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Osan Settefisk AS – Økt produksjon av settefisk og vannuttak til drift 

av resirkuleringsanlegg innenfor gjeldende vassdragskonsesjon ved 

Osan i Nærøy kommune, Trøndelag 

NVE viser til henvendelse av 29.3.2019 og mer informasjon om planene mottatt på e-post den 

14.7.2019.  

Omtale av plan for tiltaket 

Osan Settefisk AS forbereder søknad om utvidelse av produksjon av settefisk. Anlegget har i dag en 

konsesjon på 6,5 mill. settefisk og planlegger å utvide til 10 mill. settefisk. Økningen i biomasse vil 

være på inntil 2000 tonn per år. Osan Settefisk AS planlegger å bygge ny avdeling basert på 

resirkuleringsteknologi, og etter det NVE forstår skal hele anlegget over fra 

gjennomstrømningsteknologi til resirkuleringsteknologi. Etter utvidelsen vil totalt vannbehov for hele 

anlegget vanligvis være 17 l/s (16,67 l/s). I følge tiltakshaver vil det ikke bli «endringer i installasjoner i 

vassdraget. Inntaksrør og systemer som er installert vil bli benyttet videre.» 

Osan Settefisk AS (tidligere Damfisk AS) har i medhold av vassdragsloven § 104-106 tillatelse av 

9.3.1999, til å regulere Osanvatnet og Rødalslivatnet, og ta ut vann til settefiskanlegg på Osan. 

Osanvatnet og Rødalsvatnet kan reguleres med hhv. 0,8 meter og 1,5 meter. Maksimal tillatte vannuttak 

varierer fra måned til måned, med laveste tillatte maksimale vannuttak på 21 l/s i januar og februar, og 

høyeste tillatte maksimale vannuttak på 69 l/s i mai. Se tabell under for mer informasjon om vannuttak 

fra Osanvassdraget.  

Maksimalt tillatte vannmengder fra Osanvassdraget 

Januar 21 l/s Mai 69 l/s September 37 l/s 

Februar 21 l/s Juni 23 l/s Oktober 35 l/s 

Mars 23 l/s Juli 36 l/s November 35 l/s 

April 45 l/s August 52 l/s Desember 34 l/s 
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I e-post av 14.7.2019 skriver Osan Settefisk AS bl.a. dette om vannbehovet: «I og med at vi går over fra 

gjennomstrømningsteknologi til resirkuleringsteknologi så vil vi ha et vannbehov som er lavere enn 

tillatelsen fra 1999. Har også beregnet hvor lenge anleggene vil kunne være i drift uten nedbør. Men 

selv om vi kan greie oss med mindre uttak enn tillatelsen gir rom for så ønsker vi å beholde mengdene i 

tillatelsen. I perioder med sortering / vaksinering /oppfylling av anlegget vil vi ha behov for uttaket som 

tillatelsen gir.» 

NVEs vurdering 

NVE har i forbindelse med gjeldende vassdragskonsesjon som ble gitt til Osan Settefisk AS (Damfisk 

AS) den 9.3.1999, vurdert hvilke virkninger regulering av Osanvatnet og Rødalslivatnet og maksimalt 

månedlig vannuttak mellom 21 l/s og 69 l/s til produksjon av settefisk vil medføre for allmenne 

interesser.  

I vår vurdering den gangen mente NVE, i likhet med Fylkesmannen, at tiltaket ville medføre «betydelige 

ulemper for naturmiljø, landskap og private interesser». Det ble lagt vesentlig vekt på at Nærøy 

kommune var positiv til etableringen, og at det dreide seg om «etablering av arbeidsplasser i 

næringssvake distrikter, og alt i alt finner ikke Fylkesmannen å ville gå imot søknaden. Settefiskanlegget 

er allerede etablert.»  

NVE har i forbindelse med tillatelsen til gjeldende vassdragskonsesjon fra 1999 vurdert fordelene ved 

vannuttaket opp mot ulempene. NVE legger til grunn at økt produksjon ved settefiskanlegget på Osan 

ikke vil medføre endrede virkninger for allmenne interesser tilknyttet vassdraget. Med forutsetning om 

at vannuttaket holder seg innenfor gjeldende vassdragskonsesjon av 9.3.1999, og er i tråd med det 

formål og de forutsetninger og vilkår som ligger til grunn for denne, mener NVE at tiltaket ikke utløser 

krav om ny konsesjon.  
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