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Norwegian Seafarming AS sitt landbaserte anlegg for produksjon av 

settefisk og matfisk i Ramsvika, Tysvær kommune trenger ikke 

vurderes etter vannressursloven 

NVE viser til henvendelse av 13.1.2021. 

Omtale av plan for tiltaket og NVEs vurdering 

Norwegian Seafarming AS planlegger landbasert anlegg for produksjon av 15 000 tonn matfisk i 

Ramsvika i Yrkefjorden i Tysvær kommune.  Anlegget vil kombinere RAS teknologi i settefiskanlegget, 

teknologi for gjenbruk av vann (FRS-R) i postsmoltdelen av anlegget, og teknologi for 

gjennomstrømning (FTS) og gjenbruk av vann (FTS-R) i matfiskdelen av anlegget. Det planlegges 

inntak og utslipp av sjøvann på ca. 900 m3/min i forbindelse med anlegget. Anleggets antatte 

ferskvannsbehov er beregnet til ca. 750 l/min, men kan bli både større og lavere. Alt ferskvann 

planlegges dekket inn ved avsalting av sjøvann.  

Så lenge tiltaket ikke berører interesser i vassdraget og det kun skal tas ut sjøvann til 

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

behandling etter vannressursloven. 

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

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

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

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

nødvendig tillatelse er straffbart etter vannressursloven § 63. 

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

bygningsloven og lakse- og innlandsfiskloven. Tiltakshaver er ansvarlig for eventuelle skader og 

ulemper for private interesser som følger av tiltaket.  
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