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Uttak av drikkevann i Finnsætervannet, Andøy kommune, Nordland tiltaket er vurdert ikke konsesjonspliktig
Vi viser til melding av 26.4.2016 om uttak av drikkevann i Finnsætervannet og vår befaring, 22.9.2016.
NVE skal på bakgrunn av opplysningene i meldingen og høringsuttalelser avgjøre om utbyggingen
medfører slike skader eller ulemper for allmenne interesser at tiltaket må ha konsesjon etter
vannressursloven § 8.
Orientering om tiltaket
Tiltakshaver Andøy kommune ber om vurdering av konsesjonsplikt for uttak av vann i Finnsætervannet
(vassdragsområde 178, løpenummer 47159) i Andøy kommune. Nedslagsfeltet til kilden er preget av
høyfjellsterreng med høye og bratte fjellsider og er lite benyttet til menneskelig aktivitet.
Det omsøkte vannuttaket har til hensikt å erstatte eksisterende og delvis private drikkevannskilder i
Forfjord-/Medby-/Fornes-området i Andøy kommune. Vannverket vil forsyne 68 husstander i området
der et stort antall er benyttet som fritidsbolig.
Vassdragstiltaket er planlagt med inntaksleding på ca. 20 m dybde i Finnsætervannet (kote 270).
Vannledningen graves ned fra inntakskummen 10-50 m fra vannkanten til Finnsætervannet og ca. 3 km
til renseanlegget ved kommunal vei i Forfjorden. Eneste synlige terrenginngrep vil være inntakskummen
med nødvendige ventiler ved Finnsætervannet. Det er ikke tiltenkt demning/høydemagasin i kilden.
Ledningen (Ø250 mm) er dimensjonert for slukkevann til brann, men vil med et normalt uttak med
samtidsfaktor 0,4 gi et forbruk på under 0,5 l/s. I tillegg kommer vannforbruket fra landbruket som gir et
beregnet maksimalt totalforbruk på ca. 0.7 l/s.
Området er registrert som LNF-område i kommuneplanens arealdel.

Finnsætervannet - hoveddata
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Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
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0301 OSLO
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TILSIG
Nedbørfelt
Middelvannføring
Alminnelig lavvannføring

km2
l/s
l/s

4,1
207
47

VASSDRAGSANLEGGET
Inntak
Avløp
Lengde rør
Total maksimal kapasitet på rør
Maksimalt vannuttak

moh
moh
m
l/s
l/s

270
10
3000
20
0,7

Høring
Meldingen er sendt Andøy kommune, Nordland fylkeskommune og Fylkesmannen i Nordland på
høring. Dette anses tilstrekkelig for meldinger. NVE har mottatt følgende uttalelser:
Fylkesmannen i Nordland har gitt uttalelse i skriv av 25.8.2016:
«Vannuttaket synes å være såpass beskjedent at det neppe vil påvirke vannføringen i
Finnsæterelva og videre i Gårdselva i vesentlig grad, selv ved tørre somrer. NVE må vurdere om
det eventuelt foreligger usikkerhet tilknyttet vannføringen i elvene, og om berøring av et viktig
regionalt anadromt vassdrag i seg selv er grunn nok til å kreve konsesjon.»
Nordland fylkeskommune uttaler i brev av 17.6.2016:

«Konklusjon
Etter fylkeskommunens vurdering vil tiltaket ikke være til nevneverdig skade eller ulempe
for våre ansvarsområder. Landskapet i området har lite eller ingen tekniske inngrep og er av
stor verdi. Tiltaket må derfor få en god landskapsmessig tilpasning.»
NVEs vurdering
Finnsætervassdraget drenerer et nedbørsfelt på ca. 4 km². Vassdraget har ei middelvannføring på ca. 207
l/s ved det planlagte tiltaket. Alminnelig lavvannføring er av søker oppgitt til 47 l/s. Vannuttaket oppgis,
med maksimalt samtidsforbruk, til 64 m³/døgn tilsvarende 0,7 l/s. Vannledningen er imidlertid
dimensjonert for brannvann og innehar derfor noe større kapasitet.
Tiltakshaver hadde, i utgangspunktet, ikke planlagt for slipp av minstevannføring. NVE understreker
derfor rekkevidden og betydningen av § 10 i vannressursloven;
…»Ved uttak og bortledning av vann som endrer vannføringen i elver og bekker med årssikker
vannføring, skal minst den alminnelige lavvannføringen være tilbake, hvis ikke annet følger av denne
paragraf….»
Uttak av vann påvirker omkringliggende vassdrag. § 10 i vannressursloven sikrer at minimum
alminnelig lavvannføring blir tilbake i det berørte vassdraget, også når tiltaket behandles etter andre
lover og regler.
Elva renner jevnt bratt i løsmasser i et kupert område preget av blandingsskog og myr. Elva ligger til
dels nedskåret i landskapet og er lite eksponert visuelt.
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Det er ikke gjennomført en egen biologisk undersøkelse for det planlagte prosjektet. Søk i naturbase og
Artskart 13.2.2017 viser ingen registreringer av rødlista arter i influensområdet. Vest og øst for
tiltaksområdet finnes kartlagte friluftsområder med rike opplevelseskvaliteter, Lovikdalen/Bleksdalen og
Ladalsvatnet og Storvatnet. Områdene beskrives som lett tilgjengelige turområder der verdiene særlig
knytter seg til urørthet, friluftsliv og fiskemuligheter. NVE vurderer ikke påvirkningen av landskap og
friluftsliv som avgjørende for saken.
Fylkesmannen i Nordland understreker at den tilknyttede Gardselva har meget gode gyte- og
oppvekstmuligheter for lakseunger. Fylkesmannen viser samtidig til at Finnsæterelva har relativt lite
potensiale som produksjonsområde for laksefisk. De største konsekvensene synes derfor å knytte seg til
en eventuell reduksjon i vannføringen i Gardselva.
NVE er imidlertid enig med Fylkesmannen som viser til at det skisserte vannuttaket neppe vil påvirke
vannføringen i Finnsæterelva og videre i Gardselva i særlig grad, selv ved tørre somre.
NVE ser at det også kan være potensiale for konflikt med reindriftsinteressene i området. Tiltaket kan
komme i konflikt med årsbeite for rein, både vår- og sommerbeite, samt merkegjerde og gammer for
reindriften. Det er derfor en forutsetning for den planlagte vannforsyningen at det tas hensyn til
reindrifta gjennom tett dialog, en styrt og begrenset anleggsperiode. Vi vurderer det også slik at en
eventuell behandling etter plan- og bygningsloven vil ivareta dette forholdet. Tiltakshaver, Andøy
kommune, må imidlertid være oppmerksom på at eventuell bruk av hensynssoner ved vannkilden kan
skape problemer for reindriften i området.
NVE mener, på denne grunnlaget, at det er lite trolig at allmenne interesser knyttet til terrestrisk og
akvatisk miljø vil bli nevneverdig negativt påvirka av det planlagte vannuttaket.
NVEs vedtak
Med hjemmel i vannressursloven § 18 og delegering til NVE fra Olje- og energidepartementet av
19. desember 2000, vedtar NVE at tiltaket ikke trenger konsesjon etter vannressursloven § 8.
Vedtaket forutsetter at tiltaket gjennomføres i samsvar med framlagte planer. Dersom planene endres,
må tiltaket vurderes på nytt. Iverksetting av konsesjonspliktig tiltak uten nødvendig konsesjon er
straffbart etter vannressursloven § 63.
Vi gjør oppmerksom på at selv om tiltaket ikke er konsesjonspliktig etter vannressursloven, gjelder
aktsomhetsregelen i vannressursloven § 5 og vannressursloven § 41 om nedlegging av vassdragsanlegg.
§ 10 i vannressursloven setter vilkår om at minimum alminnelige lavvannføringen skal være tilbake i
vasdraget.
Dette vedtaket har en gyldighet på tre år. NVE anbefaler at saken legges frem for NVE for ny vurdering
hvis tiltaket ønskes realisert etter dette tidsrom.
Videre saksbehandling
NVEs konklusjon bygger på de opplysningene som er gitt i meldingen av 26.4.2016. Ved endringer i
planene må ny melding sendes, slik at NVE kan vurdere konsesjonsplikten på nytt.
Vi understreker at dette vedtaket ikke gir tillatelse til bygging. Tiltaket som ikke trenger konsesjon etter
vannressursloven, skal bygges etter reglene i plan- og bygningsloven. Tiltakshaver må selv ta kontakt
med kommunen for nødvendige avklaringer og for å få de nødvendige tillatelser.
Videre gjør vi oppmerksom på at tiltakshaver selv må avklare forholdene til de private interessene som
eventuelt blir berørt som følge av tiltaket. NVE vurderer ikke de privatrettslige forholdene.
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Om klage og klagerett
Klageberettigede kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen tre uker fra det
tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er
begrenset til parter (grunneiere, rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig
klageinteresse (hovedsakelig organisasjoner som representerer berørte interesser).
En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. Vi
foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Gry Berg
seksjonssjef

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

Kopi til:
Fylkesmannen i Nordland
Nordland fylkeskommune

