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Cermaq Norway AS – økt produksjon av settefisk på settefiskanlegg i 

Dyping i Steigen kommune, Nordland – NVEs vurdering 

 

Vi viser til brev av 9.9.2016, der Cermaq Norway AS ber om NVEs vurdering knyttet til 

endring i produksjon av settefisk i deres eksisterende settefiskanlegg i Dyping i Steigen 

kommune. Anlegget har i dag tillatelse til å produsere 2,5 millioner settefisk årlig. De skriver i 

sitt brev til NVE at de nå ønsker å søke om en utvidelse av anlegget. Det er i brevet ikke oppgitt 

hvor stor denne økningen vil være. Per telefon 21.10.2016 opplyser Marit Holmvaag Hansen at 

de har søkt om å øke produksjonen til 3,5 millioner settefisk årlig. 

 

NVE skal i denne forbindelse vurdere om denne endringen kan skje innenfor rammene i 

gjeldende vassdragskonsesjon av 22.4.2010. Konsesjonen omfatter et gjennomsnittlig vannuttak 

på inntil 8 m3/min, og et maksimalt vannuttak på 15 m3/min. Det er også gitt tillatelse til å 

regulere Dypingvatnet mellom kote 128 og kote 126. Det er imidlertid gitt en begrensning på 

denne reguleringen i perioden 1. juni til 15. juli. I dette tidsrommet er det tillatt å regulere 

mellom kote 128 og kote 127,2. 

 

Ifølge søker skal det planlagte vannuttaket skje innenfor gjeldende konsesjon etter 

vannressursloven. Cermaq Norway AS forklarer dette ved at det er gjort en endring av 

produksjonen ved anlegget, hvor fisken settes på sjøvann på et tidligere stadium enn tidligere. 

Dette gjør at det ikke vil være behov for økt vannuttak. På bakgrunn av at utvidelsen skal skje 

ved vannbesparende tiltak og innenfor rammene i gjeldende konsesjon, vurderer NVE det slik 

at søknaden ikke vil medføre behov for ny konsesjonsbehandling etter § 8 i vannressursloven. 

 

NVE påpeker at det er Cermaq Norway AS sitt ansvar å holde seg innenfor den gjeldende 

konsesjonen av 22.4.2010 med tilhørende vilkår, og de krav som følger av vannressursloven. 

Selskapet må være forberedt på å kunne dokumentere vannuttaket dersom NVE krever det. 

 

Vi viser ellers til to søknader om periodevis økt vannuttak, og bortfall av begrensning i 

regulering som Cermaq Norway AS har sendt NVE, angående det samme anlegget. Disse 

søknadene vil dere motta svar på i annen utsendelse fra NVE. 
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Med hilsen 

 

Gry Berg 

seksjonssjef 

Silje Aakre Solheim 

rådgiver 

 

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

     

   

   
 

  

Kopi til: 

Fylkesmannen i Nordland 

Nordland fylkeskommune 

Steigen kommune 
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