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Søknad på høring - Regulering og vannuttak til Smøla Klekkeri og 

settefiskanlegg 

NVE har mottatt søknad fra Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS, datert 07.12.2017, om tillatelse til 

regulering og vannuttak fra Fløvatnet i Smøla kommune. 

Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS produserer i dag 2,5 millioner smolt pr år. Anlegget har 

vanninntak i Fløvatnet, og regulerer magasinet mellom kote 5 og kote 2. Avløpet fra to vann i nærheten, 

Kolbergvatnet og Kolbergtjønna er overført til Fløvatnet. De to vannene fungerer som 

beredskapsmagasin, og kan reguleres 1,5 m. Vannuttaket til Smøla Klekkeri og settefiskanlegg har 

tidligere fått konsesjonsfritak og har derfor blitt drevet uten konsesjon etter vannressursloven. 

Det planlegges nå å øke produksjonen til 5 millioner smolt pr år. Dette medfører at vannuttaket vil øke 

fra 45 m3/time til 120 m3/time (33 l/s). I den forbindelse søker Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS om 

konsesjon etter vannressursloven til eksisterende overføringer og reguleringer, og vannuttak på inntil 33 

l/s fra Fløvatnet. Magasinkapasiteten i Fløvatnet vil dekke hele vannbehovet med unntak av i tørrår. 

Derfor skal det i tillegg etableres et avsaltingsanlegg for sjøvann, som skal ha kapasitet til å dekke 

vannbehovet på 33 l/s. Vannuttak fra Kolbergvatnet og Kolbergtjønna vil kun forekomme ved utforutsett 

driftsstans i ordinær vannforsyning. 

Søknaden 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. Høringsparter som ønsker en papirutgave av 

søknaden, kan kontakte Maria Sørøy på tlf.: 71 54 42 01 eller e-post: maria@smolaks.no. Vi ber Smøla 

kommune om å legge to eksemplarer av søknaden ut til offentlig gjennomsyn i Rådhuset på Smøla frem 

til 01.03.2018. 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 01.03.2018. I tillegg kan uttalelser sendes per e-post til nve@nve.no eller per post til: NVE, 

Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo. 
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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. 

 

 

Med hilsen 

 

Gry Berg 

seksjonssjef 

Oda Bjærke 

rådgiver 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

Vedlegg:  

Informasjonsark 

Kunngjøring 

 

Mottakerliste: 

Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard 

Forum for natur og friluftsliv Møre og Romsdal 

Friluftsrådet Nordmøre og Romsdal 

Fylkesmannen i Møre og Romsdal 

Kristiansund og Nordmøre Turistforening 

Møre og Romsdal fylkeskommune 

Naturvernforbundet i Møre og Romsdal 

Norges Jeger og Fiskerforbund, Møre og Romsdal 

Norges Miljøvernforbund 

Smøla kommune 
 

  

Kopi til: 

Smøla Klekkeri Og Settefiskanlegg AS 

 



Dgkjhg  

 

Orientering til høringspartene (revidert 29.07.2013)

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. 

 

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. 



 

- KUNNGJØRING - 

Høring av konsesjonssøknad for regulering og vannuttak til Smøla Klekkeri og settefiskanlegg i 

Smøla kommune  

Smøla Klekkeri og settefiskanlegg AS søker om konsesjon til vannuttak på 33 l/s fra Fløvatnet, samt 3 

meter regulering av Fløvatnet i Smøla kommune. Det er også søkt om konsesjon til overføring og 

regulering av Kolbergvatnet og Kolbergtjønna. Søknaden behandles etter reglene i kapittel 3 i 

vannressursloven, og gjelder tillatelse etter § 8 i samme lov. 

Søknaden er lagt ut til offentlig ettersyn i Rådhuset på Smøla og på NVEs nettsider 

www.nve.no/konsesjonssaker fram til høringsfristen går ut. Dersom du ønsker en papirutgave av 

søknaden, ta kontakt med Maria Sørøy på tlf.: 71 54 42 01 eller e-post: maria@smolaks.no. 

Høringsuttalelser kan sendes oss elektronisk via www.nve.no/konsesjonssaker, per e-post til 

nve@nve.no eller per post til NVE, Konsesjonsavdelingen, Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo innen 

01.03.2018.  
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