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ADA/1SELV SNIOLTANLEGG A/S - REGULERINGAV HELVETESVATN OG
LANDERSF JORVA TN I LEBESBY KOl1MUNE, FINNMARK

Den f oreliggende sak gjelde r søknad fr a Adamselv Smoltanlegg
2/5 om tillatelse i henhold ti l vassdra gslovens§§ 1 04 og
1 05, i f: . - $ 1 06 ti l regulering av Helvee svan og
Landersfj ordvatn i Lebesby kommune, Finnmark.

Adamselv Smoltanl egg A/S søk te !5.05.·19135 om konse sjon for
et smoltanlegg i Adamselv i Lebesby kommune. Konsesjon for
anlegget ble innv ilget av Fi skeridirekt oratet ved brev av
01 .04. 1986. Konsesjon ble git t under for utsetning av a.t
inngre pene i to vann behandl es etter vassdragslove n.

Ued en in kurie ble ik ke sknade n dengang behandlet av
fylkes manneni. Finnmark som en saknad etzer vassdragsiovens
§§ 1 04 -- 1 06. fylkesm annen har nå behandie t søknaden og

·sendt saken ti l NVE.

Vann ti l smoltanle gget som er beregnet f or oppirett av
1 000 000 smolt pr. år skal skaffes ved e.regulere
Helvetes vatn og Landersfjordva tn.

I de oppr innelig pla nene var de to vannene ment som
reservev annkilde og produksjo nsvannet fr a Adamselv Kraftverk
ment som primærvannkilde. Nå er de to vannene hovedvannkilde
og vann fra kraft verket rese rvevannkil de.

Helvet esvatn er pl anlagt hevet 2 m og senket 3 m i forhold
til normal vannstand. Landersi jord er pla nlagt hevet 0, 5 m og
senket 2. 5 m i forho ld ti l normalvannstand. Det samlede
magasin vil utgjo re ca. 2,5 mill. m?.
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Fylkes mannen i Finnmark har ingen vesentlig innve ndinger mot
in ngrepene og går inn for at tillatelse gis på nærmere
angit te vilkär.

NVE går inn for at Adamselv Smoltanlegg A/S gis til latelse
etter vassdragslovens S5 1 04 og 1 05, jfr. 106 til ä regulere
de nevnte vann somomsokt.

Direktora tet for naturforvaltni ng og Statens forurens ings-
ti! syn tilrär at soknaden bli r imotekommet, men pä visse
vilkär .

Landbruksdepartementet har gitt tillatelse. i h. h. t. lov om
tiltak mot sjukdommer hos fersk vannsfisk og Fiskeri-
di rektoratet har gitt konsesjon for kiekking av rogn og
oppdrett av settefisk. ·

Mil3avern deparementet hadde in gen merknader til saken.

I medhold av iov om vassdragene av 1 5. mars 1 940 nr. 3
55 1 04, 105, jfr . S 1 06 og bemyndigelse gitt ved kgl . res.
7. september 1990 gis Adamselv Smoltanlegg A/ S tiliatelse
til å r egulere Landersfjordva tn med0, 5 m heving 0g 2,5 m
senkin g og Helvetesvatn med 2,0 m heving og 3 ,0 msenking i
forhold t i l normalvannstanden f or å benytte magasinene til
vannforsyning til sitt oppdrettsanlegg. Till atelsen gjelder
også for det nødvendige gravear beidet i forbindelse med
anlegget.

Ti llatelsen gis på følge nde vilkår:

I
a) Høyeste og laveste regul erte vannstand i Helvetesvatn og

Landersfjordvatn skal merkes tydelig og med vari ge
merker.

b) Det skal føres protokoll over magasinenes manøvrering.
Protokollen oppbevares av anleggenes eier, og fremvises
på forespørsel for offen tlig myndighet.

cl Tilsyn med utførelsen og senere vedlikehold og drift av
anlegget er tillagt NVE.

II
Konsesjonaren plikter ett er nærmere avtale med Direktoratet
fo r naturforvaltning:

al å sette ut yngel og/eller settefisk ( herunder også smolt
og annen flerårig fis k) av det antall, de arter og
stammer, den størrelse og kvalitet, og på den tid, det
sted og den måte som måtte fastsettes,
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b) å bekoste fiske ribiologisk e undersøkelser etter
etableringen av anlegget,

c) å utføre arbeid i bekkene for å sik re ørretens gyte-
for hold.

Det forut settes at konsesjonæren tar kontakt med
Direkt oratet for naturforva ltning om vilkärenes pkt. II.

Ette r fullmakt

P. H. Haisveen

Hara ld Soll i

Kopi:
NVE
Miljav erndepartem entet
Fylkes mannen i Finnmark
Lebesby kommune


