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NVEs vurdering av Greenaquanor AS sitt vannuttak i Balsfjord 

kommune i Troms og Finnmark 

NVE viser til henvendelse av 10.6.2020. 

Omtale av plan for tiltaket 

Greenaquanor AS skal søke om akvakulturkonsesjon for et nytt anlegg i Hølen i Balsfjord kommune. 

Det er planlagt å produsere inntil 90 tonn matfisk i et nytt resirkulerings akvaponianlegg. Et 

resirkulerings akvaponianlegg kombinerer produksjon av fisk og landbruksprodukter ved gjenbruk av 

næringsstoffer fra fiskeproduksjon til dyrking av grønne vekster. 

Anlegget skal etableres i eksisterende gårdsbygninger og vil ligge 1,5 km fra sjø og 100 m fra elv.  

Anlegget planlegger å hente vann fra Storvatnet. Første uttak av vann vil være på 300 m3 og deretter vil 

vannforbruket være begrenset til maksimalt 1 l/s.  

Storvatn vassverk SA fikk konsesjon i 2016 til å regulere Storvatnet med 50 cm og til et maksimalt 

vannuttak på 30 l/s. Det ble også stilt krav om et slipp av minstevannføring på 57 l/s hele året.  

NVEs vurdering 

Greenaquanor AS trenger inntil 1 l/s ferskvann for å produsere planlagt mengde fisk. Vannuttaket skjer 

innenfor Storvatn vassverk SA sin kapasitet for produksjon av ferskvann og må reguleres med 

privatrettslige avtaler mellom Storvatn vassverk SA og Greenaquanor AS. Tiltaket vil ikke føre med seg 

nye vassdragsinngrep.  

NVE vurderer planene slik de er fremlagt til ikke å kreve noen ytterligere behandling etter 

bestemmelsene i vannressursloven. 

NVEs veiledning 

Vi gjør oppmerksom på at dersom planen endres eller det viser seg at allmenne interesser kan bli berørt 

av tiltaket, kan dette utløse konsesjonsplikt jf. vannressursloven § 8. Planen bør i så tilfelle sendes NVE 

for vurdering. Ved utførte tiltak som er konsesjonspliktige etter vannressursloven vil NVE med hjemmel 



 
Side 2 

 

 

 

i vannressursloven § 59 vurdere pålegg om retting. Iverksetting av konsesjonspliktige tiltak uten 

nødvendig tillatelse er straffbart etter vannressursloven § 63. 

Vi minner om at tiltaket må avklares i forhold til andre relevante lovverk, for eksempel plan- og 

bygningsloven. Tiltakshaver er ansvarlig for eventuelle skader og ulemper for private interesser som 

følger av tiltaket.  

 

 

Med hilsen 

 

Gry Berg 

seksjonssjef 

Silje Aakre Solheim 

seniorrådgiver 

 

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