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Nord-Odal kommune – melding om uttak av vann fra Svarttjern til 

snøproduksjon, Odal Skipark, Nord-Odal kommune, Innlandet – 

tiltaket er vurdert ikke konsesjonspliktig 

Vi viser til melding av 5.10.2021 om uttak av vann fra Svarttjern til snøproduksjon. NVE skal 

på bakgrunn av opplysningene i meldingen avgjøre om utbyggingen medfører slike skader 

eller ulemper for allmenne interesser at tiltaket må ha konsesjon etter vannressursloven § 

8. 

Om meldingen  

Tiltakshaver Nord-Odal kommune søker om uttak av vann fra Svarttjern (vannforekomstID 

002-4045-L) i Nord-Odal kommune f.o.m. inneværende vinter. Hensikten er å legge til rette 
for snøproduksjon i Odal Skipark.  

 

Vannet skal føres i rør fra Svarttjernet ca. 600 m sør for det planlagte skianlegget. 
Snøproduksjonen vil foregå over maksimalt 4 dager (maks. 10000 m³) for å legge 

grunnsålen i skianlegget. Søknaden omfatter et vannuttak inntil 30 l/s, primært lagt til 

oktober/november med mulighet for påfylling i perioder med slitasje. Under normale 

værforhold vil vannuttaket variere mellom 10 og 30 l/s. 
 

Svarttjern brukes, sammen med Juptjenn, som drikkevannskilder av et privat vannverk, 

Juptjenn Vannverk (http://juptjenn.no/). Juptjenn Vannverk SA er et samvirkeforetak og 
leverer vann til ca. 1100 abonnenter. Vannverket ble stiftet i 1955 og oppgis å drifte uten  

konsesjon. 

 
I søknaden fremgår det at Odal Skipark har etablert et samarbeid med Juptjenn Vannverk 

om vannuttaket til snøproduksjon. 

Høring  

På grunn av det begrensede omfang av saken har den ikke vært sendt på høring. NVE 
mener at saken er tilstrekkelig opplyst gjennom søknaden. 

http://juptjenn.no/
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NVEs vurdering  

Svarttjern - hoveddata 

 

Magasin  Enhet  

Svarttjern  moh 350 

  areal (km²) 0,1 

  volum (m³) > 400000 

(Tilgjengelig 

magasinkapasitet, 
dvs. volum over 

vanninntaket på 

ca. 4 m dyp. Total 
magasinkapasitet 

er vesentlig 

større.) 

 

Det omsøkte vannuttaket utgjør mellom 10 og 30 l/s over en 4 dagers periode og skal 
hentes innenfor eksisterende og etablerte vannuttak i Svarttjern. Planlagt vannuttak 

utgjør inntil 10000 m³ i året eller maksimalt 2,5 % av tilgjengelig magasinkapasitet. NVE 

vurderer at vannuttaket er beskjedent sett opp mot tilgjengelig vannressurs og 
magasinkapasitet. I eventuelle tørre perioder kan reservekilden Juptjenn benyttes. Det 

planlagte tiltaket vil heller ikke komme i konflikt med vannressursloven § 10 som sier at 

minst alminnelig lavvannføring skal være tilbake hvis det ikke er gitt konsesjon til noe 

annet. 
 

Det er ikke utarbeidet en egen biologisk undersøkelse for det planlagte tiltaket. Søk i 

naturbase og Artskart 30.11.2021 viser ingen registreringer av rødlistede arter eller viktige 
naturtyper innenfor tiltaksområdet. Tiltaket kommer i berøring med kartlagte 

friluftslivsområder, både Sognkjølen og Svarttjernet friluftslivsområde. Begge er viktige og 

populære utfartsområder med omfattende sti- og skiløypenett. NVE vurderer likevel 
påvirkningen av disse som moderate og av begrenset betydning for saken. 

 

NVE har begrenset kunnskap om det akvatiske miljøet i Svarttjern. Vannet fremstår som en 

mindre og lukket innsjø og antas å ha svært begrenset potensiale som funksjonsområde 
for fisk. 

 

Det skisserte aktivitets-/skiområdet kan komme i berøring med en registrert lavforekomst, 
gubbeskjegg, kategorisert som nær truet (NT) i norsk rødliste for arter (2021).  

 

Søk i Kulturminnesøk (29.11.2021) gir ingen treff. NVE minner likevel om 
opplysningsplikten til tiltakshaver dersom man skulle støte på kulturminner ved arbeid.  
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Støy fra snøproduksjonen og synlighet av utstyr og rør vil kunne medføre noe ulempe for 
allmenne interesser. NVE vurderer disse ulempene som midlertidige og kortvarige og ikke 

av avgjørende betydning for konsesjonspliktvurderingen.  

 

NVE mener, på dette grunnlaget, at det er lite trolig at allmenne interesser knyttet til 
rekreasjon, terrestrisk og akvatisk miljø vil bli nevneverdig negativt påvirka av det 

planlagte tiltaket. Vurderingene er, etter NVEs syn, i tråd med prinsippene i 

naturmangfoldloven som skal ivaretas når vedtak treffes, jf. naturmangfoldloven §§ 8- 12. 
NVE kan heller ikke se at tiltaket er i strid med forvaltningsmålet for arter eller 

økosystemer, jf. naturmangfoldloven §§ 4 og 5.  

NVEs vedtak  

Med hjemmel i vannressursloven § 18 og delegering til NVE fra Olje- og 

energidepartementet av 19. desember 2000, vedtar NVE at tiltaket ikke trenger 

konsesjon etter vannressursloven § 8.  

 

Vedtaket forutsetter at tiltaket gjennomføres i samsvar med framlagte planer. Dersom 

planene endres, bør tiltaket vurderes på nytt. Iverksetting av konsesjonspliktig tiltak uten 

nødvendig konsesjon er straffbart etter vannressursloven § 63.  
 

Vi gjør oppmerksom på at selv om tiltaket ikke er konsesjonspliktig etter 

vannressursloven, gjelder aktsomhetsregelen i vannressursloven § 5 som pålegger at 
vassdragstiltak skal planlegges og gjennomføres slik at de er til minst mulig skade og 

ulempe for allmenne og private interesser. 

 

Dette vedtaket har en gyldighet på tre år. NVE anbefaler at saken legges frem for NVE for ny 
vurdering hvis tiltaket ønskes realisert etter dette tidsrom.  

Videre saksbehandling  

NVEs konklusjon bygger på de opplysningene som er gitt i meldingen av 5.10.2021. Ved 
endringer i planene bør ny melding sendes, slik at NVE kan vurdere konsesjonsplikten på 

nytt.  

 
Vi understreker at dette vedtaket ikke gir tillatelse til bygging. Tiltakshaver må selv ta 

kontakt med kommunen for nødvendige avklaringer og for å få de nødvendige tillatelser.  

 

Videre gjør vi oppmerksom på at tiltakshaver selv må avklare forholdene til de private 
interessene som eventuelt blir berørt som følge av tiltaket. NVE vurderer ikke de 

privatrettslige forholdene.  

Om klage og klagerett  

Klageberettigede kan klage på denne avgjørelsen til Olje- og energidepartementet innen 

tre uker fra det tidspunktet underretningen er kommet fram til partene, jf. 

forvaltningslovens kapittel VI. Klageretten er begrenset til parter (grunneiere, 
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rettighetshavere og konsesjonssøker) og andre med rettslig klageinteresse (hovedsakelig 
organisasjoner som representerer berørte interesser).  

 

En klage skal begrunnes skriftlig, stiles til Olje- og energidepartementet og sendes til NVE. 

Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår sentrale e-postadresse  
nve@nve.no. 

 

 
 

 

Med hilsen 

 

Inga Nordberg  

direktør 

Gry Berg 

seksjonssjef 

 

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

 

 

 
         

 

 
 

Mottakerliste: 

Nord-Odal kommune 

 
Kopimottakerliste: 

INNLANDET FYLKESKOMMUNE 

STATSFORVALTEREN I INNLANDET 
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