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NVEs vurdering av utvidelse av drift og endring av vannbehovfor
lokalitet Adamselva– Lebesbykommune i Finnmark
NVE viser til oversendelse
av akvakultursøknad19.7.2018samtetterfølgendekorrespondanse
.
Omtale av plan for tiltaket
Grieg SeafoodFinnmarkAS (GSF) planleggerå øke sin smoltproduksjonfra 10 til 12 millioner i året.
For å få til dettehar de avtalt medStatkraftat de kan økevannuttakfra Adamselva kraftverk fra 5 til
maksimalt10 mill. m3 i året.Avtalensordlyd er som følger:
«Maksimaltvannuttak er begrensettil 10 million kubikkper år. GS(Grieg Seafood
Finnmark) skal innrettesin virksomhetslik at skadeog ulempersomfølge av
oppholdi levering av vann søkesredusert».
Beggeanleggenehar konsesjongitt ved kongeligresolusjon,kraftverketi 1970og settefiskanlegget
i
1990.Settefiskanleggets
konsesjonoppgir kraftverketsomreservevannforsyning.
De to konsesjonærene
inngikk avtaleom vannuttaketfra kraftverketi 1992.Settefiskanle
ggetskulle etteravtalenfå inntil 5
mill. m3 i året.
Vannleveransenblir tatt fra trykksjaktentil Statkraftfør turbin, dettebetyr at vanneti teorienkunneblitt
benyttettil kraftproduksjon.Dette vanneter beregnettil en energiekvivalentpå 0,45 KWh/m3, dette
betyr at et maksuttakpå 10 mill. m3 vann tilsvarer 4,5 GWh. Kraftverketproduserer199 GWh i året.
Det er bygd et minikraftverk på vannuttaketfra Statkraftsvannledningtil GSFssettefiskanlegg.Strøm
fra detteanleggetførestilbake til Statkraftsstrømnett,og har en anslåttkraftleveransepå 430 KWh
(AdamselvII, vannkraftverknr 1290).GSFsanslårat minikraftverketvil produsereca. 2,5 GWh per år
etter omleggingen.Krafttapettiltaket fører til vil væreminimalt, på omtrent2 GWh eller 1% av
kraftverketstotaleproduksjon.
Alt av infrastruktur ellers når det gjelder tilgang til ferskvanner uendret.GSF planleggerhøy grad av
resirkuleringav ferskvanni sin nye produksjon,meden resirkuleringsgradpå over 90 %. Dermedgår
produksjonpå gjennomstrømmingned.Samtidigvil anleggetbrukeen god del sjøvanni produksjonen
og mestepartenav biomassenvil produserespå det. Søkermelderat brukenav ferskvannvil værelangt
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underferskvannskapasiteten
som anleggethar via konsesjonfra NVE samtavtalemedStatkraft.Det er
utarbeidetberedskapsplan
ved vannstopp.
NVEs vurdering
Settefiskanleggets
planlagteøkningi uttak av vann fra kraftverketinnebærerikke økt vannuttakfra
vassdraget,bareendretbruk av vannet.NVE vurdererat den viktigste effektenav tiltaket settfra vårt
ståstedligger i det potensiellekrafttapet. I dettetilfellet er krafttapetsværtlite, og vi kan ikke se at det
påvirker allmenneinteressernevneverdig.Konsesjoneneligger fast medsine reguleringsgrenser
og krav
til slipp av minstevannføringfra Lille Måsevatn. Vi leggertil grunn at dissevilkåreneopprettholdesog
ivaretas.
Avtalensordlyd gir kraftverketforrangtil vannetved behov.Dette er viktig ut fra formålet med
kraftkonsesjonen.Settefiskanlegget
må værebevisstpå at dettesettervissegrenserfor dem,og at de
ikke kan regnedettesomnoenfullgod reservevannforsyning.
De må planleggedriften slik at de er
sikker på at de har vann nok fra egenvannforsyningi tilfelle kraftverketikke har mulighet til å levere.
Farenfor eventuellvannmangelvil væresettefiskanleggetsrisiko. Søkeroppgir å væreklar over dette,
samtat de har beredskapsplaner
for vannstopp.
NVE vurderer planeneslik de er fremlagt til ikke å kreve noen ytterligere behandling etter
bestemmelsenei vannressursloven.
NVEs veiledning
Vannressurslovenhar flere alminneligereglerom vassdrag.Disseer gitt i vannressursloven
kapittel 2,
og gjelder for alle tiltak i vassdrag.NVE viser spesielttil aktsomhetsplikteni vannressursloven
§ 5 som
påleggerat vassdragstiltakskal planleggesog gjennomføresslik at de er til minst mulig skadeog ulempe
for allmenneog private interesser.
Vi gjør oppmerksompå at dersomplanenendreseller det viser segat allmenneinteresserkan bli berørt
av tiltaket, kan detteutløsekonsesjonspliktjf. vannressurs
loven § 8. Planenbør i såtilfelle sendesNVE
for vurdering.Ved utførtetiltak som er konsesjonspliktigeettervannressursloven
vil NVE medhjemmel
i vannressursloven
§ 59 vurderepåleggom retting. Iverksettingav konsesjonspliktig
e tiltak uten
nødvendig tillatelse er straffbartettervannressursloven
§ 63.
Vi minnerom at tiltaket må avklaresi forhold til andrerelevantelovverk, for eksempelplan- og
bygningslovenog lakse- og innlandsfiskloven.Tiltakshaverer ansvarligfor eventuelleskaderog
ulemper for private interessersom følger av tiltaket.

Med hilsen

Gry Berg
seksjonssjef

Karen Elise Sundelin
overingeniør

Dokumentetsendesuten underskrift.Det er godkjenti henholdtil interne rutiner.
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