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Seksjon:

Miljøtilsyn vassdragsanlegg, seksjonssjef Mari Hegg Gundersen

1

Innledning

1.1

Bakgrunn og formål med revisjonen

Miljøtilsynet består av en systemrevisjon og en anleggsinspeksjon. Etter § 7 i forskrift om internkontroll
etter vassdragslovgivningen (FOR 2011-10-28 nr. 1058, IK-vassdrag) har NVE ansvar for å føre tilsyn
med at forskriften oppfylles.
Formålet med en systemrevisjon er å kontrollere om foretaket oppfyller kravet om etablering av et
internkontrollsystem for det enkelte vassdragsanlegg som sikrer at krav til naturmiljø og landskap blir
ivaretatt på en tilfredsstillende måte i samsvar med vassdragslovgivning, forskrifter, konsesjonsvilkår,
pålegg og godkjente detaljplaner.

1.2

Revisjonsgrunnlag

I denne revisjonen var revisjonsgrunnlaget følgende:






Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven).
Forskrift av 28.10.2011 nr. 1058 om internkontroll etter vassdragslovgivningen.
Konsesjon etter vannressursloven datert 18.2.2014.
Oppfølging av rapport fra miljøtilsyn 7.8.2014 (NVE ref: 201404224-1)
Godkjenning av detaljplan for miljø- og landskap fra NVE datert 6.10.2015.

Virksomheten sendte inn følgende informasjon som svar på varselet til revisjon:






Internkontrollsystem – Organisering, ansvar, oppgaver og myndighet – revidert 28.4.2016
Prosedyre avvikshåndtering – versjon 1.0 gyldig fra 2.1.2017
Internkontrollsystem – Avviksbehandling – revidert 13.4.2016
Internkontrollsystem – «sjekkliste farer og problemer» (NVEs navnsetting)
Internkontrollsystem – Storelv-vassdraget «Periodisk tilsyn»
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Internkontrollsystem – driftstilsyn «Langvatnet» og « Litjevatnet»

1.3

Tema for revisjonen

Revisjonen omhandlet følgende tema:




IK-vassdrag § 5
Hensynet til miljø og landskap ved drift av settefiskanlegget
Oppfølging av rapport fra miljøtilsyn 7.8.2014

1.4

Funn

5 avvik
3 anmerkinger
Avvik er: Brudd på krav i regelverk og tillatelser gitt i eller i medhold av energi- og
vassdragslovgivningen og annen lovgivning NVE forvalter.
Anmerkning er: påpekning av forhold med forbedringsmuligheter eller forhold som bør vurderes
nærmere av virksomheten, men som ikke er brudd på gitte krav.

1.5

Generelle kommentarer

Revisjonen ble avholdt på anlegget til SalMar Settefisk på Senja. I forbindelse med revisjon ble kanalen
mellom Litjevatnet og Storelva inspisert. Det ble vist bilder fra heverten fra Langvatnet.
Revisjonen avdekket at virksomheten har to parallelle og uavhengige kvalitets- og avvikssystem. Mens
det ene er knyttet til det elektroniske EQS, er det andre basert på et analogt system. Det vil være en
styrke for virksomheten at disse to systemene blir integrert. Det vil sikre at virksomheten i like stor grad
vil kunne følge opp krav knyttet til vassdragskonsesjonen, som er grunnlaget for vannuttaket og dermed
hele settefiskanlegget, som krav etter annen særlovgivning. NVE mener det er bekymringsfullt at det
ikke er mer bevissthet rundt kravene som følger med vassdragskonsesjonen.
Revisjonen ble avviklet med en uformell og konstruktive tone. Virksomheten bidro med oppriktig
kunnskap slik at revisjonen vurderes å ha gitt et korrekt situasjonsbilde.

2

Beskrivelse av avvik

Avvik 1
Krav

Konsesjon – Bakgrunn for vedtak:
Kapasitet på rør mellom Storelva og overføringskanal skal ikke økes. En økning i
vannstrømmen gjennom overføringsrør vil føre til behov for ny vurdering knyttet
til minstevannføringsslipp nedstrøms overføringsrøret.

Avviket

Overføringen fra Storelva til Litjevatnet er økt betydelig ved at eksisterende 600
mm rør er erstattet av et rektangulært tverrsnitt med grunnlinje 1800 mm.

Dokumentasjon

SalMar Settefisk AS avd. Senja har brutt forutsetningen for overføringen gitt i
konsesjonen.

Hvordan lukke

SalMar Settefisk AS avd. Senja må reetablere opprinnelig løsning for overføring
av vann fra Storelva med er rør på maksimalt 600 mm og på samme nivå.
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NVE skal godkjenne planene for oppretting.
Frist for lukking

15.12.2018

Avvik 2
Krav

Konsesjon – bakgrunn for vedtak:
For å ivareta landskapshensyn skal alle rørledninger og inngrep i terreng skjules
best mulig.

Avviket

Hevert fra Langvatnet er ikke tildekket som beskrevet i konsesjonen og i godkjent
detaljplan 6.10.2015.

Dokumentasjon

SalMar Settefisk AS avd. Senja har ikke ivaretatt landskapshensyn fastsatt i
konsesjonen og detaljplangodkjenningen.

Hvordan lukke

SalMar Settefisk AS avd. Senja må tildekke heverten fra Langvatnet og redusere
inngrepene best mulig.

Frist for lukking

15.8.2019

Avvik 3
Krav

IK vassdrag § 5-5:
Foreta og protokollere de målinger og registreringer som er nødvendige eller
pålagt for å sikre at anlegg eller tiltak drives i samsvar med krav i eller i medhold
av vassdragslovgivningen.

Avviket

SalMar Settefisk AS avd. Senja har montert en sensor i hvert magasin for å
registrere vannstand, men sensorene registrere ikke om reguleringsgrensene blir
underskredet.

Dokumentasjon

Sensoren i Langvatnet (reguleringsgrense 2,15 m) registrerer vannstand mellom
HRV og HRV-1,7 m. Sensoren i Litjevatnet (reguleringsgrense 2,0 m) registrerer
vannstand fra HRV og til HRV-2,0 m.

Hvordan lukke

SalMar Settefisk AS avd. Senja må etablere sensorer som kan registrere
vannstanden i hele reguleringssonen og ned til LRV-0,5 m.

Frist for lukking

15.8.2019

Avvik 4
Krav

IK vassdrag § 5-6:
Kartlegge farer og problemområder med hensyn til miljø og sikkerhet og utarbeide
planer for å redusere risikoforholdene
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Avviket

SalMar Settefisk AS avd. Senja har ikke kartlagt farer og problemer ved økt
fraføring av vann fra Storelva og den økte erosjonen dette har påført kanalen til
Litjevatnet.

Dokumentasjon

SalMar Settefisk AS av. Senja fjernet opprinnelig overføringsrør fra Storelva uten
å vurdere konsekvensene for miljø i Storelva og kanalen.

Hvordan lukke

SalMar Settefisk AS avd. Senja må kartlegge konsekvensene av fraføring av vann
fra Storelva og erosjonsproblemene i kanalen, og utarbeide planer for å redusere
risikoforholdene.
Dokumentasjon på dette sendes NVE for godkjenning.

Frist for lukking

15.8.2019

Avvik 5
Krav

IK vassdrag § 5-8:
«Den ansvarlige skal … utarbeide og gjennomføre rutiner for å avdekke, rette opp
og forebygge avvik.»

Avviket

SalMar Settefisk AS avd. Senja har ikke definert avvik knyttet til ytre miljø.

Dokumentasjon

SalMar Settefisk AS avd. Senja har ikke registrert noen avvik knyttet til ytre miljø.

Hvordan lukke

SalMar Settefisk AS avd. Senja skal sende inn en skriftlig definisjon av avvik på
miljø og landskap til NVE for godkjenning.

Frist for lukking

15.12.2018

3

Beskrivelse av anmerkninger
Nr.
1

Beskrivelse av anmerkning
Vassdragskonsesjonen til vannuttak og regulering av to vann i Storelvvassdraget ble gitt
18.2.2014 til Troms Stamfiskstasjon AS (org. nr. 944 609 938). I flg. Brønnøysundregistrene ble
dette selskapet opphevet 28.2.2018.
SalMar Settefisk AS, avd. Senja må søke om å få overdra denne konsesjonen.

2

Allmenheten skal ha mulighet til å lese av magasinvannstand i Litjevatnet. Denne må fremkomme
av oppsatt informasjonsskilt.

3

Det elektroniske avvikssystemet (EQS) må også inkludere avvik etter IK-vassdrag.

