVE fritt til å vurdere om
tillatelse skal gis og i hvilken utstrekning. Vedtak blir alltid begrunnet.
Dersom NVE gir tillatelse/konsesjon, kan det knyttes vilkår til denne, jf. vannressursloven § 26.
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Vilkårene kan omfatte byggefrister, spesielle hensyn som må tas ved gjennomføring av tiltaket
(avbøtende tiltak), naturforvaltning, fornminner og sanksjoner ved ev. brudd på vilkårene.
NVEs vedtak kan påklages til Olje- og energidepartementet innen 3 uker fra det tidspunkt underretning
er kommet frem til parten. Klageadgangen begrenser seg til klageberettigede.
Hva forventes av høringsinstansene?
Hensikten med høringen er å få synspunkter på de foreliggende planene. Vi ønsker begrunnede
synspunkter på om planene bør gjennomføres, ev. valg av alternativ eller forslag til begrensninger i
planene. Vi ønsker også begrunnede forslag til avbøtende tiltak som kan redusere skadene ved
gjennomføring av planene.
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,
vannuttak, fisk og vilt) blir berørt av tiltaket, og ev. andre forhold som kan få betydning for
gjennomføringen.
Fylkesmannen bør vektlegge forhold omkring miljø, herunder biologisk mangfold, og vurdere tiltaket i
forhold til sin sektorlovgivning.
Fylkeskommunen bør legge vekt på forvaltningsplaner, kulturminner og friluftsliv som særlige
ansvarsområder.
Vi viser til våre nettsider for mer informasjon: www.nve.no/konsesjoner.

