Grunnvannskonsesjon
I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann
(vannressursloven) § 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og
energidepartementet 19. desember 2000
gis tillatelse til

uttak av grunnvann
Meddelt:

Oppdal Fjellmat & Fjellfisk AS, org.nr.: 816794692

Dato:

21.02.2019

Varighet:

Ubegrenset

Ref.:

201802140-14

Kommune: Oppdal
Fylke: Trøndelag
Vassdrag: Drivavassdraget
Vassdragnr.: 109

Side 2

I medhold av lov av 24. november 2000, nr. 82 om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)
§ 8, kgl. res. av 15. desember 2000 og fullmakt gitt av Olje- og energidepartementet 19. desember
2000, gir Norges vassdrags- og energidirektorat under henvisning til søknad av 08.05.2018 og til
vedlagt notat Bakgrunn for vedtak for uttak av grunnvann for oppdrett av fjellørret, Oppdal
Fjellmat og Fjellfisk AS konsesjon til uttak av grunnvann ved Skoresbruhølen på Driva , Oppdal
kommune i Trøndelag på følgende vilkår:
1. Grunnvannsuttak
Det gis tillatelse til å ta ut inntil 30 l/s grunnvann og et gjennomsnittlig uttak over året på 16 l/s (500 000
m3/år), ved Skoresbruhølen på Driva, Oppdal kommune.
Uttak av grunnvann skal begrenses til det grunnvannsmagasinet tåler, jf. vannressursloven § 44.
Konsesjonæren er forpliktet til å redusere, eventuelt stoppe uttak dersom det registreres uforutsette
negative konsekvenser av tiltaket.
Konsesjonen gjelder vannuttak i samsvar med den framlagte planen til oppdrett og produksjon av
fjellørret til matfisk og kan ikke gjøres gjeldende for andre former for utnyttelse. Vannforbruket skal
måles og registreres og dokumenteres ovenfor NVE på forlangende.
Avløpsvann skal renses og infiltreres tilbake i grunnen i samsvar med beskrivelsen i
konsesjonssøknaden, slik at netto vannuttak blir 2 l/s. På forespørsel skal konsesjonæren legge frem
dokumentasjon ovenfor NVE på at infiltrasjonsanlegget fungerer som beskrevet i konsesjonssøknaden.
2. Bortfall av konsesjon
Konsesjonen bortfaller hvis ikke arbeidet er satt i gang senest tre år etter at den ble gitt, jf.
vannressursloven § 27. Det samme gjelder hvis arbeidet deretter blir innstilt i mer enn to år. Norges
vassdrags- og energidirektorat (NVE) kan forlenge fristen en gang med inntil tre nye år.
3. Konsesjonærs ansvar ved anlegg/drift m. v.
Konsesjonæren plikter å påse at han selv, hans kontraktører og andre som har med anleggsarbeidet og
driften å gjøre, unngår ødeleggelse av naturforekomster, landskapsområder, fornminner m.v., når dette
er ønskelig av vitenskapelige eller historiske grunner eller på grunn av områdenes naturskjønnhet eller
egenart. Dersom slike ødeleggelser ikke kan unngås, skal rette myndigheter underrettes i god tid på
forhånd.
4. Godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m.v.
Konsesjonæren plikter å legge fram for NVE detaljerte planer med nødvendige opplysninger,
beregninger og kostnadsoverslag for anleggene. Arbeidet kan ikke settes i gang før planene er godkjent.
Anleggene skal utføres solid, minst mulig skjemmende og skal til enhver tid holdes i full driftsmessig
stand.
Godkjenning av planer og tilsyn med utførelse og senere vedlikehold og drift av anlegg og tiltak som
omfattes av denne post er tillagt NVE. Utgiftene forbundet med dette dekkes av konsesjonæren.
Kommunen skal ha anledning til å uttale seg om planene dersom det er avvik av betydning i forhold til
det som fremgår av konsesjonssøknaden.
Konsesjonæren plikter å foreta en forsvarlig opprydding av anleggsområdene. Oppryddingen må være
ferdig senest 2 år etter at vedkommende anlegg eller del av anlegg er satt i drift.
NVE kan gi pålegg om nærmere gjennomføring av plikter i henhold til denne posten.
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5. Naturforvaltning
I
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene i Driva
er slik at de stedegne fiskestammene i størst mulig grad opprettholder naturlig reproduksjon og
produksjon og at de naturlige livsbetingelsene for fisk og øvrige naturlig forekommende plante- og
dyrepopulasjoner forringes minst mulig.
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å sørge for at forholdene for
plante- og dyrelivet i området som direkte eller indirekte berøres av utbyggingen forringes minst mulig
og om nødvendig utføre kompenserende tiltak.
Konsesjonæren plikter etter nærmere bestemmelse av Miljødirektoratet å bekoste naturvitenskapelige
undersøkelser i de områdene som berøres av utbyggingen.
Alle utgifter forbundet med kontroll og tilsyn med overholdelsen av ovenstående vilkår eller pålegg gitt
med hjemmel i disse vilkår, dekkes av konsesjonæren.
6. Hydrologiske undersøkelser
Konsesjonæren skal etter nærmere bestemmelse av NVE utføre de hydrologiske observasjoner som er
nødvendige for å ivareta det offentliges interesser og stille det innvunne materialet til disposisjon for det
offentlige.
7. Etterundersøkelser
Konsesjonæren kan pålegges å utføre og bekoste etterundersøkelser av tiltakets virkninger for berørte
interesser. Undersøkelsesrapportene med tilhørende materiale skal stilles til rådighet for det offentlige.
NVE kan treffe nærmere bestemmelser om hvilke undersøkelser som skal foretas og hvem som skal
utføre dem.
8. Automatisk fredete kulturminner
Konsesjonæren plikter i god tid før anleggsstart å undersøke om tiltaket berører automatisk fredede
kulturminner etter lov av 9. juni 1978 nr. 50 om kulturminner § 9. Viser det seg at tiltaket kan være
egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre, skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk
fredede kulturminner, plikter konsesjonæren å søke om dispensasjon fra den automatiske fredningen
etter kulturminneloven § 8 første ledd, jf. §§ 3 og 4.
Viser det seg i anleggs- eller driftsfasen at tiltaket kan være egnet til å skade, ødelegge, flytte, forandre,
skjule eller på annen måte utilbørlig skjemme automatisk fredete kulturminner som hittil ikke har vært
kjent, skal melding om dette sendes fylkeskommunens kulturminneforvaltning med det samme og
arbeidet stanses i den utstrekning tiltaket kan berøre kulturminnet, jf. lov av 9. juni 1978 nr. 50 om
kulturminner § 8 annet ledd, jf. §§ 3 og 4.
9. Opphør av drift
Dersom driften av anlegget opphører, plikter anleggets eier å bringe området tilbake i den samme
tilstand som før anlegget ble etablert dersom dette er ønskelig ut fra hensynet til allmenne interesser.
10. Varslingsplikt
Konsesjonæren plikter å varsle NVE om navne- og/eller adresseendringer. Ved eventuell overdragelse
av anlegget skal NVE bli varslet om overdragelsen i forkant
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11. Kontroll med overholdelse av vilkårene
Konsesjonæren underkaster seg de bestemmelser som til enhver tid måtte bli truffet av Olje- og
energidepartementet til kontroll med overholdelsen av de oppstilte vilkår. Utgiftene med kontrollen
erstattes det offentlige av konsesjonæren etter nærmere regler som fastsettes av Olje- og
energidepartementet.
For å sikre at vedtak i medhold av vannressursloven blir gjennomført, kan den ansvarlige pålegges
tvangsmulkt til staten, jf. vannressursloven § 60. Pålegg om mulkt er tvangsgrunnlag for utlegg. Når et
rettstridig forhold er konstatert kan det gis pålegg om retting og om nødvendig pålegges stans i pågående
virksomhet, jf. vannressursloven § 59.
Overskrides konsesjon eller konsesjonsvilkårene eller pålegg fastsatt med hjemmel i vannressursloven
kan det ilegges overtredelsesgebyr, eller straff med bøter eller fengsel inntil tre måneder, jf.
vannressursloven §§ 60a og 63 første ledd bokstav c.

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Gry Berg
seksjonssjef

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

