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NVEs vurdering av økt produksjon ved Firda settefisk Arnafjord i Vik 

kommune, Vestland 

NVE viser til brev av 25.5.2020 og oppdatert melding av 7.7.2020 fra Firda Seafood Group AS hvor 

dere ber oss vurdere om økt produksjon av settefisk ved deres anlegg i Arnafjord kan skje innenfor 

gjeldende vassdragskonsesjon. 

Bakgrunn 

Firda Seafood Group AS har konsesjon til vannuttak til anlegget gitt av OED den 7.4.2014. Det er gitt 

tillatelse til å ta ut maksimalt 20 m3/min i perioden 1. april til 30. november og 10 m3/min resten av året. 

I tillegg kan det tas ut inntil 3,5 m3/min grunnvann. Det skal slippes en minstevannføring på 100 l/s forbi 

inntakene i Sleipo og Breifossa i perioden 1. mai til 30. september. Resten av året skal det slippes 50 l/s. 

Settefiskanlegget planlegger nå en utvidelse av produksjonen. I dag har de konsesjon til å produsere 2,5 

millioner individer. Det planlegges nå å øke til en produksjon av 1500 tonn og 3,7 millioner individer. 

Dette skal gjøres uten å øke forbruket av ferskvann og utvidelsen skal skje i to byggetrinn.  

På maks forbruk i dag har anlegget brukt 15 m3/min ferskvann, 2,5 m3/min grunnvann og 6 m3/min 

sjøvann. På vinteren er maks forbruk 9 m3/min ferskvann fra elv, 2,5 m3/min grunnvann og 5 m3/min 

sjøvann. 

Byggetrinn 1: 

14 av 24 eldre 8-meters kar skal fjernes og erstattes av 8 nye kar på 17,4 m. De gjenværende eldre 

karene skal fremdeles fylles med ferskvann fra elv og grunnvann. Det blir så montert dynasandfiltre 

mellom gamle og nye kar, og de nye karene skal driftes med gjenbrukt ferskvann og saltvann. 

Produksjonen på byggetrinn 1 blir ca. 1000 tonn.  

Vannbehovet for hele anlegget i byggetrinn 1 er 13 m3/min ferskvann og 39 m3/min sjøvann sommerstid 

og 8,2 m3/min ferskvann og 24,6 m3/min sjøvatn om vinteren.  
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Byggetrinn 2: 

De resterende 10 eldre karene fjernes og erstattes med 4 nye kar på 17,4 m. Samtidig skal det settes opp 

10 nye 8 m kar innomhus. 

Karene på 8 m skal driftes på ferskvann fra elv og fra grunnvann, mens karene på 17,4 m skal driftes på 

ferskvann/gjenbrukt ferskvann og saltvann, 

Produksjonen i byggetrinn 2 blir ca. 500 tonn og totalt 1500 tonn for hele anlegget. 

Vannbehovet for hele anlegget i byggetrinn 2 blir 19,5 m3/min ferskvann og 58,5 m3/min sjøvann 

sommerstid og 12,3 m3/min ferskvann og 49,2 m3/min sjøvann om vinteren. 

Tabellen under gir en oversikt over planlagt vannforbruk: 

 

De nye karene skal i hovedsak fylles med brakkvann med en promille på 22. Sjøvann skal pumpes inn i 

anlegget. I tillegg skal det installeres dynasandfilter mellom de gamle og de nye karene for å kunne 

gjenbruke vann. Det ferskvannet som er brukt i eksisterende kar skal gjenbrukes med en rensekapasitet 

på 7,5 m3/min.  

Sjøvann har en promille på 28, og selskapet opplyser at de da trenger ferskvann som oppgitt i tabellen 

over for å nå en ønsket promille på 20-22 i karene. 

Totalt for anlegget vil maksimalt forbruk være 19,5 m3/min fra elv og grunnvann om sommeren og 12,3 

m3/min om vinteren.  

Selskapet vil i tillegg oppgradere alle kar med CO2-luftere og i perioden inn mot levering av fisk vil det 

være mulig å bruke bare sjøvann i de nye karene.  

Tiltakshaver skriver at hvis de skulle oppleve perioder med lite ferskvann kan de da altså drifte karene 

med et høyere innhold av sjøvann. På denne måten vil de være sikret drift i tillegg til at 

minstevannføringen i elva også er sikret. 

Tiltakshaver skriver at det ikke vil bli store endringer i uttaket fra elva i forhold til tidligere. 

På forespørsel fra NVE skriver tiltakshaver følgende om erfaringer med dagens vannuttak: 

«Vannuttaket vi har i dag fungerer bra, og etter at vi fikk alt på plass med de nye inntakene 

har vi ikke hatt problemer med å få nok vann til fisk og minstevannføring. Men vi ser at det 

renner mye vann i grunnen både før og etter inntaket, og vi vurderer derfor å flytte 
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vanninntaket noen hundre meter for å sikre enda mer vann både til fisk og til 

minstevannføring. Vi søker ikke om økt uttak, og vi gjør dette kun som en ekstra sikring. 

Dette jobbes det med i en parallell søknad / meldingssak. For denne saken vil nåværende 

inntak være gjeldene, og vi er trygg på at tiltakene vi gjør nå er innenfor konsesjonen, og at 

vi har nok vann til fisk og minstevannsføring.» 

  

NVEs vurdering 

Firda Seafood Group AS har konsesjon til å ta ut maksimalt 20 m3/min vann fra Sleipo og Breifossa i 

perioden 1. april til 30. november og 10 m3/min resten av året. I tillegg kan det tas ut inntil 3,5 m3/min 

grunnvann. Det skal slippes en minstevannføring på 100 l/s forbi inntakene i Sleipo og Breifossa i 

perioden 1. mai til 30. september. Resten av året skal det slippes 50 l/s. 

Det opplyses i søknaden at det i dag blir brukt maksimalt 15 m3/min ferskvann fra elv, 2,5 m3/min 

grunnvann og 6 m3/min sjøvann. På vinteren er maks forbruk 9 m3/min ferskvann fra elv, 2,5 m3/min 

grunnvann og 5 m3/min sjøvann. 

Totalt for anlegget etter utvidelsen vil maksimalt forbruk være 19,5 m3/min fra elv og grunnvann om 

sommeren og 12,3 m3/min om vinteren.  

Opplysningene fra søker viser at de i dag har ligget godt innenfor det vannuttaket som de har konsesjon 

til. Dette er et settefiskanlegg som ikke har reguleringsmuligheter og de vil derfor være ekstra sårbare i 

tørre perioder. Dette medfører også at de må være ekstra påpasselige med at de ikke har for stor 

produksjon i anlegget. De må alltid ta høyde for at det kan bli tørt i elva og at det også skal slippes 

minstevannføring. 

Søker skriver at de i dag har god kontroll på vannuttaket sitt og at de ikke har problem med å slippe 

minstevannføring. NVE legger til grunn for vår vurdering at det skal brukes minimum 2,5 m3/min 

grunnvann både sommer og vinter siden dette er oppgitt for dagens vannuttak. Med dette som 

forutsetning vil utvidelsen medføre en økning i maks forbruk fra elv på 2 m3/min om sommeren og 0,8 

m3/min om vinteren. Vannuttaket vil fortsatt være innenfor konsesjonen, men det begynner å nærme seg 

det som NVE har vurdert at vannressursen tåler (konsesjonen) og tiltakshaver må ha stort fokus på 

vannbesparende tiltak i tørre perioder. 

Ut ifra den informasjonen NVE har fått fra tiltakshaver ser det ut til at produksjonen kan økes innenfor 

gjeldende konsesjon. 

Konklusjon 

På bakgrunn av at endringen skal skje ved en endring av produksjon, og innenfor rammene i 

gjeldende konsesjon, vurderer NVE det slik at utvidelsen ikke vil medføre behov for ny 

konsesjonsbehandling etter § 8 i vannressursloven.  

NVE påpeker at det er Firda Seafood Group AS sitt ansvar å holde seg innenfor den gjeldende 

konsesjonen fra 7.4.2014 med tilhørende vilkår, og de krav som følger av vannressursloven. Selskapet 

må være forberedt på å kunne dokumentere vannuttaket dersom NVE krever dette. 
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NVEs veiledning 

Vannressursloven har flere alminnelige regler om vassdrag. Disse er gitt i vannressursloven kapittel 2, 

og gjelder for alle tiltak i vassdrag. NVE viser spesielt til aktsomhetsplikten i vannressursloven § 5 som 

pålegger at vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og ulempe 

for allmenne og private interesser. Vi gjør oppmerksom på at dersom planen endres eller det viser seg at 

allmenne interesser kan bli berørt av tiltaket, 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 og 

lakse- og innlandsfiskloven. Tiltakshaver er ansvarlig for eventuelle skader og ulemper for private 

interesser som følger av tiltaket. 

Med hilsen 

 

Gry Berg 

seksjonssjef 

Silje Aakre Solheim 

seniorrådgiver 

 

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