DRIVA AQUACULTURE AS
Bakkevegen 6
7340 OPPDAL

Vår dato: 12.01.2022
Vår ref.: 201802140-17
Deres ref.:

Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS (Driva Aquaculture) – Utsatt
byggefrist for grunnvannsuttak for etablering av fiskeoppdrett ved
Skoresbruhølen i Oppdal kommune, Trøndelag
Vi viser til deres søknad av 3.1.2022 om utsatt byggefrist for uttak av grunnvann for
oppdrett av fjellørret.
Oppdal Fjellmat og Fjellfisk AS fikk konsesjon etter vannressursloven § 45 til uttak av
grunnvann for oppdrett av fjellørret ved Skoresbruhølen.
I henhold til vannressursloven § 27 faller konsesjonen bort hvis ikke arbeidet er satt i gang
senest tre år fra konsesjonens dato. Vassdragsmyndigheten kan forlenge fristen én gang
med inntil tre nye år.
Søknaden om forlengelse av byggefrist med tre år er begrunnet med at: «oppstart har blitt
utsatt pga. langvarig behandling av konsesjonssøknader for oppdrett av fjellørret ved
Skoresbruhølen. 17. januar 2020 ble søknadene sendt til behandling, 17.12.2021 ble
søknader for matfisk og stamfisk avvist av Mattilsynet. Vanlig behandlingstid skal være 22
uker. Klageinstans er Nærings- og fiskeridepartementet, men behandling der kan ta noe tid.
Hvis søknadene innvilges, vil det videre ta tid å gjennomføre detaljert prosjektering før
byggearbeidene kan starte opp. Pga. usikkerheten rundt videre behandling av
oppdrettskonsesjonene ønsker vi maksimal forlengelse av oppstartfristen i
grunnvannskonsesjonen.»
NVEs vurdering
NVE har den 5.1.2022 utført søk i databasene Naturbase (www.naturbase.no) og
Artsdatabanken (www.artsdatabanken.no). Vi kan ikke se at det har kommet nye
momenter inn i saken som tilsier at tillatelsen etter vannressursloven ikke kan forlenges.
Søknaden om forlenget frist er kommet inn innen fristens utløp og det vil være i tråd med
gjeldende praksis å gi utsettelse.
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Side 2

Konklusjon
Med hjemmel i vannressursloven § 27 og delegering til NVE fra Olje- og
energidepartementet av 19. desember 2000, vedtar NVE at vårt vedtak av 21.2.2019
forlenges med tre år frem til 21.2.2025.
Vilkårene for øvrig er de samme som i tillatelsen av 21.2.2019.
Om klage og klagerett
Se eget vedlegg om klageadgang.

Med hilsen

Inga Katrine Johansen Nordberg
direktør

Gry Berg
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner
Mottakerliste:
DRIVA AQUACULTURE AS
Kopimottakerliste:
Oppdal kommune
STATSFORVALTEREN I TRØNDELAG
Trøndelag fylkeskommune

Side 3

Orientering om rett til å klage
Frist for å klage

Du kan få begrunnelsen for
vedtaket
Hva skal med i klagen?

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen
vedtaket kom frem til deg. Hvis vedtaket ikke har kommet
frem til deg, starter fristen å løpe fra den dagen du fikk eller
burde ha fått kjennskap til vedtaket.
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut.
Klagen kan ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden
NVE fattet vedtaket
Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å
få en begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen
løper ut.

Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:





Skrive hvilket vedtak du klager på.
Skrive hvilket resultat du ønsker.
Opplyse om du klager innenfor fristen.
Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan
fullmektigen undertegne klagen.



Du kan få se dokumentene i
saken
Vilkår for å gå til
domstolene

Sakskostnader

Hvem kan klage på
vedtaket?
Hvor skal du sende klagen?

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør
forklare hvorfor du mener vedtaket er feil.
Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre
dokumentene er unntatt offentlighet. Du kan henvende deg til
NVE for å få innsyn i saken.

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du
kan bare gå til søksmål dersom du har klaget på NVEs
vedtak, og klagen er avgjort av OED som overordnet
forvaltningsorgan.
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden
du sendte klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at
klagen ikke er avgjort.
Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke
om å få dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke
om dette innen 3 uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.
Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også
klage på vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer
vedtaket, vil vi sende klagen til OED.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.

