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Vår dato: 01.04.2020         

Vår ref.: 202003901-2     

Arkiv: 311   Saksbehandler: 

Deres dato: 25.03.2020 Ellen Lian Halten 

Deres ref.:    
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Bygging av akvakulturanlegg på eiendommen gnr/bnr 106/109 

Brennholmen i Åfjord kommune, Trøndelag – NVEs uttalelse 

NVE viser til henvendelse av 25.3.2020, der tiltakshaver ber om en erklæring om at tiltaket ikke trenger 

behandling etter vannressursloven. 

Kvidul AS planlegger å bygge et akvakulturanlegg på eiendommen Brennholmen (gnr/bnr 106/109) i 

Åfjord kommune for produksjon av laks. Ved bruk av resirkuleringsteknologi skal det produseres 10 

mill smolt /postsmolt opp til 1000 gram, og 40 000 tonn matfisk. 

For lakseyngel skal produksjonen benytte ferskvann, for produksjon av postsmolt skal det benyttes 

brakkvann, og for produksjon av matfisk skal det benyttes renset sjøvann.  

Ifølge brev av 25.3.2020 skal alt ferskvann i forbindelse med produksjon av fisk i anlegget bli produsert 

gjennom avsalting av sjøvann.  Brakkvann vil bli laget ved å blande rent sjøvann og rent ferskvann. 

Etter det NVE forstår, skal slakting skje ved Kråkøy slakteri. 

Kvidul AS skal søke om konsesjon etter akvakulturloven og ber derfor NVE om en erklæring som 

bekrefter at tiltaket ikke trenger noen ytterligere behandling etter vannressursloven. Denne erklæringen 

skal legges ved konsesjonssøknaden.  

Ifølge karttjenesten NVE Atlas ligger eiendommen Brennholmen (gnr/bnr 106/109) på ei øy/holme i 

sjøen. Eiendommen har ingen vassdrag eller andre ferskvannsforekomster, og grenser heller ikke mot 

vassdrag. Etter NVEs vurdering er ikke planlagte tiltak innenfor virkeområdet til vannressursloven,      

jf. § 2. Dette betyr at NVE ikke har hjemmel til å vurdere ev. virkninger av tiltaket.  

Konklusjon 

Med bakgrunn i fremlagte opplysninger om tiltaket, jf. brev av 25.3.2020, og at det ikke finnes 

vassdrag eller andre ferskvannsforekomster på eiendommen Brennholmen, mener NVE at tiltaket 

er utenfor virkeområdet til vannressursloven, jf. vannressursloven § 2. NVE har ikke hjemmel til 

å vurdere ev. virkninger av tiltaket.  
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Vi gjør oppmerksom på at dersom planen endres slik at tiltaket er innenfor virkeområdet til 

vannressursloven, kan dette utløse konsesjonsplikt jf. vannressursloven § 8. Planen bør i så tilfelle 

sendes NVE for vurdering. Ved utførte tiltak som er konsesjonspliktige etter vannressursloven vil NVE 

med hjemmel i vannressursloven § 59 vurdere pålegg om retting. Iverksetting av konsesjonspliktige 

tiltak uten nødvendig tillatelse er straffbart etter vannressursloven § 63. 

Vi minner om at tiltaket må avklares i forhold til andre relevante lovverk, for eksempel plan- og 

bygningsloven. Tiltakshaver er ansvarlig for eventuelle skader og ulemper for private interesser som 

følger av tiltaket.  

 

 

Med hilsen 

 

Gry Berg 

seksjonssjef 

Ellen Lian Halten 

seniorrådgiver 
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