Trøndelag fylkeskommune
Seksjon Næring
NORGES VASSDRAGS- OG ENERGIDIREKTORAT (NVE)
Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Vår dato:

18.08.2020

Deres dato:

Vår referanse:

201837924-3

Vår saksbehandler:

Deres referanse:

201005769-45

Bjørn Grenne

Fylkeskommunens uttalelse til søknad om å flytte inntaksdam SalMar Settefisk AS - Langstein
Vi viser til deres oversendelse datert 15.06.2020 med høring av søknad fra SalMar
Settefisk AS om å flytte inntaksdam ved Langstein i Stjørdal kommune.
SalMar Settefisk AS har konsesjon av 6. september 2019 med tillatelse til uttak av vann
fra Langsteinelva. I forbindelse med at Nye Veier AS planlegger bygging av ny E6 mellom
Kvithammar og Åsen, kommer ny E6 i konflikt med dagens vanninntak ved Drogset.
Inntaket må derfor flyttes ovenfor ny E6.
Akvakultur
Ingen merknader.
Innlandsfisk
Trøndelag fylkeskommune er forvaltningsmyndighet for innlandsfisk og skal bl.a. bidra til
at hensynet til innlandsfisk blir ivaretatt ved gjennomføring av tiltak i vassdrag. I henhold
til beskrivelsen i søknaden skal bekkeløpet tilbakeføres til antatt naturtilstand ved riving
av eksisterende dam. Ut fra tilgjengelige opplysninger kan vi ikke se at flytting av
vanninntaket vil ha vesentlige konsekvenser for ørretbestanden i vassdraget.
Kulturminner
Etter vår vurdering vil det være liten risiko for at det skal oppstå konflikt med automatisk
fredete kulturminner i forbindelse med omsøkte tiltak.
Vi har derfor ingen spesielle merknader til det aktuelle tiltaket, men minner om den
generelle aktsomhets- og meldeplikten etter kulturminnelovens § 8. Dersom det under
arbeidet i marka skulle komme fram noe som kan være et fredet kulturminne, ber vi om
at arbeidet stanses og at Trøndelag fylkeskommune blir varslet. Denne anmodningen må
formidles til de som skal foreta de konkrete arbeidene i marka.
Vi gjør for øvrig oppmerksom på at denne uttalelsen bare gjelder Trøndelag
fylkeskommune, og viser til egen uttalelse fra Sametinget.
Saksbehandler kulturminner: Eirik Solheim
Regional plan for vannforvaltning
Trøndelag fylkeskommune er som vannregionmyndighet opptatt av å sikre at alt arbeid
som berører vann skal ivareta hensynet til opprettholdelse eller forbedring av kvaliteten
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til vannforekomster. Tiltak som berører vann må vurderes i henhold til Regional
vannforvaltningsplan for vannregion Trøndelag 2016-2021. Vann-nett ID 125-94-R, god
økologisk status.
Selv om vi er noe usikker på om ny demning vil resultere i en større oppdemming, kan vi
ikke se at flytting av vanninntaket noen hundre meter skal utgjøre de helt store
miljøforskjellene. Det avgjørende for fremtiden vil være hvor mye vann som blir fjernet
fra elven.
Vi har tro på at Swecos konklusjon, «Samlet sett vil konsekvensen være ubetydelig til
noe negativ ved flytting av inntaksstedet.», stemmer med dagens realiteter.
Når det gjelder hensynet til §4 og §12 i vannforskriften i anleggsperioden, og etablert
dam og vannuttaks påvirkning på en fremtidig minstevannføring i Langsteinelva,
forventer vi at NVE ivaretar disse ved søknadens behandling og ved endelig vedtak.
Saksbehandler vannforvaltning: Asle Rebbestad

Med vennlig hilsen
Sigurd Bjørgo
Fagkoordinator
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Rådgiver
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