
"-Norges

vassdrags- og
energidirektorat

E

KTI-notat nr.: 26/2008 - Bakgrunn for vedtak

Søker/sak: Nova Sea AS/Vannuttak til settefiskanlegg i Sundsfjorddalselva

Fylke/kommune: Nordland/Gildeskål

'Ansvarlig: Øystein Grundt

Saksbehandlere: Stian Bue Kanstad/ Auen Korbol

Sign.:

Sign.:

Dato:

Vår ref.:
Sendes til:

16 MAI 2008
NVE 200706652-31

Søker og alle som har uttalt seg til saken

Middelthuns gate 29

Postboks 5091 Majorstua
0301 OSLO

Telefon:22 95 95 95
Telefaks:22 95 90 00
E-post: nve@nve.no
Internett: www.nve.no

Org. nr.:
NO 970 205 039 MVA
Bankkonto:
0827 10 14156

Søknad om tillatelse til vannuttak fra Sundsfjordvassdraget ved
etablering av settefiskanlegg i Gildeskål kommune, Nordland fylke

Innhold
Søknad 2
Uttalelser til søknaden 18
Søkers kommentar til høringsuttalelsene 24
Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) merknader 27
NVEs vurdering 31
NVEs konklusjon 33
Ekspropriasjon av rettigheter 33
Merknader til konsesjonsvilkårene etter vannressursloven 33
Andre merknader 34

Sammendrag

Søknaden gjelder tillatelse etter§ 8 i vannressursloven for Nova Sea AS til vannuttak i forbindelse
med etablering av settefiskanlegg og behandles i henhold til reglene i kap. 3 i samme lov.

Utbyggingsområdet ligger i utløpet av Sundsfjordvassdraget på Øyra i Gildeskål kommune, Nordland
fylke. Selskapet planlegger å etablere et eget inntak i inntaksdammen til Sjøfossen kraftverk.
Vannuttaket vil bli på inntil 1,5 m3 /s og det er ikke foreslått slipp av minstevannføring. Uttaket vil
redusere kraftproduksjonen i Sjøfossen kraftverk med ca. 3,3 GWh. Det søkes samtidig om å etablere
en reservevannforsyning fra Sundsfjord kraftverk pa inntil 1 m'/s.

Området er betydelig preget av menneskelige inngrep og vassdraget er regulert.

Gildeskål kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Gildeskål Jeger- og
Fiskeforening er alle positive til en etablering av settefiskanlegget. De resterende høringsuttalelsene
har ingen større merknader til planene. Fylkesmannen kommer med forslag til vilkår for å redusere
konsekvensene. Disse innebærer bla. å ivareta den naturlige elvebunnen ved rørkryssing av
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Sundsfjordelva, holde et stabilt vannivå i en periode på 6 uker i inntaksdammen for Sjøfossen
kraftverk etter isgang av hensyn til smålom, tildekking/nedgraving av overføringsledning der dette er
mulig og en skånsom behandling av terreng og vegetasjon.

NVE legger vekt på at etableringen av settefiskanlegget vil gi tiltrengte arbeidsplasser i Gildeskål
kommune og at den økte verdiskapningen lokalt vil være markant. Etableringen vil også gi økte
skatteinntekter inkludert eiendomskatt for Gildeskål kommune. Samlet finner NVE at ulempene ved
ornsøkte vannuttak totalt sett ikke er betydelige. Inngrepene vil også foretas i et område som allerede
er sterkt preget av inngrep og vassdragsregulering.

NVE mener fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne og
private interesser slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt. NVE gir i medhold av
vannressursloven § 8 Nova Sea AS tillatelse til å etablere vannuttak fra Sundsfjordvassdraget
samt etablering av supplerende- og reservevannforsyning fra Sundsfjord kraftverk. Tillatelsen
gis på nærmere fastsatte vilkår.

Søknad

NVE har mottatt følgende søknad fra Nova Sea AS, datert 28.09.2007:

"Nova Sea AS onsker bygge settefiskanlegg på Øyra i Sundsfjord i Gildeskål kommune.
Prosjektet forutsetter konsesjon etter vannressursloven for uttak av vann fra Sundsfjorddalselva
og fra Sundsjjord kraftverk.

Nova Sea As søker med dette om konsesjon etter vannressurslovens §8 for slikt uttak.

Nødvendige opplysninger framgår av vedlagte rapport utarbeidet av Barlindhaug Consult AS."

Vi refererer videre fra søknaden:

"Innledning

1.1 Om søkeren

Tiltakshaver:

Nova Sea AS, Boks 34, 8764 Lovund.

Nova Sea AS driver fiskeoppdrett inkl. pakking og foredling av laks. Selskapet er Nord-Norges
største oppdrettsselskap, har 160 ansatte og omsatte for ca 600 mill.kr i 2006. Selskapet ledes
av adm.dir Karsten Nestvold. Hovedaksjonær er Steinar Olaissen, Lovund, og Marine Harvest
Norway AS har en eierandel på 42 %.

1. 2 Begrunnelse for tiltaket

Oppdrettsbransjen begrenses i dag av tilgang på smolt (sjøklar settefisk). Det er behov for økt
kapasitet på settefiskproduksjon, og det er samtidig et sterkt strategisk ønske fra Nova Sea As
om å kontrollere også denne delen av oppdrettsvirksomheten slik at man blir selvforsyntfor
egen matfiskproduksjon.
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Settefiskproduksjon krever store vannmengder. Slike vannmengder er tilgjengelige i

Sundsfjord, og vannet hentes da.fra et vassdrag som.frafør er svært sterkt preget av

vassdragstiltak. Uttak av vann til settefiskanlegg vurderes agi små negative tilleggseffekter.

Kommunen har videre tilrettelagt for etablering av settefiskanlegg gjennom regulering av
industriområde på Øyra i Sundsjjord.

1.3 Geografisk plassering av tiltaket

Settefiskanlegget vil bli lokalisert på Øyra i Sundsjjord i Gildeskål kommune, Nordland fylke.

Avstand til kommunesenteret Inndyr er 15 km.Avstand til Bodø flyplass er ca 80 km langs Rv

17 og Rv 80.

[. ..]

1.4 Dagens situasjon og eksisterende inngrep

Området er i dag meget sterkt preget av landskapsinngrep. Det meste av dette er knyttet til

kraftverksprosjekt med tilhørende damanlegg, veier, linjebygging, etc.

[. ..]

Følgende orientering om anleggene i Sundsjjorden er hentet.fra kap 13 i teknisklokonomisk

plan for Reinskarutbyggingen:

"Dagens utbygging i Sundsjjorddalen består av kraftverkene Sjøfossen, Langvatn og

Sundsjjord. Langvatnet og Fellvatnet  i  Sundsjjordvassdraget er tidligere overført til

Sundsfjordutbyggingen, der de nyttes i Sundsfford kraftverk. Fellvatnet utnyttes også i
Langvatn kraftverk. Flomtapene fra magasinene Langvatnet og Fellvatnet går til
Storvatnet.

Langvatn kraftverk utnytter vassdraget ned til Fellvatnet ved installasjon av et

horisontalt Francisaggregat på 5,4 MW  i  den gamle overforingstunnelen Fellvatnet-
Langvatnet. Anlegget eies av Sundsjjord Kraftlag ANS, og ble satt i drift i 1979.

Avløpet fra Langvatn kraftverk nyttes sammen med lokalfeltet til Langvatnet i

Sundsjjord kraftverk, som nytter fallet mellom Langvatnet og Sundsjjorden.
Installasjonen er 96 MW, fordelt på 3 like store aggregater. Anlegget eies av

Sundsfjord Kraftlag ANS, og ble satt  i  drift 1960-1963. Kraftverkene  i
Sundsfjordområdet omfatter også Forså kraftverk, men dette kraftverket nytter ikke

felter til Sundsfjorddalselva. Forså kraftverk har en installasjon på 12 MW, og ble satt
i drift i 1963. Også dette kraftverket eies av Sundsjjord Kraftlag ANS. "

"Sjøfossen kraftverk nytter fallet mellom et inntaksmagasin like oppstrøms

kraftstasjonen og havnivå. Kraftverket ble satt i drift i 1949/50. Sjøfossen kraftverk

disponerte opprinnelig hele Sundsfjorddalselva, men installasjonen var tilpasset det

lokale forbruket. Kraftverket utnytter i dag tilsiget fra lokalfeltet nedenfor Langvatnet

og Fellvatnet, ca. 40  %  av opprinnelig, totalt tilsig. Anlegget eies av Sjøfossen
Energi."

For tiden pågår utbyggingen av Reinskar kraftverk i Sundsfjorddalen. Kraftverket har inntak i

Storvatnet, hvor reguleringen nå økes betydelig. Kraftverket ligger ca 4 km fra Rv 17.
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Som det framgår av tegning i vedlegg 2, er det en rekke kraftlinjer i området, med
koblingsstasjonen ved Sundsjjord kraftverk som senter. Kraftverkene med tilhørende
bygningsmasse og linjene preger landskapsbildet i dette området.

Det omsøkte prosjektet, settefiskanlegg på Øyra i Sundfjord, er basert på at det hentes
ferskvannfra inntaksdammen til Sjøfossen kraftverk ogfra Sundsjjord kraftverk. Eksisterende
anlegg/virksomhet og omsøkt prosjekt berører hverandre sterkt ved at:

•  Vann som hentes fra inntaksdammen til Sjøfossen kraftverk gir redusert produksjon ved
kraftverket, i den grad det ikke ville vært overløp i dammen.

•  Vannmengde i Sundsjjorddalselvafra inntaksdammen til sjøen, påvirkes.

•  Reinskar kraftverk (under bygging) vil p@virke tilrenningsforholdene til
inntaksdammen, og dermed tilgangen på vann til settefiskanlegget.

•  Sundsjjord kraftverk produserer etter markeds- og magasinforhold. Store mengder vann
slippes ved produksjon. Vannslippet stanser når man av ulike årsaker ikke produserer
kraft. Uttak av vann til et settefiskanlegg gir behov for nært samarbeid mellom partene.

{...}

2. Beskrivelse av tiltaket

2.1 Etablering av settefiskanlegg  -  hovedtrekk

Store produksjonsenheter anses i dag nødvendig ved utbygging av nye settefiskanlegg, for å
sikre god drift og lav smoltpris. Nova Sea AS planlegger etablering av settefiskanleggfor 8 --
IO millioner smolt pr. år på regulert industriområde på Øyra i Sundsjjord, se bilde vedlegg 4.
Dette er et svært stort anlegg -  et av de største som er etablert i Norge.

Et slikt anlegg vil gi behov for et industriareal på ca. 25 -  30 mål. Produksjonen tenkes fordelt
på 3  -  4 store haller. Haller gir fordeler både mht. arbeidsmiljø, smittehygieniske forhold,
lysstyring og annet. Apne vekstavdelinger, evt. med telt for hvert kar, vil imidlertid gi lavere
investeringskostnad og må vurderes. Klekkeri og startforing vil uansett legges i haller.

Det må sikres en stabil vanntilførsel. Selv ved kortvarige stans i vannforsyningen vil stor
skade oppstå, og full stans ifor eksempel 20- 30 minutter vil vere fatal for fisken.

Slik forholdene er i Sundsjjorden tenkes vannforsyningen sikret gjennom:

•  Ferskvannsforsyning fra inntaksmagasinet til Sjøfossen kraftverk på ca kt. 59. Vannet
vil gå med selvfall herfra til settefiskanlegget.

•  Ferskvannsforsyning fra Sundfjord kraftverk. Vannet herfra forutsettes overført i egen
ledning, i hovedsak i samme grøft som førstnevnte ledning.

•  Sjøvannsforsyning

Vannforbruket vil variere med en rekke faktorer knyttet til drift av anlegget og etter behov for
utsetting av smolt i matfiskanleggene.

[. . .}
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2.2 Produksjon og vannforbruk

Vannbehovet avhenger i hovedsak av biomassen i anlegget og oksygenering. Biomassen vil
både være avhengig av antallet fisk i anlegget og størrelsen (vekt) på de enkelte gruppene.
Produksjonsopplegget er da sentralt med totalt antall fisk pr. år, hvor raskt denne vokser
(svert temperaturavhengig), tidspunkt for klekking/innlegg av nye grupper yngel, størrelse ved
smoltifisering (kan styres) og tidspunkt for utsett i sjø.

Nedenfor er gitt et sannsynlig vannforbruk over året ved et gitt og sannsynlig driftsopplegg.
Opplegget er basert på årsproduksjon av 8 mill. smolt, og vannforbruk på 0,25 llkg*minutt.
Andre forutsetninger, spesielt knyttet til tidspunkt for utsetting i sjø og størrelse ved utsett, vil
kunne påvirke dette betydelig. Andel sjøvann som benyttes vil innvirke på totalforbruket og
spesielt gjelder dette i perioder medforbrukstopper. Disse kommer når fisken er stor og nær
opp til smoltifisering. Da kan sjøvann benyttes for denne delen av produksjonen. Det legges
som nevnt foran opp til bygging av sjøvannsanlegg,først og.fremst av hensyn til d ha full
kontroll på smoltifiseringsprosessen og fleksibilitet mht. leveringstidspunkt.

Det må presiseres at industriområdet og samlet tilgjengelig vannmengde i området gir
mulighet for å utvikle anlegget videre. Utbygger arbeider nå med utviklingsstrategier. En
mulighet er at utbyggingen gis en mer begrenset størrelse i første omgang (for eksempel 4
mill. smolt), og at det senere bygges ut i flere trinn. Angitte vannmengder nedenfor, basert på
årsproduksjon av 8 -  10 mill. smolt, ønskes derfor ikkefastsatt som øvre grenser for vannuttak.
Primært ønskes tillatelse for utnyttelse av tilgjengelig vann fra Sundsfjorddalselva,
kombinert med nødvendig supplerende uttak og sikkerhetsforsyning fra Sundsjjord
kraftverk.

Vannforbruk setteflskanlegg Sundsfjord
8 mill. smolt

.... 2,000»'w0,500

, 00

1 2 3 4 5 6 7 8 9 I0 11 2

Maned

Figur 3: Vannforbruk ved smoltanlegg- eksempel

1 dag ser man en utvikling der utsett i sjø skjer mer jevnt over året. Dette er en sannsynlig
utvikling, og vil kunne medføre et jevnere vannuttak over året. Det må i utgangspunktet
påregnes samme årligeforbrukfor samme produksjon.

En slik endring i forbruksmønster vil kunne  gi  rom for @bruke mer vann pr. tonn fisk, eller til
å øke produksjonen, dersom vanntilførselen dimensjoneres for maksimalt vannforbruk i
henhold til kurven ovenfor. Her legges opp til at overføringsanleggene gis en dimensjon som
er tilstrekkelige for alle aktuelle driftsformer. Det legges også inn en overkapasitet som skal  gi
økt sikkerhet dersom en del av.forsyningssystemet.faller ut på grunn av uhell, vedlikehold eller
annet.
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Kurven i figur 3 viser et maksimalforbruk i størrelsen 2, 1 m3!s. De tre
vannforsyningsanleggene forutsettes dimensjonert som følger:

•  Sundsfjorddalselva: 1,5 m?/s (tilsvarer ca. minstevannforingen til inntaksmagasinet)

•  Sundsfjord kraftverk: 1,0 m'/s

•  Sjovannsinntak: 0,6 m'/s

Sjøvannet tenkes også nyttet til varmeveksling/varmepumpe. For ovrig vil jo sjovannet bare
kunne nyttes på en del av biomassen, og dette vil variere over året. Sjøvannsanlegget omtales
ikke nærmere i denne søknaden.

Stabil vanntilgang i størrelsen ovenfor vil gi stor sikkerhet for settefiskproduksjonen. Det vil
da være rom for kortvarige stanser i en av hovedforsyningene (ferskvann) om den andre av
noen årsakfaller ut.

2.3 Forsyning fra Sundsfjorddalselva

Forsyningen fra Sundsfjorddalselva vil fungere som hovedforsyning. Inntaket til
settefiskanlegget plasseres i inntaksdammen til Sjøfossen kraftverk. Vi anser at dette gir en
meget sikker og stabilforsyning. Vannets kvalitet er godfor oppdrettsformål. Oppgang av
anadrom fisk er ikke mulig. Dette sikrer mot overføring av sykdom fra vill .fisk. Det vil til
enhver tid være tilgang på en vannmengde med minimum kapasitet som tilsvarer tilsiget i
vassdraget nedenfor Reinskaret kraftverk, med sidefelt, i tillegg til minstevannføringen fra
Reinskaret kraftverk p 1 m'/s. Minimumsmengde er oppgitt til totalt ca 1,5 m'/s. Med inntaket
på kt. 58 vil overføringen av vann skje uten behov for pumping.

[.  . .}

Alternativ 1: Dette forutsetter grovhullsboring gjennom fjellknaus mellom inntakshuset for
Sjøfossen kraftverk og dam i Sundsfjordelva. Her forutsettes flenset rør støpt inn. På luftsiden
anlegges inntakshus med stengeventil og luftemulighet. På vannsiden flenses inntaksror i PE
100 til innstøpt rør, og føres ca 30 meter inn i magasinet. Her flenses inntakssil til. Utført i
samme rørmateriale, ca 10 meter og perforert med hull. Blokkert i enden. Hele
inntaksledningen m@ belastes med betong/odd ogforankres i tillegg.

Fra inntakshuset fores ledningen ned langs elvebredden. Røret monteres dels på fundamenter
og dels på avrettet fundament, støttet med deltilfylling og supplert med forankringer. Elva
krysses ved å legge røret på bru på parti hvor tilstrekkelig høyde oppnås. Ledningen føres
forbi SKS Produksjon sin koblingsstasjon, gjennom helikopterplass og ned til avløpskanalen
fra Sundsfjord kraftverk. På strekningen fra ovenfor koblingsstasjonen til avløpskanalen er på
oversiktstegningen vist en alternativ føring (alt. JB) hvor en mer krevende trasse benyttes,
men der kryssing av helikopterplassen unngås.

Alternativ 2: Selve inntaksdelen utformes som for alt. 1. Fra inntaksmagasinet føres imidlertid
ledningen i dyp grøft over kolle/mo nordvestfor inntaksmagasinet, herfra langs vei ned til
vestsiden av Sjøfossen kraftverk i grøft med normalt dyp. Grunnforholdene i kolle/mo er ikke
kjent Dersom fjell påtreffes kan grovhullsboring være aktuelt, med utførelse relativt lik det
som er beskrevet i alt. 1. Dersom det kun er løsmasser på strekningen må 1 - 2 tetningsvegger
etableres. Inntakskum med stengemulighet anlegges. Gjennom tetingsvegger benyttes rør i
P El 00. Videre fra inntakskum bør vurderes bruk av GUP-rør. Dette alternativet kan
representere en billigere og til dels sikrere løsning enn alt. 1. Grunnundersøkelser
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(prøvegraving) vil bli utførtfor å skaffe nodvendig grunnlag for videre utforming/vurdering av
alternativet. Sundsfjorddalselva krysses like vest for Sjøfossen kraftverk, og man kommer inn
på samme trase som for alt. 1 ved avløpskanalen.

Alternativ  3 (ikke vist på tegning 9048.001): Sjøfossen Energi vurderer utskifting av
eksisterende rørgate i tre. Det vil medføre demontering av eksisterende rørgate og tømming av
tunnel fra inntakshuset. Partene vil etter initiativ fra Sjøfossen Energi vurdere om et
samarbeid er mulig, slik at inntaksledningen til settefiskanlegget kan føres inn i
inntaksdammen gjennom inntakstunnelen. Man må da finne løsningfor kryssing av
betongvegg i overgang rørgate/tunnel, samt kryssing av luke/varegrind. Alternativet er aktuelt
dersom dette kan gjøres på en prisgunstig og sikker måte. Behov for terrenginngrep ved
inntaket unngås. (Det er teknisk enklere åta ut vann til settefiskanleggetfra ny rørgate,
nærmere kraftverket. Men dette gjør settefiskanlegget utsatt for stanser ved revisjon av
inntakstunnel, rister, etc., og det er større farefor nitrogenovermetning av inntaksvannet.)
Trasevalg for øvrig er som for alt. 2 fra avløpskanalen ved Sundsfjord kraftverk og til ovenfor
Sjøfossen kraftverk. Videre til inntakstunnel følger ledningen østsiden av kommunal vei.

Videre til settefiskanlegget:  Ved avløpskanalen kommer overføringsledning fra inntak i
avløpstunnelen for Sundsfjord kraftverk inn i samme trase. Kanalen krysses nedenfor plastret
område, og ledningene loddbelastes og graves ned under kana/bunnen. Ledningene føres
videre i grøft langs elva (men trukket mot øst, vekkfra elvebredden), og passerer under veibru
på RV 17. Ledningstrassen vinkler av fra elvebredden og mot settefiskanlegget ca 200 meter
før anlegget.

Tilknytning ved settefiskanlegget:  Fremme ved settefiskanlegget føres vannledningen inn i
vannbehandlingsbygg hvor det anlegges stengeventil og mengdereguleringsventil. Vannet
fordeles deretter på luftere, innløpsnivå ca kt. 12. Vannet luftes i kolonneluftere fordi det kan
være fare for nitrogenovermetning. I utgangspunktet forutsettes kolonnehøyde på ca 2 meter.
Etter luftingføres vannet til nivåtank, hvorfra det fordeles ut i anlegget. Nivå i nivåtanken
påvirkes av vannuttaket i anlegget, og styrer innslipp av vann fra reguleringsventilen.

Øvrig vannbehandling vil være oksygenering. Oksygenering kan skje ved tilsetting i
hovedledningssystemet, direkte i det enkelte kar, eller som kombinasjon av nevnte tiltak. C02-
fjerning vurderes i detaljprosjekteringen.

2.4 Forsyningfra Sundsfjord kraftverk

Forsyningen fra Sundsfjord kraftverk vil være supplerende forsyning og reserveløsning ved
stans i forsyningen fra Sundsfjorddalselva.

Sundsjjord kraftverk, har en slukeevne på 36 m's fordelt på tre turbiner. Minste mulige last er
ca 6 m'/s, og det oppgis som teknisk ugunstig d underskride dette. Det er mulig aslippe vann
forbi turbinene gjennom ndleventil, men dette er etter vår oppfatning ikke noen mulig
driftssituasjon ut fra skade som vil påføres ventil/rørsystem over tid. Aktuelle løsninger for å
hente vannfra kraftverket er uttakfra avløpstunnel etter kraftverket, eller anlegg av eget uttak
på trykksiden av turbinene.

Kraftverket ligger i fjell, og har en dykket avløpstunnel. Sålen ligger på ca. kt. -6,25. Ner
portalen stiger sålen og går over i avløpskanal ved utløpet av tunnelen. Bunnen i
avløpskanalen er målt til ca. NGO kt. -0,75. Aktuell maksimal uttaksmengde fra denne kilden
er 1,0 m's. Dette utgjør under 20 % av laveste avløpsmengde ved drift i anlegget. Inntaket av
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avløpsvann (driftsvann) forutsettes løst ved åføre en inntaksledning inn til det dype partiet av
avløpstunnelen. Ledningen føres langs bunn mot sørlige side. Loddbelastes og klamres til
bunn/side. Avsluttes i tunnelen med flenset, perforert inntakssil. Ute av tunnelen graves
gjennom skråning på avløpskanalen, og pumpestasjon anlegges. Ca. 30 -40 meter fra
tunnelportalen plasseres pumpestasjon med 3 .frekvensregulerte pumper, hver med kapasitet
p@ 500 l/s x 20 mVs (en i back-up). Pumpestasjonen styres etter niv@ i niv@tank p@
settefiskanlegget. Fra pumpestasjonen legges ledningen i grøft med normal overfylling.
Ledningenføres på den sørlige bredden av kanalen.fram til traseen.fra Sundsjjordelva.
Strekningen her.fra og til settefiskanlegget er beskrevet foran. Inntak på settefiskanlegget og
vannbehandling skjer i separat system. På grunn av oppgang av anadrom fisk må dette vannet
desinfiseres ved UV-bestråling ved inngangen til settefiskanlegget, i tillegg til vannbehandling
som nevnt ovenfor for vann fra Sundsfjorddalselva. Overføringsledningen er tenkt anlagt som
dy 800 mm PEJ00 SDR26. Til inntaksrør må vurderes å benytte SDR 22 eller 17,6.

Alternativ løsning (ikke vist på tegning 9048.001) er å bygge eget uttak på trykksiden av
turbinene. Utforming av løsningen må avklares i samarbeid med SKS-Produksjon. Det må
anlegges trykkreduksjon og ledningsanleggfor føring av vannet i trykkrør ut avløpstunnelen.
Den største fordelen med alternativet er at tilførselen til settefiskanlegget i langt større grad
blir uavhengig av driften ved Sundsjjord kraftverk. Man vil også få trykksatt vann som kan
overføres uten pumping til settefiskanlegget. Videre vil vannet ikke være utsatt for smitte fra
anadrom fiskeoppgang, og desinfeksjon kan utelates. Ulemper er knyttet til en mer komplisert
teknisk løsning med inngripen i selve kraftstasjonen og håndtering av trykk over 30 bar, samt
til at uttatt vannmengde utgår av kraftproduksjonen.

For å unngå å måtte dimensjonere overføringsledningen til settefiskanleggetfor fullt trykk.fra
tilløpssjakten, må trykkreduksjon anlegges i kraftstasjonen. Overføringsledning i dy 560 mm
(P El 00 SDR9) vil ha kapasitet for slik overføring. Mengdereguleringen må anlegges slik at
det ikke kan bygges opp for stort trykk i overføringsledningen, og bør muligens lokaliseres i
tilknytning til trykkreguleringssystemet (høytrykkssiden). I tilfelle må denne styres via signal
fra nivågiver i nivåtank på settefisk/anlegget. Trykkstøtsproblematikk må vurderes nøye.

2. 5 Alternative løsninger

Ovenfor er beskrevet alternative løsninger mht. valg av ledningstrasseer for uttak.fra
inntaksdammen i Sundsfjordelva. I den grad det ikke settes konsesjonsforutsetninger fra NVE
som gjør et eller flere av disse uaktuelle, vil tiltakshaver velge det alternativet som viser seg
gunstigst for prosjektet.

Det samme gjelder valg av alternativ for uttak av vann fra Sundsjjord kraftverk. Her vil også

avtaleforhold og de detaljerte betingelser som vil bli satt.fra SKS-Produksjon være avgjørende
for valg av løsning.

For å redusere tap (3,3 GWh/år) av kraftproduksjon i Sjøfossen kraftverk er utbygging av
minikraftverk på overføringsledning mellom inntaksdam til Sjøfossen og settefiskanlegg
vurdert Ofr.utredning av Sweco Grøner februar 2007). Et minikraftverk vil kunne kompensere
for 2,4-2, 7  GWh pr. år.

Tiltakshaver vurderer det ikke som aktuelt på nåværende tidspunkt åforestå utbygging av
minikraftverk. Arsak/begrunnelse er utbyggingskostnader (over 4,0 kr. pr.kWh) kombinert med
at planlegging og utbygging vil medføre betydelig heft/forsinkelser i forhold til ferdigstillelse
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av vannforsyning til hovedformålet som er settefiskanlegg, med de ekstrakostnader og ulemper

som det igjen vil kunne medføre for tiltakshaver.

Alternativet med minikraftverk utgår derfor.

3. Forholdet til eksisterende kraftverk

3. 1 Sjøfossen Energi AS  -  Sjofossen kraftverk

Om kraftverket og produksjon

Det vises til kort orientering i kap. 1.4 om Sjøfossen kraftverk. Her følger ytterligere

informasjon om kraftverket, hentet fra kap. 6 og 13 i teknisklokonomisk plan for

Reinskarutbyggingen (redigert):

Nåværende utbygging av Sjøfossen kraftverk utnytter avløpetfra et samlet nedbørfelt på ca. 80

kmt (Fellvatnet og Langvatnet ikke inkludert).

Sjøfossen kraftverk har reguleringsmagasin i Storvatnet. Magasinet i Storvatnet utgjør 7,3 %

av tilsigetfra eget felt, og 6,5  %  når flomtapene fra Feilatnet og Storvatnet inkluderes.

For å etablere inntaksmagasinet for kraftverket er det bygd en betongdam over elven ved

Agnes, ca. 450 meter fra sjoen. Dette gir et dognreguleringsmagasin p& 160.000 m'

Ved dammen er det inntak med.finvaregrind og !ukearrangement. Lukene kan manøvreres

både manuelt og med motor. Fra inntaket går det en 150 meter lang driftstunnel med tverrsnitt

8 m' fram til rørinntaket. Turbinrøret er av tre, og har en lengde på 310 meter og diameter 2, 1

meter. De nederste 30 meter av turbinrøret går i tunnel.

Ved utbygging av Reinskar kraftverk fås følgende hoveddatafor eksisterende situasjon og

situasjonen etter utbyggingen (fra kap. 6 i tekn./okonomisk plan):

1. 0 Tilløpsdata

Nedborfelt (kmt)

Midl. Tillop 1931-90 (mill.m'/@r)

Fra Langvatnet/Fellvatnet

Sum midlere tilløp

Midlere tillop 1931-90 (m'/s)

Sum inkl. Langvatnet/Fellvatnet

Nyttbart tillop' (mill. m'/@r)

Sum magasin (mill. m')

Magasinprosent? (%)

2. 0 Stasjonsdata

Midlere netto fallhøyde (m)

Midl. Energiekvivalent (kWh/m')

Dagens Med

Sjøfossen Reinskar 1

80,3 80,3

205,4 205,4

16,1 16,1

221,5 221,5

6,5 6,5

7,0 7,0

170,6 186

10,9 43,3

5 20

52

0,126

52

0,126
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Maksimal ytelse ved midlere fallhøyde (MW)

Ytelse ved HRV (MW)

Antall aggregater

Maks slukeevne ved midlere fall hoyde (m'/s)

Brukstid, brutto 3J (timer)

3. 0 Produksjon

Potensiale (GWh/år)

Midlere sommer prod (GWh/år)

Midlere vinter prod (GWh/år)

Midlere total prod. 5J (GWh/år)

IJNyttbart tilløp er midlere tilløp fratrukket flomtap.

Magasinprosent er magasinvolum dividert med midlere årlig tilløp. Flomtapene fra
Feilvatnet og Langvatnet er inkludert i midlere årlig tilløp.

3,6

3,6

3,6

3,6

2

8,0

2

8,0

5970 6530

27,9

12,2

9,3

27,9

12,2

12,5

21,5 23,5

3J Brukstid er midlere total produksjon dividert med maksimal ytelse ved midlere netto
fallhøyde.

simulert produksjon. Det er oppgitt at dagens produksjon er 17,5 GWh/år. I tillegg kommer
8,5 GWhlr, som er kompensasjon fra Sundsfjord Kraftlag for fraføringen av Langvatnet og
Feltvatnet.

Uttak til settefiskanlegget

Uttak av vann til settefiskanlegget vil medføre redusert produksjon i Sjøfossen kraftverk.
Settefiskanleggets vannuttak vil ha første prioritet, og produksjonen i kraftstasjonen vil skje ut
fra tilgjengelig restmengde og innenfor anleggets slukeevne. Beregnet årsproduksjon er på
16,8 GWh ved Sjøfossen kraftverk etter uttak til settefiskanlegget (dagens produksjon er på
20,1 GWh/år). Det er da lagt til grunn at settefiskanleggetforsynes kun.fra denne kilden ved
uttak inntil 1,5 m'/min. Forbruk utover dette hentes.fra annen kilde (Sundsjjord kraftverk).

Rettighets  -  og avtaleforhold

Sjøfossen Energi AS aksepterer uttak.fra inntaksdammen for Sjøfossen kraftverk, og redusert
produksjon i kraftverket. Det arbeides nå med utforming av avtale om kompensasjon for
redusert kraftproduksjon. Denne tenkes basert på målt uttakfra inntaksdammen med.fradrag
for overløp som ellers ville funnet sted, og energiprissetting basert på øyeblikkets
markedsverdi.

Sjøfossen Energi AS har imidlertid avtale med Statkraft om fallrettighetene ved Sjøfossen.
Denne avtalen går ut i 2018, og at man ikke vet noe om situasjonen etter dette. De signaler
som foreligger tyder på at Statkraft vil overta anleggene til teknisk verdi i 2018. Fram til da
har Sjøfossen Energi AS alle rettigheter knyttet tilfallet, også til agi Nova Sea AS rett til å
bygge vannforsyningfra inntaksdammen til et settefiskanlegg ved sjøen. Partene er enige om
at man likevel må ta dette opp med Statkraft i fellesskap, slik at situasjonen etter 2018 blir
avklart. Det arbeides med dette.
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3.2 SKS- Produksjon AS  -  Sundsfjord kraftverk

Om kraftverket og produksjon

Det vises til kort orientering i kap. 1.4 om Sundsfjord kraftverk. SKS Produksjon, eid av Salten
Kraftsamband AS (ca 79 %) og Norsk Hydro Produksjon AS (ca 21 %), eier kraftverkene i
Sund.fjord (unntatt Sjøfossen kraftverk). Konsesjon til utbygging ble gitt i 1958 og 1961
(Arstadåga). En del av nedbørsfeltet som naturlig drenerer til Storvatnet/Sundsfjordelva er
overført til Sundsjjord kraftverk. Sundsfjord kraftverk ligger med utløp på ca havets nivå, og
med Sokumvatnet (331,3/299,1 m.o.h) og Langvatnet (331,3/305,1) som inntaksmagasin.
Slukeevne på tre turbiner er 3xl 2 m3!s. Samlet effekt ca 90 MW Minimum effekt er ca 15 MW
som tilsvarer ca 6 m'/s. Oppstroms Sundsjjord kraftverk ligger to kraftverk.

Uttak til settefiskanlegget

Som beskrevet i kap. 2.4 er det aktuelt  &  hente vann fra avlopstunnelen eller foran turbinene.
Det vil alltid være nok vann for uttak til et settefiskanlegg i avløpstunnelen, så lenge
kraftverket produserer, ettersom minimumskjoring gir ca 6 m'/s.

Imidlertid er produksjonen i anlegget markedstilpasset, og anlegget stanses (evt. kjores med
redusert kapasitet) dersom markedsforhold eller magasinfyllingen tilsier dette. Slike stanser
skjer plutselig og relativt hyppig, styrtfra driftssentral som ikke ligger i Sundsfjord. For øvrig
stanses anlegget helt eller delvis ved vedlikehold. Slike stanser er normal planlagt god tid i
forveien, men plutselige stanser kan forekomme ved feil eller presserende behov for tiltak. Et
settefiskanlegg kan i utgangspunktet ikke regne med stabil vannforsyning fra Sundsfjord
kraftverk dersom vann hentes fra avløpstunnelen og uten nært samarbeid med
kraftprodusenten.

Dersom vann hentesforan turbinene, er situasjonen en annen. Tømming av trykksjakten siger
svært sjelden, og vil normalt være planlagt lang tid i forveien. Uttaket kan tilpasses behovet
ved settefiskanlegget, og behovet for detaljert koordinering mot kraftproduksjonen blir liten.

Rettighets  -  og avtaleforhold

SKS-Produksjon har skriftlig gitt uttrykkfor en positiv holdning til etablering av
settefiskproduksjon i Sundsfjord, og der vann hentes fra deres anlegg. De gir uttrykk for at
deres primære ønske vil være uttakforan turbinen, ettersom dette gir mindre
koordineringsbehov i drift og gir kraftprodusenten større mulighet til å drive produksjonen
slik man finner mest tjenlig.

Man åpner likevel for å hente vann fra avløpstunnelen.

Det arbeides med å etablere avtale om vannuttak. Prinsippet vil være at tiltakshaver må betale
for tapt produksjon (ved uttak foran turbinene), eller for verditap ved produksjon med
minimumsdrift i perioder med dårlig pris, dersom vannet tas fra avløpstunnelen. I begge
tilfeller forutsetter kraftprodusenten kompensasjon for øvrige kostnader som påføres.
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4. Forholdet til rettighetshavere

Vannrettigheter

Det vises til kap. 3 foran. Samarbeid med kraftverkene som er rettighetshavere og det
pågående arbeidet med @etablere avtaler, er beskrevet. Tiltaleshaver anser at det er enighet
om prinsippene og at det som gjenstår er formell avtaleopprette/se. Det arbeides med dette.

Industriområde

Det foreligger en godkjent reguleringsplanfor etablering av industriområde på øyra i
Sundsjjord. Det er opprettet avtale om grunnerverv mellom Gildeskål kommune og grunneier,
og leieavtale mellom Gildeskål kommune og Nova Sea AS mht settefiskanlegget.

Ledningstraser

Det vises til vedlegg 2, tegning 9048.001. Gildeskål kommune har forhandlet med grunneiere
og utformet utkast til avtaler om framforing av vannledninger  i  de aktuelle traseene. Det er
ikke gitt signaler om omstridte forhold, og avtaler vil bli etablert når endelig ledningstrase til
inntaksdammen er fastlagt.

Når det gjelder grunn som eies a» SKS-Produksjon, vil rett til legging av vannledning være en
del av de avtaler som forhandles fram angående uttak av vann. Også på dette punkt er det
skriftlig gitt positivt signal.

Vannledningene må passere under Statens vegvesens bru over Sundsfjorddalselva (Rv17), og
nær fundamenter. Dette er tatt opp med Statens vegvesen, og søknad vil bli sendt på ordinær
måte. Signalene som er gitt er at dette er en kurant sak, men at det kan bli stilt konkrete krav
til utforming og utførelse.

5.  Status iforhold til gjeldende planer

Tiltaket berøres ikke av Verneplan for vassdrag og Samlet Plan for vassdrag. Tiltaket berører
ikke nasjonalt laksevassdrag og nasjonal /akse.fjord. Grensen for Beiarelva er satt i forslag
mellom Hamnes og Kvarsnes, ost ytterst i Sundsfjorden.

Tiltaket vil ikke medfore endringer/reduksjoner ifht INON-kategoriene (Ingrepsfrie
naturområder i Norge).

Som det framkommer i forangående kapittel, foreligger godkjent reguleringsplan for området
hvor settefiskanlegget skal etableres. Gildeskål kommune arbeider med dispensasjon fra
arealplanenfor framføring av vannledninger i forbindelse med etablering av settefiskanlegget.
Iht. kommunens arealplan er det aktuelle området for framføring av ledninger avsatt til
landbruk, natur og friluftsområde. Kommunen har innstilt på at dispensasjon gis for
framføring av vannledninger til settefiskanlegget, og saken er sendt ut på høring med
uttalefrist i slutten av uke 27.

Fiskeridirektoratet har vurdert prosjektet iforhold til KU-forskriften og konklusjonen er at det
ikke er nødvendig med konsekvensutredning ifra etablering av settefiskanlegget.

I henhold til FOR 2004-12-22 nr 1798 (Forskrift om tillatelse til akvakultur
(!aksetildelingsforskriften)) skal det søkes om tillatelse til etablering av settefiskanlegg.
Tiltakshaver arbeider med utforming av slik søknad. Fiskeridirektoratet er myndighet for
behandling av søknad om settefiskkonsesjon. Direktoratet vil også koordinere mot andre
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myndigheter som skal gi samtykke etter særlover. Dette gjelder blant annet havne- og
farvannsloven, forurensningsloven, vannressursloven og mat/oven. Det har vært avholdt møte
med Fiskeridirektoratet der det er orientert om prosjektet. Det har ikke kommet fram
innvendinger som gir skepsis mht. mulighetene for realisere prosjektet.

Fylkesmannen vil som utslippsmyndighet etter forurensningsloven behandle søknad om utslipp
fra settefiskanlegget, samt andre miljøkonsekvenser. Ut fra signaler gitt iforbindelse med
behandling av reguleringsplanen vil vi anta at de mest sentrale problemstillingene vil være:

•  Nærhet til Beiarfjorden som nasjonal laksefjord og fare for rømning av sette.fisk. Tiltak
for hindring av rømning må beskrives i konsesjonssøknad.

•  Resipientens evne til å tåle utslipp fra settefiskanlegget. (Tiltakshaver har på dette
punkt fått utført miljøutredning som gir positivt svar på dette.)

Det har vært kontakt med Fylkesmannens miljøvernavdeling om prosjektet. Heller ikke her er
det kommet fram forhold som gir skepsis mht. mulighetene for å realisere prosjektet.

Mattilsynet er sentralt ved etablering av settefiskanlegg, og behandling av konsesjonssøknad.
Tilsynet har ansvar for forskrifter på omrdet fiskehelse, fiskevelferd og tiltak mot
.fiskesykdommer. For dette prosjektet må det forventes et særlig engasjement.fra Matti/synet
knyttet til oppfyllelse av kravene til settefiskanlegg i akvakulturdriftsforskriften. Spesielt her
gjelder dette kravet om et maksimalt antall individer innen en smittemessig atskilt enhet (2,5
mill. stk.). Det har vært avholdt møte med Matti/synet der det er orientert om prosjektet.
Heller ikke her er det kommet fram spesielle innvendinger.

6. Hydrologiske konsekvenser av prosjektet

Tiltaket vil i beskjeden grad påvirke hydrologiske forhold i vassdraget. Området som påvirkes
er fra inntaksdammen på ca kt. 59 i Sundsfjorddalselva og til sjøen. Prosjektet vil ikke påvirke
tilsiget til inntaksdammen. Dette styres i hovedsak av produksjonen ved Reinskar kraftverk og
av naturlige avrenningsforhold i restfeltet.

Uttaket til settefiskanlegget leder vann bort fra vassdraget og direkte til utslipp i sjøen.
Hydrologiske konsekvenser av dette er:

•  Overløp i inntaksdammen skjer i dag i hovedsak når tilsiget til dammen er over
slukeevnen til Sjøfossen kraftverk, dvs. 8 m3/s. Fossen, fra inntaksdammen til utløpet av
Sjøfossen kraftverk, er ellers tørrlagt. Ethvert uttak til settefiskanlegget vil i perioder
med overløp redusere dette, og vil medføre at periodene med tørrlegging av fossen
økes.

•  I alle situasjoner med uttak til settefiskanlegget vil vannføringen bli redusert tilsvarende
på strekningen fra Sjøfasen kraftverk til sjøen. I situasjoner med svært lite tilsig
(minimumstilsig) og høyt forbruk i settefiskanlegget, vil ferskvannstilførselen til elva bli
redusert til tilsigfra naturlig nedbørfelt nedstrøms inntaksdammen.

Betydningen av bortledning av vann er liten i situasjoner med normal produksjon ved
Reinskar kraftverk. Kraftverket vil f@ to aggregater, pd hhv. 7 m'ls og 2 m'ls. Sammen med
tilsigfra restfeltet, vil man ved full produksjon i Reinskar kraftverk bortlede mindre enn 15%
av tilsiget. Ved minimumsproduksjon (2 m'/s) er bortledningen p@ ca 50% ved normalt uttak i
setet.fiskanlegget.
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Den mest kritiske strekningen er fra Sjøfossen kraftverk til samløp med kanalen fra Sundsfjord
kraftverk, ca 400 meter lengre ned. I full produksjon er vannmengden i kanalen på 36 m'/s,
med ett aggregat ifull drift er vannmengden 12 m3!s, og ved minimumsdrift på ett aggregat ca
6 m'/s. Driftsdata fra 2004 viste at det var full stans i anlegget ca 9% av årets timer. På
strekningen herfra til sjøen vil man altså i 91% av årets timer ha en vannføring som langt
overstiger maksimalt uttak til settefiskanlegget.

Det må også nevnes at vannmangel i elva nedstrøms Sjøfossen kraftverk er knyttet til
flolfjerevariasjoner. Elva påvirkes av tidevannet helt opp til dammen ved utløpet av Sjøfossen
kraftverk. Vi har ikke eksakte høyder for elveløpet, men har ved befaringer kunnet konstatere
at dette er tilfelle.

I vedlegg 5følger notat utarbeidet av Sweco Grøner AS, datert 18. 05. 07. Her er vist effekter
av uttak av vann fra inntaksdammen i Sundsfjorddalselva til et settefiskanlegg på Øyra.
Uttakskurve er som vist i figur 3 i kap. 2.2 foran. Dette innebærer at det i beregningene er
orutsatt at alt vann til anle et hentes her a og at uttaket er høyere i perioden februar -

april enn det som i første omgang er lagt til grunn for dimensjonering av ledningsanlegget.

Beregningene er gjort for:

•  Vått år: Overskrider 90% på varighetskurven for årstilsig (eksempelår 1983)

•  Tørt år: Underskrider 10% på varighetskurven for årstilsig (eksempelår 1996)

•  Normalt år: Median på varighetskurven for årstilsig (eksempelår 1947)

Beregningene (uten uttak og med uttak til settefiskanlegget) er presentert i kurver som viser
overløp av vann i Sjøfossenfor ovennevnte tilsigssituasjoner, og kurver som viser
vannføringen i elva nedenfor Sjøfossen kraftverk

Kurvene jfr. fig 1-3 viser at økning i antall døgn med tørrlegging i elva nedenfor inntaksdam
for Sjøfossen kraftverk kan forventes å øke omtrent i slikt omfang:

Antall døgn økning av tørrlegging

I elva mellom dam og

kraftverk

Vått år (eks. 1983)

Fig. 2

Ca 20-30 døgn

Tørt år (eks. 1996)

Fig. 3

Ca 15-20 døgn

Normalt år (eks. 1947)

Fig. 4

Ca 15-20 døgn

Sweco Grøner AS' konklusjon (siste avsnitt side 2) er: "Som figurene viser blir det stort sett
sma forskjeller av et uttak av vann til settefiskanlegget. Dog må det påregnes i perioder svært
lite vann nedenfor Sjøfossen kraftverk om våren, når det slippes vann til settefiskanlegget.  "

Til sistnevnte kan tilføyes at det i tørr- og normalår vil være perioder med tørrlegging helt fra
november/desember og fram til slutten av april/begynnelsen av mai. Tørrlegging i april må
forventes også i våte år, og a ril er der or den måned hvor h drolo isk e ekt av uttaket er
størst.

Også i disse periodene vil man selvfølgelig ha samme påvirkningfra tidevannet som trenger
opp og fyller elva, sammen med vann fra Sundsfjord kraftverk når dette er i drift.
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Føl ende bor resiseres.:

Sjøfossen kraftverk har stort sett jevn drift i takt med tilsiget til inntaksdammen. Kraftverket
har ikke krav til slipp av minstevannføring. Ved planlagt stans av kraftverket av ulike årsaker
kan derfor inntaksdammen på 160. 000 m' trekkes ned før stans. Det oppnås da samme
virkning i vassdraget nedstrøms kraftverket som ved bortledning av vann (tørrlegging), inntil
inntaksdammen fylles opp og når overløp. Tørrlegging må derfor anses som en del av
alminnelig drift i vassdraget, men vil sige i større omfang ved omsøkt tiltak.

Mht. Øvrige hydrologiske forhold kan nevnes:

•  Grunnvanns orhold: Anses ikke påvirket. Tørrlegging er knyttet til område som er
tide vannsp@virket.

•  Vanntemperatur: Påvirkningen vil være neglisjerbar på grunn av små mengder, og
antatt sm temperaturforskjeller mellom vann fra Sundsfjord kraftverk og vann fra
Reinskar/Sjofossen etter utbyggingen av Reinskar kraftverk med grunnere inntak enn
først tenkt. Temperaturforholdene i elva påvirkes først og fremst av de store
vannmengdene fra Sundsfjord kraftverk.

•  Isforhold: Bortledning av vann må antas å redusere isgang i elva og vil på grunn av
dyputslipp i fjorden ikke bidra til isdannelse i fjorden.

7. Beskrivelse av tiltakets virkninger

Beskrivelsen av eksisterende forhold (etter utbygging av Reinskar 1) er i all hovedsak bygget
på informasjonfra fagrapporter som ble utarbeidet i forbindelse med konsekvensutredningfor
bygging av Reinskar kraftverk. Direkte sitat er angitt i anførselstegn, med rapportens tema og
nummer referert. Rapportene er utarbeidet av Statkraft Engineering med underkonsulenter.

Endringer som følger av omsøkt tiltak er beskrevet av Barlindhaug Consult AS.

7.1 Landskaps- og naturverdier

Landskap

I fagrapport "Landskap 971112" beskrives for området fra Sjøfossen til fjorden og med de
inngrep og byggetiltak som er utført her: "Slik dette området framstår i dag, er det i stor grad
et menneskeskapt deltaområde som av den grunn skiller seg ut fra landskapet omkring".

Omsøkt tiltak vil ikke endre landskaps/ormer. Opplevelsen av området blir noe endret ved at
elva som er sentral i dalen, blir tørrlagt i perioder om vinteren/våren ved lavvann. I hovedsak
gjelder dette fra Sjøfossen kraftverk til samløp med kanal fra Sundsfjord kraftverk, som i
denne perioden normalt produserer.

Vår vurdering er atomsøkt tiltak vil berøre landskap i svært liten grad og ha minimale
negative konsekvenser.

Planteliv

I fagrapport "Planteliv 97/113" beskrivesfor området slik: "Deltaområdet ved utløpet av
Sundsjjorddalselva innerst i Sundsfjorden er sterkt preget av inngrep. Rv. 17 krysser osen, det
er bygd 2 kraftstasjoner med utløpskanal for vatnet, utfyllinger i ytre deler av oset og det er
foretatt en del masseuttak/-forflymninger i indre deler av oset. Det er derfor lite igjen av
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naturlige vegetasjonssamfunn på havstrandengene. Elven mfl. (1988) konkluderer da også
med at området er uten botanisk interesse, fordi ytre deler er ødelagt av inngrep og indre
deler bare har smale, lite differensierte strandengkanter (s. 147)"

Bortledningen av vann anses ikke å ville innvirke på planteliv. Framføring av vannledninger
vil ha en viss innvirkning ved at en bred grøfte trase føres gjennom området. På største deler
av sterkningen vil ledningen følge områder som er sterkt berørt av inngrep. Totalt sett anses
konsekvensene for planteliv som minimale.

Dyreliv

Påvirkning kan tenkes knyttet til evt. variasjon i vannstand i inntaksmagasinet i
Sundsfj orddalselva og til foran beskrevne vannforingsendringer i elva. Begge deler gjelder
driftsfasen i prosjektet. I tillegg kommer evt. påvirkninger i anleggsfasen.

I Direktoratetfor Naturforvaltnings Naturbase kommer ikkefram spesielle forhold knyttet til
biologisk mangfold eller sårbare arter.

I fagrapport "Dyreliv 97/114"framkommer om verdifulle lokaliteter for dyreliv at det finnes
hekkelokalitet for smålom i inntaksmagasinet til Sjøfossen kraftverk. Denne påvirkes negativt
av større variasjoner i vannstanden i hekkeperioden. Rapporten konkluderer med at "ingen
kjente lokaliteter for verdifulle arter blir berørt i anleggsfasen. Konfliktene i driftsfasen er
først og fremst knyttet til smålom og vannstandsnivået i inntaksmagasinet til Sjøfossen
kraftverk i hekketida". Videre at " .. Samlet konfliktnivå vil ligge på små negative
konsekvenser".

Som avbøtende tiltak er det deretter i konsesjonen for Reinskar kraftverk forutsatt at "Fra isen
går og 6 uker framover skal det holdes jevn vannstand i inntaksbassenget til Sjøfossen
kraftverk av hensyn til hekkende fugl". Dette kravet skal selvfølgelig videreføres og ivaretas
ved drift av settefiskanlegget.

Vår vurdering er derfor at tiltaket ikke vil ha spesielle negative påvirkninger på dyrelivet.

Fiske og utøvelse av fiske:

Endringene i vannføring i Sundsfjorddalselva nedstrøms Sjøfossen kraftverk vil kunne påvirke
fisket i elva. I fagrapport "Fiskebiologi SE97/93" siteres (s. 25126): "Et annet viktig
fiskeområde finnes nedenfor utløpet av Sundsjjord og Sjøfossen kraftverk. Her drives et
utstrakt fiske etter anadrom laksefisk. I følge informasjon fra miljøvernavdelingen hos
Fylkesmannen i Nordland fiskes det på denne korte elves trekningen for det meste etter
oppdrettslaks og annen laksefisk som ikke naturlig hører hjemme i vassdraget. Bare
unntaksvis har det under el-fiske undersøkelser blitt funnet fiskeyngel på strekningen, noe som
tyder på at evt. stedegne bestander av laks, sjøørret og sjørøye er svært tynne."

Om konsekvenser av Reinskar-utbyggingen nevnes at lavere vanntemperaturer om sommeren
sannsynligvis vil gi dårligere fiske nedstrøms Sjøfossen kraftverk. (Etter dette er inntaksdyp i
Storvatnet hevet, noe som vil medføre at sommervanntemperaturene ikke blir så lave som først
antatt). Uansett er dette forhold som ikke påvirkes nevneverdig av bortledning av vann til
settefiskanlegget.

I Gildeskål kommunes høring knyttet til dispensasjon fra kommunens arealplan for framføring
av vannledninger til settefiskanlegget langs elva (brev datert 14. 06. 07), sies om fisk og fiske:
"Sundsfjordelva er lakseførende opp til kraftverkene og det er de siste årene tatt betydelige
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kvantum med laks og ørret også av dette vill laks og ørret. Hele det lakseførende areal av elva
ligger i tidevannssonen. Sundsfjordelva elveeierlag selger fiskekort." Videre uttales at "Det
forutsettes at trase over grasbevokst land planeres og tilsås etter tiltakene. Ledninger som
fremføres i elva skal fortrinnsvis graves ned og ellers legges på en slik måte at fiske, og laks
og ørrets oppgang i elva ikke under noen omstendigheter blir skadelidende.  "

Gyting av anadrom fisk:

I Gildeskål kommunes høring knyttet til dispensasjon fra kommunens arealplan for framføring
av vannledninger til settefiskanlegget langs elva (brev datert 14. 06.07), sies om gyting av
anadrom fisk:

"Det foregår gyting i elva på de begrensede arealer og der er påvist yngel og smolt.
Sundsfjordelva har dårlige gyte- og oppvekstområde for laks og sjøørret.  "

For å belyse ovennevnte nærmere har Gildeskål kommune gittfølgende opplysninger jfr. brev
datert 06.09.2007:

Gyting kan foregå på de sandbanker som ligger like nedstrøms utløpet av Sjøfossen kraftverk
hvor det kan observeres revirkamp. Problemetfor laksen/sjøørreten er at det ikke er plassfor
mer enn maksimaltfire par å gyte da det ikke er area/for flere gytegroper. Blir det flere vil de
ødelegge for hverandre. Sjøvannet trenger seg ved flo sjø helt opp i dette området og øker
gjerne saltholdigheten til kritisk nivå.

Omsøkt tiltak anses å gi minimale negative konsekvenser i forhold til gyteforhold i elva, som
allerede er svært begrenset.

Vår vurdering av tiltakets påvirkning av fisk og fiske er som følger:

•  Konsekvens av det omsøkte tiltaket relatert til fisk, er redusert vannføring i elva og
periodevis tørrlegging (sett bort fra minimalt naturlig tilsig nedstrøms inntaksdammen i

Sund.fjorddalselva). Dette vil kunne hindrefrifiskeoppgang til kulp vedfoten av
Sjøfossen/utløpet av Sjøfossen kraftverk. Det må likevel nevnes at dette gjelder ved
lavvann, og at mulighet for at fisk vandrer i elva er tilstede ved høyvann. Vi anser
derfor at tiltaket i neglisjerbar grad vil påvirke fiskebestanden i elva.

•  Som kommunen påpeker skal ledningen graves ned og vil ikke danne noen barriere,
være synlig eller hindringfor fiske. Overdekning vil vere 0,5 -  1 meter over rørene. På
det meste av ledningsstrekningen er den trukket noe opp fra sandbankene langs elva.
Heller ikke på dette punkt vil tiltaket ha varige negative konsekvenser. Et mulig lite
unntak er i området ved kryssing under brua på Rv. 17. Her må ledningen antakelig
overfylles noe.

•  Det framgår av kap. 6 med vedlegg, at vesentlige synlige endringer i vannføringen i
elva på denne strekningen og tørrlegging, er noe som kan ventes i varierende grad etter
nedbørforhold i perioden fra november/desember til april/begynnelsen av mai. Kritisk
måned er april uansett nedbørforhold. Fisket i elva åpnes den 15. juni og avsluttes den
15 september. Tidsforskyvingen medfører dermed at konflikt unngås. Vi anser derfor at
uttaket av vann som omsøkt i minimal grad vil forringe fiskeforholdene i elva.

Samlet konklusjon er at tiltaket vil ha minimale negative konsekvenser for fisk og fiske og
gyting i Sundsjjorddalselva nedstrøms Sjøfossen kraftverk.
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7.2 Berørte brukerinteresser

Brukerinteresser påvirkes etter vår oppfatning i minimal grad av tiltaket. I kap. 7.1 foran er
nevnt at opplevelsen av elva kan bli noe endret som følge av redusert vannføring. Dette anses
som en svært liten negativ konsekvens.

Videre er påpekt påvirkning på fiskemuligheten drøftet foran. Etter som tørrlegging eller
prosentvis stor reduksjon av vannforingen i elva vil være knyttet til perioder utenfor
fiskesesongen, anses det avere minimalt potensiale for konflikt med fiskeinteresser i elva.

7.3  Andre virkninger av tiltaket

Tiltaket kan ikke ses å påvirke andre interesser, så som vannforsyning, kulturminner, andre
næringsinteresser, flom/erosjonsforhold (utover vannforingsendringer som beskrevet i kap. 6
foran), forurensnings- og resipientforhold, og samiske interesser.

8. Avbøtende tiltak

Det vises til beskrivelseforan der det.framgår at tiltaket vil ha minimale negative
konsekvenser. Avbøtende tiltak eller spesielle hensyn som må ivaretas i anleggs- og driftsfasen
er:

•  Oppfølging av konsesjonskrav vedr. Reinskar kraftverk om å holde stabilt vannnivå i
inntaksdammen for Sjøfossen kraftverk i en periode på 6 uker fra isen går.

•  Nedgraving av overføringsledninger for vann slik at disse ikke er synlige, ikke utgjør
hinder for fiske, fiskeoppgang eller andre brukerinteresser

Det må samtidig påpekes at tiltaket har stor positive samfunnsmessige konsekvenser. Dette
gjelder både etablering av arbeidsplasser og næringsaktivitet i en næringsfattig kommune, og
at prosjektet bidrar til å sikre framtiden for en særlig viktig næring på Nordlands-kysten ved å
sørge for tilgang av smolt til oppdrettsnæringen.

Uttalelser til søknaden

NVE har mottatt følgende høringsuttalelser til søknaden:

Gildeskål kommune  gjorde følgende vedtak i kommunestyret den 20.12.2007:

"Gildeskål kommune viser til at det for prosjektet i henhold til Plan- og Bygningsloven er
utarbeidet reguleringsplan og for anleggets rør og traseer er gitt dispensasjon fra arealplanen.
Anleggets lokalisering i sjø er i henhold til arealplanen for Kystsonen, kystsoneplanen.

Med bakgrunn i dette og anleggets begrensede konsekvenser med hensyn til forurensning,
vi/laksestammen og friluftsliv/ sportsfiske har man ingen innsigelser mot at konsesjon blir gitt
etter §8 i vannressursloven for uttak av nødvendige vannmengder for etablering av
settefiskanlegg på Øyra i Sundsjjord.

Er det omstendigheter som tilsier at minikraftverk kan/ bør etableres anbefales dette. "

Vi refererer videre fra kommunens saksutredning:

"Bakgrunnfor saken:

[. ..}
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Planstatus:

Nedre østre del av Sundsfjord under fjellfot mellom kanal i sør og RV17 er satt av i arealplanen
som areal B27 til landbruk, natur og friluftsområde etter PEL §20-4, i ledd nr.2, hvor spredt
boligbebyggelse er tillatt. Det er i sørlige del av dette område etablert to kraftverk med
tilhørende anlegg innen LNF- område hvor det ikke er tillatt med spredt bebyggelse.

Nord av RV 17 den del av området som er grasbevokst, er arealer i arealplanen avsatt til LNF-
område hvor det ikke er tillatt med spredt bebyggelse.

Innen dette område godkjente Gildeskål kommune den 16. 03. 07 i medhold av plan- og
bygningslovens §27-2 reguleringsplanfor Øyra Sundsfjord en del av dette areal hvor de
bygninger og anlegg til formålet skal lokaliseres.

I kommunens arealdelfor kystsonen, kystsoneplanen, er sjøarealene så langt floa går avsatt til
særskilt bruk etter P BL $20-4,1 ledd nr. 5 til akvakulturområde.

Fra planlagte settefiskanlegg innen nevnte regulerte areal bla. til dette formål, legges det rør i
grøftfra reguleringsplanens sørøstlige hjorne og frem til elvebredden ogfølger i elvebredden
og krysser kanal og elv og følger tilnærmet parallelt i vest for rørgate for Sjøfossen Energis
kraftverk til inntaksdam. Det ble i hovedutvalget for plan- og drift den 26. 09. 07 sak 87/07
innvilget dispensasjon fra arealplanen for rørtraseene.

Sørvest av Sjøfossen Energi AS sin eldre kraftstasjon i skråning opp til basseng er arealer i
arealplanen avsatt til massetak.

S orts skeo o an av laks i elva:

Sundsjjordelva er ikke definert som laksevassdrag, men er laks og ørretførende opp til
kraftverkene. Hele det lakseførende areal av elva ligger i tidevannssonen.

Det er et uomtvistelig faktum at det i løpet av sesongen fiskes betydelige mengder med laks og
ørret, det hevdesfrafiskere det er mest villfisk, dette verifiseres ikke i de prøver som er tatt
hvor der konkluderes med at der er mest oppdrettsfisk. Hvorfor det går så mye laks og ørret opp
er uavklart, er dette normalt uansett for korte vassdrag, er det for å gyte, er laks og ørret oppe
for å avluse seg eller er har de gått feil og egentlig skulle til Beiarelva? SKS-produksjon
produserer en betydelig del kraft i Sundsfjord av vann som tidligere rant ut i Arstadåga som
munner ut i nedre del av Beiarelva.

Der hevdes å være observert yngel og smolt i elva så det formodes åforegå gyting. Gyting kan
foregå på de sandbanker som ligger like nedstrøms utløpet av Sjøfossen Kraftverk hvor vi i
observerer revirkamp. Problemet for laksen/ ørreten er at der ikke er plass for mer enn noen få
par å gyte da der ikke er areal for flere gytegroper, blir det flere vil de ødelegge for hverandre.
Sjøvannet trenger seg ved flo sjø helt opp i dette område og øker saltholdigheten  -  gjerne til
kritisk nivå. På den annen side har det alltid vært oppgang av betydelige mengder laks og ørret
i Sundsjjordelsva, også før den første kraftverkutbygging

Det er etablert avtaler med grunneierne hvor det heter: Ledningene skal fortrinnsvis graves
ned. Det forutsettes at traseen planeres og tilsås etter tiltaket og må harmonere så langt som
mulig med det omkringliggende og opprinnelige. Grunneieren og hans virksomhet skal ikke
under noen omstendighet bli skadelidende. Ledninger som eventuelt fremfores i elva legges på
en slik måte at fiske og laks/ ørrets oppgang i elva ikke blir skadelidende. Avsluttet tiltak
godkjennes av grunneier.



FEn
!,

Side 20

Fordeler og ulemper ved alle alternative traseer er vurdert av tiltakshaver Nova Sea AS i
samråd med konsulentfirma Barlindhaug AS.

Inngrep i elv og kanal for de planlagte rørtraseer vil bare innebære at den eksakte stein og
masser ikke havner tilbake på samme plass. Dette forhindrer ikke oppgang av laks og ørret i
vassdraget som man forventer blir uendret. Uttak av vann fra basseng og utløp i fjorden i
forbindelse med settefiskproduksjonen blir marginalt iforhold til de reguleringer som allerede
er gjennomført og gjennomføres i forbindelse med utnyttelse av ressursene innen
kraftproduksjon.

Vurdering:

Konsekvenser for landskap og natur skal veies opp mot den samfunnsmessige nytten av en
utbygging. I denne sak er det uttak av prosessvann fra et allerede regulert inntaksbasseng for
Sjofossen Kraftstasjon. Settefiskanlegget vil maksimalt nytte inntil 1,5 m'/s fra denne kilde. Som
reservevannskilde er det planlagt uttak av inntil 1 m3!s fra SKS- produksjon sitt anlegg gjerne
forut turbin.

Prosjektet innebærer ingen inngrep i inngrepsfrie soner. Av endringer innebærer prosjektet at
vann som ville bli ført ut i fossen og Sjøfossen Kraftstasjon får avløp ute i fjorden.

I samme perioden som man setter dette anlegg i drift vil man også kjøre i gang nye Reinskar
Kraftverk som bidrar til endring i årsvariasjonene i Sundsjjordelvas vannføring.

Vannforsyningen til settefiskanlegget vil gi liten innflytelse på den bærende utnyttelsen av
vannressursene til kraftproduksjon i vassdraget. Av den grunn er det ved utbyggingen av
settefiskanlegget ikke nødvendig med ytterligere avbøtende tiltak.

Brukerinteressene  -  fiske etter anadrom laksefisk nedstrøms Sjøfossen kraftverk og foss vurderes
til å bli lite berørt av tiltaket.

Konklusion:

Prosjektet har en langt fremskreden karakter da det allerede er gitt dispensasjon fra
arealplanenfor rørtraseer til anlegget samt at det er utarbeidet reguleringsplanfor
lokaliseringsområdet for anlegget nede på Øyra i Sundsfjord. Hele Sundsjjorden er i
arealplanen så langt floa går avsatt til akvakulturformål.

Området er som et industriområde åforstå da hele området hvor prosjektet lokaliseres bærer
preg av de utbygginger som har skjedd i kraftutbyggingssammenheng.

Settefiskanlegg har vært planlagt ogforsøkt etablert innen dette industristedet i flere omganger
siden  70-  tallet.

Det er nå ingen omstendigheter som tilsier at anlegget ikke etableres og at byggetillatelse ikke
blir gitt."

Gildeskål kommune har i tillegg sendt brev datert 07.12.2007 vedrørende rørtrase:

Moldjord Bygg og Anlegg har foretatt prøvegraving i to punkter ved Sundsfjordelva i planlagt
trase for ferskvannsforsyning til settefiskanlegget.

Resultatet fra prøvegravingen viste veldig bløte og dårlige masser  på  begge lokaliteter. Det blir
så vanskelig at man har gått til det skritt aplanlegge ny trase.

Enkelte instanser har tidligere påpekt at dette kunne bli et problem.
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Ny trase legges mellom settefiskanlegg og kulp/dam nedenfor Sjøfossen kraftstasjon. Det nye

forslaget innebærer blant annet kryssing av RV 17 ved busslomme med graving( ledning legges

i varerør) samt rørbru over avløpskanal fra Sundsfjord kraftverk ved "brekket".

Det er gitt dispensasjon fra arealplanen for legging av rør. Iforhold til planen er situasjonen

uendret slik at dette også må betraktes som en melding til instansene.

Vi vil påpeke at rørene som nå er foreslått gjennom gården fortsatt vil bli nedgravd og tilsådd

slik at det etterpå blir mest mulig likt det opprinnelige.

Det må fortsatt være begrensninger for etablering av tiltak oppå ledningene.

Vedlagt følger kart med den nye traseen, vi ber partene studere kartet og melde inn evt.

nødvendige justeringer. "

Fylkesmannen i Nordland  uttaler i brev av 21.12.2007:

Fylkesmannen går ikke i mot at det gis tillatelse til det omsøkte vannuttaket. Til grunnfor dette

legger vi at området allerede er sterkt påvirket av ulike inngrep, blant annet

vannkraftutbygging, og at de negative miljøkonsekvensene av det planlagte settefiskanlegget vil

bli begrenset.

Laks- og sjøørretfiske i Sundsfjordelva, brakkvannsdelta/strandeng i utløpet av Sundsjjordelva,

smålomhekking i inntaksdammen til Sjøfossen og landskapsbilde er miljøverdier som vil kunne

bli negativt påvirket av utbyggingen. Vi foreslår at følgende vilkår blir satt for å redusere de

negative konsekvensene:

•  Under stikking av eksakte traseer for vannveger/vannledninger samt plassering av

inntakshus, oppdrettshaller og.fyllinger m.m. må det tas hensyn til miljøverdiene i

området (se ovenfor).

•  For å unngå problemer for fisk/fiskeoppgang og fiske er det viktig at det ved eventuelle

rørkryssinger av Sundsjjordelva og kanalen nedenfor Sund sfjord kraftverk ikke dannes

høydesprang i ny overflate og at naturlig elvebunn i størst mulig grad bevares ved at de

samme massene som graves opp brukes til tildekking.

•  For å unngå problemer for hekkende smålom i inntaksdammen for Sjøfossen kraftverk

forutsettes det at konsesjonskrav for Reinskar kraftverk om å holde stabilt vannivå i en

periode på 6 uker fra isen går følges opp.

•  Overføringsledninger for vann bør graves ned der det er mulig, eventuelt føres i tunnel,

slik at de blir minst mulig synlig. I den forbindelse er det viktig at den samme massen

som graves opp brukes til tildekking. Biologisk og landskapsmessig er det gunstig at de

stedegne planteartene får revegetere rørtraseer m.m. og at det ikke sås til med

froblanding.

Det må ellers legges vekt på skånsom behandling av terreng og vegetasjon, bl.a. er det viktig å

bevare eventuell kantvegetasjon langs elva.

Til slutt vil vi oppfordre til at den tapte kraftproduksjonen i Sjøfossen kraftverk og eventuelt

Sundsfjord kraftverk blir kompensert ved at det monteres/bygges minikraftverk på

inntaksledningen til settefiskanlegget. Dette vil redusere behovet for mer miljøskadelig

vannkraftutbygging andre steder. Etter fylkesmannens vurdering bør utgangspunktet være at det

ved all utbygging av settefiskanlegg blir stilt krav om utnyttelse av vannkraften. "
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Fylkesmannen i Nordland  har uttalt i brev datert 02.07.2007 til Gildeskål kommune vedrørende
dispensasjon for rørtrase til settefiskanlegget:

"Viser til oversende/se datert 14. 06. 07 angående søknad om dispensasjon for anlegg av
rortras? til settefiskanlegg i Sundsfjord gnr 40.

Reguleringsplanfor industriområdet der settefiskanlegget skal ligge ble vedtatt av Gildeskål
kommune 16. 03. 07. Reguleringsplanen har ikke tatt hensyn til rørtrase. I melding om vedtak av
reguleringsplan for settefiskanlegget datert 20. 03. 07 heter det imidlertid på side 6 at Der vil
innen planområdet bli fremført rør til settefiskformål i trase formodentlig langs vei til SKS sin
kai og eller mot formodning i elva. Hvis der fremføres rør i elv må inngrepet så langt som mulig
tildekkes til slik det var før inngrepet. Tiltak skal ikke under noen omstendighet være til hinder
for anadrome fisk sin oppgang i elva.

Det søkes nå om dispensasjon fra kommuneplanens arealdel for framføring av vannledning til
settefiskanlegget. Fra inntaksdammen i Sundsfjordelva er det planlagt 2 ulike traseer fram til
kryssing av kanal fra SKS sin stasjon  --  til like under/i området benevnt "brekket" (bnr 8). Det
opplyses at der er til diskusjon andre løsninger uten minikraftverk og evt. i samdrift med
Sjofossen Energi AS. Ledningstraseene blir allikevel alt vesentlig gjeldende.Hoveddelen av
vannledningen vil legges i strandkanten langs Sundsjjordelvafra kanal.fra SKS sin stasjon,
under RVJ7-brua over elva og videre til settefiskanlegget.

Det er ikke vurdert alternativer for strekningenfra kanalen til settefiskanlegget. Fylkesmannen
er av den oppfatning at det alternativet som presenteres i dispensasjonssøknaden er et lite
ønskelig alternativ utfra hensynet til deltaområde, strandsone langs vassdrag, anadrom
laksefisk og rekreasjonsverdi (hovedsakelig for sportsfiske). I kommunens saksutredning heter
det at det forutsettes at trase over grasbevokst land planeres og tilsås etter tiltakene. Ledninger
som fremføres i elva skal fortrinnsvis graves ned og ellers legges på en slik måte at fiske, og
laks og ørrets oppgang i elva ikke under noen omstendigheter blir skadelidende. Fylkesmannen
mener at det i et så marginalt vassdrag som Sundsfjordelva er vanskelig d gjore store inngrep i
elvebotn uten å påvirke vassdraget negativt. Fylkesmannen anbefaler derfor at det i tråd med
det som er opplyst iforbindelse med regulering av området søkes å legge vannledningstraseen
langs eksisterende veg fra rv 17 og sørover til kanal fra SKS sin stasjon slik at graving og
flytting av masser i elva og strandsonen langs elva unngås.

Fylkesmannen ber om å bli holdt orientert om vedtak i saken. "

Nordland fylkeskommune  gjorde følgende vedtak i fylksrådet 29.1.2008:

•  Nordland .fylkeskommune anbefaler at det gis konsesjon etter vannressurslovens §8.

•  NVE bes på generelt grunnlag, uavhengig av de skisserte trassvalg, om at det i størst
mulig grad benyttes eksisterende infrastruktur og etableringer i området.

•  Fylkeskommunen ber NVE om å ta inn i konsesjonsbetingelsene de forhold som
.fylkesmannen påpeker for aredusere de negative miljøkonsekvensene.

•  Nordland fylkeskommune vil oppfordre NVE til å vurdere krav til minikraftverk på
inntaksledningen til settefiskanlegget i konsesjonsvilkårene.

•  Tiltaket synes ikke å være i konflikt med verneverdige kulturminner, men
.fylkeskommunen viser til tiltakshavers aktsomhets- og meldeplikt dersom en under
markinngrep skulle støte på fornminner, jf kulturminnelovens  § §  3, 4 og 8 andre ledd.
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For å redusere de landskapsmessige konsekvensene av overføringsledninger for vann,
ber fylkeskommunen NVE om kreve at disse graves ned der det er mulig. "

Fra saksutredningen refererer vi følgende:

•

"[. ..]

Ut liende sammendra

Fylkeskommunen ser at det må sikres stabil vanntilførsel for sikre gode betingelser for driften
anlegget. I området er det fra før to kraftverk. Ytterligere ett kraftverk er under planlegging.
Det derfor være et stort behov for god samordning mellom alle tiltakene i området.
Konsesjonsmyndigheten må ta initiativ til at det kan komme i stand en god samordning som vil
tjene alle partene.

For å redusere de uheldige landskapsmessige konsekvensene av overføringsledninger for vann,
disse graves ned der det er mulig.

Tiltaket vil ha liten eller ingen påvirkning på dagens bruk av området. Redusert vannføring i
Sundsfjordelva vil ha en viss negativ virkning på naturopplevelsen, men anses som en lite
negativ konsekvens.

F lkesrådens vurderin

Fylkesråden ser viktigheten av at det sikres en stabil vanntilførsel til settefiskanlegget. Dette vil
sikre en forsvarlig drift av anlegget.

Størrelsen på det planlagte settefiskanlegget krever store vannmengder. Dette vil gi redusert
kraftproduksjon i de berørte kraftstasjonene. Vannuttaket er planlagt i forståelse med
kraftverkene, og det er inngått avtaler som gir rett til uttak på angitte betingelser. Det bør
gjøres mulig å etableres et minikraftverk i tilknytning til settefiskanlegget. Etter fylkesrådens
vurdering, bør utgangspunktet være at det ved all utbygging av settefiskanlegg blir stilt krav om
utnyttelse av vannkraften til energiproduksjon.

For å unngå ytterligere inngrep, bør det i størst mulig grad benyttes eksisterende infrastruktur
og etableringer i området.

For å redusere de landskapsmessige konsekvensene bør NVE stille krav om at
overforingsledninger for vann graves ned der dette er muligfor at de skal bli minst mulig
synlig.

[. ..]"

Sametinget  uttaler i brev av 06.11.2007:

"Sametinget kjenner ikke til at det er registrert automatiskfredete samiske kulturmunner i det
aktuelle området hvor tiltak planlegges. Vi har derfor ingen merknader til søknaden.

Skulle det imidlertid under arbeid i marken komme frem gjenstander eller andre levninger som
viser eldre aktivitet i området, må arbeidet stanses og melding sendes Sametinget, jf Lov 9. Juni
1978 nr. 50 om kulturminner (kulturminneloven) § 8. Viforutsetter at dette pålegget formidles
videre til dem som skal utføre arbeidet i marken.

Vi viser for øvrig til egen uttalelse fra Nordland fylkeskommune, Kultur- og miljøavdelingen"
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Reindriftsforvaltningen Nordland  uttaler i brev av 20.12.2007:

"Reindriftsforvaltningen har innhentet uttalelse fra Saltfjellet reinbeitedistrikt. Distriktet har
per telefon opplyst at de ikke har større merknader til saken. Men de mener at vannrør må
graves ned, og det må legges til rette for at naturlig vegetasjon kan reetableres.

Reindriftsforvaltningen ser at denne soknaden berorer et omrde som er preget av mange
inngrep fra tidligere. Dette inngrepet vil neppe ha større virkninger for reindriften. Mindre
vannføring kan føre til at elvas naturlig sperreeffekt blir dårligere. Ellers er det viktig at
vannrør graves ned, og at vegetasjonen så snart som mulig blir tilbakeført til naturlig tilstand
slik reinbeitedistriktet papeker. "

Statens vegvesen  uttaler i brev av 11.12.2007:

"Det søkes om tillatelse til vannuttakfor settefiskanlegg i Sundsfjord. Vi har ingen merknader
til at det gis tillatelse etter vannressursloven.

Det må imidlertid også innhentes gravetillatelse fra Statens vegvesen etter vegloven for kryssing
av riksveg 17 med rør. Søknad er for tiden til behandling hos oss. "

Gildeskål Jeger- og Fiskerforening  uttaler i brev av 10.11.2007:

"I Gildeskål Jeger- og Fiskerforenings styremøte den 30.10. 07 ble saken behandlet.

Konsekvensen blir marginale ved dette prosjekt da vassdraget allerede er sterkt regulert og nytt
prosjekt Reinskar Kraftverk begynner produksjonen i 2008-09.

Såfremt det er vatn i elva vil laksen vandre opp til fossen og utløpet nedstrøms Sjøfossen
kraftstasjon, slik har det alltid vært også før den første regulering i vassdraget. Dette prosjekt
vil ikke innebære noen endring av dette forhold.

Det ble fattet følgende vedtak:

Gildeskål Jeger- og Fiskerforening ser positivt på prosjektet og anbefaler at konsesjon blir gitt
etter vassdragsloven. "

Sjøfossen Energi AS  uttaler i brev av 22.11.2007:

"Vi har mottatt søknad til uttalelse og har følgende kommentarer:

•  Pa side 5 isoknaden er det angitt minstevannforing i Sundsfjordelva pa 1,5 m'/sek. I
konsesjonen for Reinskar Kraftverk er minstevannføringen satt til 1 m3Jsek og i svært
tørre perioder vil det etter vårt syn være svært lite som kommer i tillegg til dette slik at
det må påregnes minstevannføring ned mot 1 m3!sekjra dette vassdraget.

•  1 tabellen nederst på side 8 er det angitt sum magasin på 43,3 Mm'. Dette er hentetfra
kap. 6 i teknisklokonomisk utredning for Reinskar Kraftverk og avviker fra det som er
konsesjonsgitt. Magasin i konsesjonfor Reinskar Kraftverk er på 27,8 Mn'.

Utover dette har vi ingen ytterligere kommentarer til søknaden og kan opplyse at vi er i prosess
med Nova Sea angående avtale om uttak av vann fra inntaksdammen. "

Søkers kommentar til høringsuttalelsene

Søker har i brev av 28.01.2008 kommentert de innkomne høringsuttalelsene slik:

"Høringsuttalelsene er nå gjennomgått og på vegne av tiltakshaver/søker Nova Sea AS har vi
følgende kommentarer som vi håper vil være klargjørende:
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Sametinget:

Sametingets kommentarer vedrorende fornminner/kulturminner tas til følge.

Videreformidles til dem som skal utføre arbeidet i marken.

So ossen Ener i AS:

Pkt. 1

I konsesjonssøknad for Reinskaret kraftverk ble det gjort hydrologiske beregninger for å

beregne vannforing/tilsig til inntaksbasseng for Sjøfossen kraftverk, som er det samme magasin

som skal benyttes av settefiskanlegget.

I et normalår fremgår det av beregningene at vannføringen ifra lokalt felt fra Reinskar

kraftverk og til inntak Sjøfossen kraftverk i perioden uke 17-21 er min. 0, 5 m'/sek (ikke ca 0, 5
m'/sek). I og med at det i konsesjonen for Reinskar kraftverk er satt krav til minstevannføring på

1,0 m'/sek vil vanntilsiget til inntaksdammen i et normal@r ikke understige I,5 m'/sek, sely i de

perioder med minst vaneføring.

I et spesielt tørt år vil tilsiget til inntaksdammen i kortere perioder bli under 1,5 m3 /sek. Likevel

vil minstevannføringen være mer enn 1,0 m3!sekpga konsesjonskravetfor Reinskar kraftverk.

Det gjøres oppmerksom på at dimensjonerende vannmengde for ferskvannsvannforbruket til

settefiskanlegget er satt til 1,5 m'/sek. Det er derfor sokt om vannuttak p@ inntil 1,5 m'/sek.

Under drift vil forbruket av ferskvann mesteparten av tiden ligge på rundt 1,0 m3!sek.

Supplerings-/backuplosning med ferskvannforsyning fra Sunsfjord kraftverk er også under

planlegging.

Pkt. 2

Ingen kommentarer.

Status iforhold til rettigheter til vannuttak:

Det er inngått skriftlig avtale vedrørende ovennevnte mellom Sjøfossen Energi og Nova Sea AS

som gir rettighet til vannuttak til settefiskanlegget.

Status i forhold til rettigheter til vannuttak med SKS:

Nova Sea AS er gitt muntlig tillatelse til vannuttakfra Sundsjjord kraftverkfra SKS. Det

arbeides med åfå avtalen i skriftligform.

Gildeskål Je er- o ske orenin

Ingen kommentarer.

Gildeskål kommune:

lngen kommentarer.

Statens vegvesen:

Ingen kommentarer. Gravetillatelse for kryssing av RV 17 med vannledninger er gitt.

F lkesmannen i Nordland:

Kommentar til foreslåtte vilkår:

•  Vedrørende utstikking av traseer. Innspill tas til følge.
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•  Rørkryssinger av Sundsfjordelva og kanal nedenfor Sundsfjord kraftverk utføres slik at
det ikke dannes høydesprang i ny overflate. Ved kryssing reetableres naturlig elvebunn i
størst mulig grad.

•  Vannstand inntaksdam Sjøfossen kraftverk. Krav om stabil vannstand i 6 uker før isen
går opp (jfr konsesjonskrav Reinskar kraftverk). Tas ti/følge.

•  Overføringsledning vil bli gravd ned i hele traseen fra inntaksdam Sjøfossen (Agnes)
fram til settefiskanlegg. Mht gjenfylling av grøfter og revegenetering tas innspill fra
Fylkesmannen til følge.

•  Trase mellom kanal Sundsfjord kraftverk og fram til settefiskanlegg er flyttet slik at
graving og flytting av masser i elva (deltaområde) i størst mulig grad blir unngått. Tas
tilfølge.

Reindri ts orvaltnin en i Nordland:

Vannrør skal graves ned. Ellers ingen kommentarer

Vedrørende etablering av inntak i dam er det under planlegging. Inntaket vil utføres med grøft
inn i dam. Det vil bli støpt tettevegg på tvers av grøfta på land for å hindre flom fra dam under
arbeidene. Utarbeidelse av detaljert plan med tegninger og beskrivelse vil gjøres etter at
profilering i inntaksdam er gjort. NVE vil bli forelagt planene for eventuelle kommentarer før
arbeidene kommer til utførelse.

Når det gjelder arealbruk for rørtraseer vises til høringsuttalelse fra Gildeskål kommune. Det
er gitt dispensasjon fra arealplanen for legging av rør i aktuell trase.

Ber om at høringsuttalelse fra Nordland.fylkeskommune oversendes oss for evt. kommentarer så
snart den foreligger. Imøteser snarlig behandling av saken. "

Søker har i brev 0 1.02.2008 kommentert Nordland Fylkeskommunes høringsuttalelse:

"Søker har følgende kommentar til Nordland fylkeskommunes horingsuttalelser, jfr punkter
listet opp i saksprotokollfra mote i fylkesrdet 29.01.2008:

Pkt.2:

Som det fremgår av konsesjonssøknaden vil ferskvannstilførselen til planlagt settefiskanlegg
hentes fra allerede berørte og regulerte magasin/kilder. Eksisterende infrastruktur/etableringer
benyttes derfor i størst mulig grad.

Pkt.3:

Tas til følge. (se kommentar til uttalelse fra Fylkesmannen i Nordland).

Pkt.4:

Eventuell minikraftverk er under utredning, og det kan bli aktuelt med etablering av
minikraftverk ifm settefiskanlegget. Søker forholder seg likevel til, og har under planlegging av
prosjektetforholdt seg til skriftlig tilbakemeldingfra NVE, datert 24.09.2007, som sier at NVE
ikke kan stille krav om bygging av minikraftverk, selv om NVE ser dette som ønskelig.

Pkt.5:

Tas til følge.

Pkt.6:

Overføringsledninger for vann skal graves ned. "
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Norges vassdrags- og energidirektorats (NVEs) merknader

Om søker

Nova Sea AS driver fiskeoppdrett inkludert pakking og foredling av laks. Selskapet er Nord-Norges
største oppdrettsselskap med 160 ansatte og en omsetning på ca. 600 mill. kr i 2006.
Oppdrettsbransjen begrenses i dag av tilgangen på smolt. Det er for Nova Sea AS et strategisk ønske å
kontrollere også denne delen av oppdrettvirksomheten. Hovedaksjonær er Steinar Olaissen fra
Lovund, mens Marine Harvest Norway AS sin eierandel er 42 %. Nova Sea AS er registrert med
adresse Lovund i Lurøy kommune i Nordland.

Om søknaden

Nova Sea AS søker om tillatelse til vannuttak fra Sunds:fjordvassdraget som et ledd i etablering av
settefiskanlegg i Sunds:fjorden. Hovedforsyningen til settefiskanlegget vil være fra inntaksdammen til
Sjøfossen kraftverk i Sundsfjorddalselva. Vannuttaket her er inntil 1,5 m'/s, og det er ikke foreslått
slipp av minstevannføring. Vannuttaket vil medføre i størrelsesorden ca. 3,3 GWh redusert
kraftproduksjon for Sjøfossen kraftverk. Etablering av minikraftverk på vannforsyningen vil kunne
gjenvinne en kraftproduksjon på 2,4-2, 7 GWh. Søknaden omfatter imidlertid ikke etablering av
minikraftverk.

Det søkes samtidig om etablering av nødvendig reservevannforsyning og tilleggsforsyning fra
Sunds:fjord kraftverk på inntil 1 m3/s, enten fra trykksiden eller fra avløpskanalen.

Beskrivelse av området

Settefiskanlegget vil bli lokalisert på Øyra i Sundsfjord i Gildeskål kommune i henhold til godkjent
reguleringsplan. Avstanden til kommunesenter på Inndyr er 15 km mens avstand til Bodø flyplass er
80km.

Eksisterende inngrep  i  vassdraget og området

Sundsfjordvassdraget er utbygd og regulert til kraftformål. Foruten Sjøfossen kraftverk pågår bygging
av Reinskar kraftverk. Anleggene eies av Sjøfossen Energi AS. SKS Produksjon AS eier Sunds:fjord
kraftverk som har utløp i nedre del av Sundsfjorddalselva. Driften av Sundsfjord kraftverk bidrar til at
mye vann overføres hit. Området er i tillegg preget av kraftlinjer, veier og bebyggelse i lavereliggende
områder.

Teknisk plan

Reguleringer

Vannuttaket vil ikke medføre større endring av reguleringspraksis av vannstanden i inntaksdammen til
Sjøfossen kraftverk. Vannuttaket vil fortsatt måtte foregå innenfor rammene i gjeldende
manøvreringsreglement for vassdraget, sist fastsatt ved kgl. res. av 4.2.2005 i forbindelse med

tillatelse til Sjøfossen Energi AS for bygging av Reinskar kraftverk.

Overføringer

Vannuttaket medfører ikke overføringer av vann fra andre vassdrag.
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Inntak
Vannuttaket skal skje via eget inntak i eksisterende inntaksdam til Sjøfossen kraftverk. Det foreligger
tre alternativer for øvre rørtrase inn i inntaksdammen. Supplerende- og reservevannforsyning
planlegges fra Sundsfjord kraftverk.

Rørgate
Hovedforsyningen vil skje via et rør med diameter 1,0 m. Rørtraseen vil bli ca. 1,5 km lang. Ovenfor
avlopskanalen fra Sundsfjord kraftverk foreligger tre alternative rortras&losninger. I det ene
alternativet krysses Sundsfjordelva via rørbru mens i alternativ 2 graves røret ned i elvebunnen. I
begge tilfeller krysses utløpskanalen fra Sundsfjord kraftverk enten via rørbru eller som nedgravd rør.
Herfra går rørtraseen langs vassdraget for å svinge av sørover og krysse R v 17 under busslomme.
Sistnevnte er avgjort etter at søknaden er sendt på høring. Det foreligger også tillatelse fra Statens
vegvesen datert 14.12.2007 til å legge rør gjennom Rv 17 og busslomme.

Reservevannforsyningen skjer i utgangspunktet via et rør med diameter på 0,8 m fra vestsiden av
Sundsfjord kraftverks utløpskanal frem til kryssing av utløpskanalen. Deretter følges rørene ad. Det
må etableres en pumpestasjon på reservevannforsyningen. Det vurderes eventuelt
reservevannforsyning fra trykksiden av Sundsfjord kraftstasjon. I slikt tilfelle vil rørtraseen ellers bli
den samme. Rørdiameteren blir da 0,58 m.

Rørene skal i hovedsak graves ned utenom eventuelle kryssing av elv via rørbru.

Veier
Det er ikke opplyst om at det skal etableres nye permanente veier som et ledd i vannuttaket.

Massetak o de oni
Det er ikke opplyst at det er aktuelt å etablere nye massetak eller deponi som et ledd i vannuttaket. For
etablering av selve settefiskanlegget foregår det nå utfylling med masser fra Reinskar kraftverk i
henhold til godkjent reguleringsplan.

Hydrologiske virkninger

Som følge av vannuttaket vil den samlede maksimale vannuttakskapasitet fra inntaksdammen øke fra
8 m'/s til 9,5 m'/s. Dette bidrar til at hyppigheten og storrelsen pa overlopene vil bli redusert
tilsvarende settefiskanleggets faktiske vannuttak. Videre vil perioder med tørrlegging av
fallstrekningen øke noe. Avhengig av tilsigsforholdene i ulike år vil antall døgn med tørrlegging av
fallstrekningen øke med i størrelsesorden 20 til 30 per år.

På elvestrekningen nedstrøms Sjøfossen kraftverk vil antall døgn med periodevis tørrlegging ved fjære
sjø øke som følge av settefiskanleggets vannuttak. Samtidig bidrar restfeltet nedstrøms
inntaksdammen til Sjøfossen kraftverk med noe tilsig. Sjøfossen kraftverk har ikke krav til slipp av
minstevannføring.

Virkningen av tørrleggingen gjelder spesielt ned til samløpet med avløpskanalen fra Sundsfjord
kraftverk, ca. 400 meter nedenfor Sjøfossen kraftverk. Sundsfjord kraftverk slipper ut 6 m'/s ved
laveste produksjon. I 2004 var Sundsfjord kraftverk i drift i 91  %  av året. Fra samløpet og videre
nedover vil derfor vassdragsmiljøet i mindre grad bli påvirket negativt.

Ut fra opplysninger i søknaden vil vannuttaket være størst fra januar til april, da vil også virkningene
være mest merkbare.
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Tapt produksjon

Søknaden opplyser at vannuttaket vil redusere kraftproduksjonen i Sjøfossen kraftverk i et normalår
med 3,3 GWh. Det vil også kunne bli noe tapt produksjon i Sundsfjord kraftverk ved uttak på
trykksiden.

Arealbruk og eiendomsforhold

Det arbeides med å inngå avtale med Sjøfossen Energi AS om vannuttak og tilhørende bygge- og
anleggstiltak. Statkraft SF har rett til overtakelse av Sjøfossen kraftverk i 2018. En avtale kan derfor
ikke inngås for lenger tid enn Sjøfossen Energi eier anlegget. Avtale som strekker seg utover dette må
inngås med Statkraft SF.

Det arbeides også med å inngå avtale med SKS Produksjon om vannuttak fra Sundsfjord kraftverk og
tilhørende bygge- og anleggstiltak.

Forholdet til offentlige planer

Kommuneplan
Utfyllingen og etableringen av selve settefiskanlegget skjer i henhold til godkjent reguleringsplan. I
kommuneplanen er området for rørtase avsatt til LNF-formål. Kommunen har innvilget dispensasjon
fra kommuneplanen for etablering av vannforsyningsrørene til settefiskanlegget.

Samlet plan (SP)
Tiltaket berører ikke prosjekt som er omfattet av Sarnlet plan for kraftutbygging.

Verne lan for vassdra
Tiltaket berører ikke vassdrag som er omfattet av verneplan for vassdrag.

Inn e sfrie områder
Tiltaket vil ikke medføre endringer for noen inngrepsfrie områder.

Nas onale laksevassdra
Tiltaket vil ikke berøre nasjonale laksevassdrag eller nasjonale laksefjorder. Samtidig ligger
tiltaksområdet relativt nært til Beiarfjorden som er en nasjonal laksefjord. I følge foreliggende søknad
skal tiltak for hindring av rømning av settefisk beskrives i andre søknader. NVE er orientert om at det i
en eventuell tillatelse etter akvakulturloven vil bli stilt vilkår om dobbel sikring av avløpsrør.

Høring og distriktsbehandling

Søknaden har vært kunngjort og sendt på høring til kommunen, fylkeskommunen og fylkesmannen,
berørte statlige forvaltningsorganer og interesseorganisasjoner. Høringsuttalelsene har vært forelagt
søker for kommentarer. Nedenfor følger en kort oppsummering av hovedpunktene i uttalelsene:

Gildeskål kommune  viser til at det for prosjektet i henhold til Plan- og Bygningsloven er utarbeidet
reguleringsplan og at det for anleggets rør og traseer er gitt dispensasjon fra arealplanen. Anleggets
lokalisering i sjø er i henhold til arealplanen for Kystsonen, kystsoneplanen. Med bakgrunn i dette og
anleggets begrensede konsekvenser med hensyn til forurensning, villaksstammen og
friluftsliv/sportsfiske har kommunen ingen innsigelser mot at konsesjon blir gitt etter§ 8 i
vannressursloven for uttak av nødvendige vannmengder for etablering av settefiskanlegg på Øyra i
Sundsfjord. Dersom det er omstendigheter som tilsier at minikraftverk kan/bør etableres anbefaler
kommunen dette.



FEI, Side 30

Fylkesmannen  i  Nordland  går ikke i mot at det gis tillatelse til det omsøkte vannuttaket. Området er
allerede sterkt påvirket av ulike inngrep, og de negative miljøkonsekvensene av det planlagte
settefiskanlegget vil bli begrenset. Laks- og sjøørretfiske i Sundsfjordelva, brakkvannsdelta/strandeng
i utløpet av Sundsfjordelva, smålomhekking i inntaksdammen til Sjøfossen og landskapsbilde er
miljøverdier som vil kunne bli negativt påvirket av utbyggingen. Fylkesmannen forslag til vilkår for å
redusere konsekvensene er bla. aivareta den naturlige elvebunnen ved rørkryssing av Sundsfjordelva,
holde et stabilt vannivå i en periode på 6 uker i inntaksdammen for Sjøfossen kraftverk etter isgang av
hensyn til smålom, tildekking/nedgraving av overføringsledning der dette er mulig og en skånsom
behandling av terreng og vegetasjon. Fylkesmannen oppfordrer til at det etableres minikraftverk på
vannforsyningen for å avbøte tapt kraftproduksjon i Sjøfossen kraftverk.

Nordland fylkeskommune  anbefaler at det gis konsesjon etter vannressurslovens § 8.
Fylkeskommunen ber om at eksisterende infrastruktur og etableringer benyttes så langt som mulig
samt å ta inn i konsesjonsbetingelsene de forhold som fylkesmannen påpeker for aredusere de
negative miljøkonsekvensene. Fylkeskommunen oppfordrer NVE til å vurdere krav til minikraftverk
på inntaksledningen til settefiskanlegget. Fylkeskommunen ber om at overføringsledninger graves ned
der det er mulig for å redusere de landskapsmessige konsekvensene. Fylkeskommunen uttaler at
tiltaket ikke synes avere i konflikt med verneverdige kulturminner og viser samtidig til tiltakshavers
aktsomhets- og meldeplikt.

Sametinget  kjenner ikke til at det er registrert automatisk fredete samiske kulturminner i det aktuelle
området og viser til aktsomhets- og meldeplikt etter kulturminneloven.

Reindriftsforvaltningen Nordland  har innhentet uttalelse fra Saltfjellet reinbeitedistrikt som ikke har
større merknader til saken. Men de mener at vannrør må graves ned, og det må legges til rette for at
naturlig vegetasjon kan reetableres. Reindriftsforvaltningen deler dette synet og har ellers ikke
merknader av betydning.

Statens vegvesen  har ingen merknader til at det gis tillatelse etter vannressursloven. Statens
vegevesen har 14.12.2007 gitt tillatelse til rørkryssing av Rv 17 og busslomme.

Gildeskål Jeger- og Fiskerforening  ser positivt på prosjektet og anbefaler at konsesjon blir gitt etter
vassdragsloven. Prosjektet vil ikke innebære noen endring av laksens vandring og konsekvensen blir
marginal ved prosjekt da vassdraget allerede er sterkt regulert.

Sjøfossen Energi AS  opplyser at de er i en prosess med å inngå avtale med Nova Sea AS om uttak av
vann fra inntaksdammen. Ellers har de ingen spesielle merknader til planene.

Tiltakets virkninger  -  Fordeler og skader/ulemper

Fordeler

• Vannuttaket vil gjøre det mulig å etablere et meget stort settefiskanlegg. Det er opplyst at
anlegget trolig vil ha 12 heltidsansatte i driftsfasen.

• Etableringen vil medføre økt virksomhet samt økte skatteinntekter til Gildeskål kommune.
Gildeskål kommune har også innført eiendomsskatt for verker og bruk.
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Ulemper

• Vannuttaket vil bidra til at vannføringen nedstrøms Sjøfossen kraftstasjon reduseres og at det
blir færre perioder med overløp

• I et normalår vil vannuttaket redusere kraftproduksjonen i Sjøfossen kraftverk med 3,3 GWh.

NVEs vurdering

Nova Sea AS ønsker å etablere et settefiskanlegg i utløpet av Sundsfjorden med vannuttak fra
Sundsfjordvassdraget. Det planlegges et inntak i inntaksdammen til Sjøfossen kraftverk. Uttaket på
inntil 1,5 m'/s vil redusere kraftproduksjonen i Sjøfossen kraftverk med ca. 3,3 GWh. Det søkes også
om en supplerings- og reservevannløsning fra Sundsfjord kraftverk på inntil 1 m' /s. Gildeskål
kommune, Fylkesmannen i Nordland, Nordland fylkeskommune og Gildeskål Jeger- og Fiskeforening
er alle positive til en etablering av settefiskanlegg. De resterende høringsuttalelsene har ingen spesielle
merknader til planene.

Utfylling og etablering av settefiskanlegget skjer i henhold til godkjent reguleringsplan etter plan- og
bygningsloven. Det må imidlertid også foreligge tillatelser etter andre lover som forurensningslov,
forskrifter om fiskehelse og akvakulturlov. Dette ligger utenfor NVEs ansvarsområde.

Landskap og fisk

Vannuttaket vil i hovedsak skje fra inntaksdammen til Sjøfossen kraftverk. Dette vil medføre noe
hyppigere vannstandsvariasjoner enn dagens situasjon. Det må også påregnes at vannstandenjevnt
over blir noe lavere. I forbindelse med at det ble gitt konsesjon til bygging av Reinskar kraftverk, ble
det satt krav angående vannstanden i inntaksdammen til Sjøfossen kraftverk. I følge
manøvreringsreglementet for vassdraget heter det at  "Fra isen går og 6 uker framover skal det holdes
jevn vannstand i inntaksbassenget til Sjøfossen kraftverk av hensyn til hekkende fugl. " Fylkesmannen
påpeker også dette forholdet i sin høringsuttalelse, og vektlegger viktigheten av å ivareta forholdene
for smålom i inntaksdammen etter et eventuelt økt vannuttak. NVE påpeker at omsøkte vannuttak fra
inntaksdammen vil måtte skje i tråd med dette vilkåret. Det er Sjøfossen Energi AS, som regulant, sitt
ansvar at nevnte vilkår overholdes.

Sjøfossen kraftverk vil fortsatt kunne gå som normalt selv etter et eventuelt uttak til settefiskanlegg.
Tilsiget til kraftverket vil store deler av året dekke både vannuttak til settefiskanlegg og minste
slukeevne til kraftverket med unntak av noen perioder på ettervinteren i et normalår.

Det er ikke fastsatt krav til minstevannføring fra inntaksdammen for Sjøfossen kraftverk. Vannuttaket
vil medføre at perioder med tørrlegging av elvestrekningen mellom inntaksdam og Sjøfossen
kraftstasjon vil øke i størrelsesorden 20-30 døgn per år. I perioder med overløp vil overløpets størrelse
reduseres tilsvarende vannuttaket på inntil 1,5 m'/s. I dagens situasjon er elvestrekningen ned til
Sjøfossen kraftstasjon tørrlagt i en ikke ubetydelig del av året. NVE mener atomsøkte vannuttak vil
medføre beskjedne tilleggsulemper for landskapsforhold og at økt tørrlegging og redusert vannføring i
overløpsituasjoner ikke vil medføre nevneverdige tilleggsulemper for andre natur- og miljøforhold.
NVE viser også til at området er preget av tidligere utbygging.

På elvestrekningen rett nedstrøms Sjøfossen kraftstasjon vil vannføringen i deler av året reduseres. I
dagens situasjon tørrlegges normalt ikke vassdragsstrekningen nedstrøms kraftstasjonen da kraftverket
går hele tiden. Elvestrekningen vil, avhengig av tilsigforholdene og forholdene ved fjære sjø, kunne bli
tidvis tørrlagt gjennom året. Ut fra hydrologiske beregninger vil tørrleggingen hovedsaklig ikke
sammenfalle med oppgang av anadrom fisk og utøvelse av fiske, men i april. Elvestrekningen er
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tidevannspåvirket og sammen med tilsig fra restfeltet nedstrøms inntaksdammen, vil det bidra til at de
negative effektene for landskap, fisk og fiske reduseres.

Litt nedenfor Sjøfossen kraftstasjon møter Sundsfjorddalselva avløpskanalen fra Sundsfjord kraftverk.
I drift er dette kraftverkets minste driftsvannføring 6 m'/s. Kraftverket er i drift største delen av året.
Etter vårt syn vil vannuttaket medføre beskjedne virkninger for nedre del av vassdraget.

I konsesjonssøknad for Reinskar kraftverk heter det i fagrapport om fiskebiologi at det drives et
utstrakt fiske etter anadrom laksefisk nedstrøms utløpene av kraftverkene. Videre heter det at det bare
unntaksvis har blitt funnet fiskeyngel på strekningen under el-fiske undersøkelser, noe som tyder på at
eventuelle stedegne bestander av laks, sjøørret og sjørøye er svært tynne.

Gildeskål kommune påpeker at vassdraget er lakseførende opp til kraftverkene og det er tatt betydelig
kvantum laks og ørret de siste årene. Gildeskål kommune sier videre at gyting av anadrom fisk kan
foregå på de sandbanker som ligger rett nedstrøms utløpet av Sjøfossen kraftverk. Det påpekes også at
elvestrekningen er tidevannspåvirket, og at saltholdigheten øker til kritisk nivå for gyting.
Fylkesmannen ser også problemer knyttet til fisk og fiskeoppgang i Sunds:fjordelva, men mener at mye
kan avbøtes ved at det ikke dannes høydesprang i elva ved rørkryssing og i kanalen fra Sundsfjord
kraftverk, og at den naturlige elvebunnen i størst mulig grad bevares ved at de samme massene som
graves opp brukes til tildekking. Gildeskål Jeger- og Fiskerforening mener at laksen vil vandre opp til
fossen såfremt det er vann i elva.

NVE ser at det omsøkte vannuttak vil kunne medføre tørrlegging av elvestrekningen nedstrøms
Sjøfossen kraftstasjon ved fjære sjø og at fraføring av ferskvann vil kunne bidra til at saltholdigheten
ved flo øker. NVE vurderer at en tillatelse til omsøkte vannuttak vil medføre at forholdene for gyting i
vassdraget reduseres noe, men gyteforholdene er i utgangspunktet lite egnet pga. dårlig bunnsubstrat,
tidevannspåvirkning og et saltholdighetsnivå som med stor sannsynlighet innebærer en meget høy
sannsynlighet for at fiskeegg vil dø.

NVE påpeker at vannuttaket i begrenset grad vil medføre ulemper for sportsfiskere, siden det i
hovedsak er tilstrekkelig med vann i vassdraget i fiskesesongen og at forholdene i hovedsak er styrt av
flo og fjære.

NVE vurderer at supplerende- og reservevannforsyning fra Sundsfjord kraftverk ikke kan ha noen
negative virkninger av nevneverdig omfang. Når Sundsfjord kraftverk er i drift varierer vannføringen
mellom 6 og 36 m'/s. Vannuttak pa inntil 1 m'/s her vil derfor medfore meget sm% miljoulemper.
Dette gjelder både om vannuttaket skal skje nedstrøms kraftverket eller på trykksiden.

Utformingen av supplerende- og reservevannforsyning vil måtte avklares i detaljplanfasen. Ved
avgjørelse av konsesjonsspørsmålet er det for konsesjonsmyndigheten avgjørende at ingen av de
foreslåtte variantene for denne forsyningen medfører nevneverdige miljøulemper.

Oppsummering

Etableringen av settefiskanlegget vil gi tiltrengte arbeidsplasser i Gildeskål kommune. I driftsfasen vil
anlegget gi ca. 12 arbeidsplasser. Den økte verdiskapningen lokalt vil være markant. Etableringen vil
også gi økte skatteinntekter inkludert eiendomskatt for Gildeskål kommune. NVE mener at en redusert
produksjon på 3,3 GWh i Sjøfossen kraftverk er av begrenset betydning i forhold til de positive
effektene av tiltaket.

Forholdene ligger godt til rette for etablering av settefiskanlegg delvis på grunn av de etablerte
kraftverkene i Sundsfjord og på grunn av det allerede påvirkede landskapet. Samlet finner NVE at
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ulempene ved omsøkte vannuttak totalt sett ikke er betydelige. Inngrepene vil også foretas i et område
som allerede er sterkt preget av inngrep og vassdragsreguleringer.

NVEs konklusjon

NVE mener fordelene ved det omsøkte tiltaket er større enn skader og ulemper for allmenne og
private interesser slik at kravet i vannressursloven § 25 er oppfylt. NVE gir i medhold av
vannressursloven  §  8 Nova Sea AS tillatelse til å etablere vannuttak fra Sundsfjordvassdraget
samt supplerende- og reservevannforsyning fra Sundsfjord kraftverk. Tillatelsen gis på
nærmere fastsatte vilkår.

Dette vedtaket gjelder bare tillatelse etter vannressursloven.

Ekspropriasjon av rettigheter

Vannuttaket forutsetter avtaler med kraftverkseiere Sjøfossen Energi AS og senere Statkraft SF, og for
reservevannforsyningen, med SKS Produksjon AS. Etablering av inntak og rørtraseer forutsetter også
avtaler med rettighetshavere. Det er ikke søkt om ekspropriasjon av rettigheter.

Merknader til konsesjonsvilkårene etter vannressursloven

NVE vil tilføye enkelte kommentarer til konsesjonsvilkårene.

Post 1, Konsesjonstid

Konsesjonen gis for ubegrenset tid, men likevel ikke ut over avtaleperiode med Sjøfossen Energi og
evt. senere eiere av Sjøfossen kraftverk. Det samme gjelder for vannuttak fra Sundsfjord kraftverk
dersom uttaket er på trykksiden.

Nova Sea AS må inngå en avtale med Sjøfossen Energi AS om uttak av vann fra inntaksdammen til
Sjøfossen kraftverk. Dette vil føre til en redusert produksjon i det eksisterende kraftverket.

Post 2, Vannforbruk

Dagens situasjon i Sundsfjordvassdraget tilsier at fallstrekningen tørrlegges i perioder. Omsøkte
vannuttak vil medføre noe økt tørrlegging av fallstrekningen og i noe større grad økt tørrlegging
nedstrøms Sjøfossen kraftverk. Det er ikke satt krav til minstevannføring fra inntaksdammen i dagens
situasjon for Sjøfossen kraftverk eller til vannslipp ved stans i kraftproduksjonen. NVE vurderer at det
ikke foreligger tilstrekkelig sterke miljøhensyn til å pålegge minstevannføring ved omsøkte vannuttak.

Vannuttak, dvs. volum og fordeling over året, skal være i tråd med søknad. Forbruket skal måles,
registreres og data oppbevares slik at de kan forelegges NVE på forlangende.

Omsøkte vannuttak fra inntaksdammen må skje i tråd med vilkår som er fastsatt for vassdraget jfr. kgl.
Res. 4.2.2005. Denne sier bl.a. at:  "fra isen går og 6 uker framover skal det holdes jevn vannstand i
inntaksbassenget til Sjøfossen kraftverk av hensyn til hekkende fugl.  "

Post 5, godkjenning av planer, landskapsmessige forhold, tilsyn m. v.

Fylkesmannen legger vekt på at overføringsledningen for vann fra inntaksdammen til Sjøfossen
kraftverk bør graves ned der det er mulig og bli minst mulig synlig. De mener videre at det er viktig at
de samme massene som graves opp brukes til tildekking, og at stedegne plantearter får revegetere
rørtraseen. Reindriftsforvaltningen i Nordland og Nordland fylkeskommune deler synet til
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fylkesmannen og mener at vannrøret må graves ned. Ifølge søker vil vannforsyningsrørene bli
nedgravd og ligge tildekket med unntak av kryssing av vannspeil via rørbru. NVE ser at det i områder
med naturlig forekommende vegetasjon er en fordel dersom rørtraseen revegeteres naturlig. NVE
mener at rørtraseene vil medføre kun beskjedne miljøulemper på sikt. Rørgatetraseen bør anlegges slik
at elvas kantvegetasjon ivaretas.

I søknaden er det fremmet alternative rørtraseer. I utgangspunktet bør rørtraseer som krysser vassdrag
unngås. Dette gjelder spesielt området nedstrøms Sjøfossen kraftverk. NVE mener det er uheldig
dersom nedgraving av rør bidrar til vannstandssprang, at erosjonsømfintlige masser blottlegges eller
være til skade for anadrom fisk og påpeker at søker bør forsøke å unngå slike effekter av en eventuell
utbygging. Løsninger for å unngå dette skal beskrives i detaljplanene.

Vi minner om at detaljplanene skal være godkjent av NVE før anleggsarbeidene påbegynnes. Disse
må i god tid før planlagt byggestart sendes NVEs regionkontor i Narvik.

Det skal foreligge tillatelse fra Fiskeridirektoratet for oppdrett av settefisk før anleggsarbeidet kan
starte opp.

Denne konsesjonen etter vannressursloven avgrenser seg til gjelde vannuttak med tilhørende
installasjoner og rør frem til vannbehandlingsbygget til og med stengeventil og
mengdereguleringsventil. System for måling av vannuttak/vannmåler omfattes uansett av denne
konsesjonen.

Post 6, naturforvaltning

Standardvilkår for naturforvaltning tas med i konsesjonen, selv om det i dag synes som lite aktuelt å
pålegge ytterligere avbøtende tiltak. Eventuelle pålegg i medhold av dette vilkåret må være relatert til
skader forårsaket av tiltaket og stå i rimelig forhold til tiltakets størrelse og virkninger.

Post 8, terskler m. v.

Vilkåret gir myndighetene hjemmel til asette krav om ulike tiltak i vassraget for å forbedre
forholdene.

Andre merknader

Flere av høringspartene er positive til en etablering av et minikraftverk i forbindelse med vannuttaket
til settefisk. Fylkesmannen og fylkeskommuenen mener det bør etableres kraftverk ved utbygging av
settefiskanlegget. Fylkesmannen mener dette vil redusere behovet for mer miljøskadelig
vannkraftutbygginger andre steder.

NVE er enig i at en etablering av minikraftverk på hovedvannforsyningen vil avbøte noen av
ulempene vannuttaket medfører. Uten minikraftverk vil vannuttaket redusere kraftproduksjonen med
3,3 GWh, mens etablering av minikraftverk vil kunne gjenvinne 2,4-2,7 GWh av disse. Det foreligger
ingen planer om bygging av minikraftverk i dag.

NVE har ingen anledning til å pålegge noen abygge kraftverk. NVE vil likevel bemerke at dersom
Nova Sea AS på et senere tidspunkt skulle ønske å bygge et minikraftverk kan dette gjøres innenfor
rammene av denne tillatelsen, jf. post 5 om detaljplaner. Det trengs ikke ny behandling etter
vannressursloven for dette, så lenge vannuttaket og mønsteret ikke endres.


