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Vedtak om overtredelsesgebyr – brudd på manøvreringsreglement for 

Nibbehøl og Tyssehøl i Ullensvang kommune – Statkraft Energi AS  

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) ilegger Statkraft Energi AS et overtredelsesgebyr på 

kr 300 000 for i perioden 17.6.2019-18.6.2019 å ha tappet Nibbehøl inntil 57 cm under laveste 

regulerte vannstand, og for i perioden 7.3.2020-31.3.2020 å ha tappet Tyssehøl inntil 1,2 m under 

laveste regulerte vannstand. Statkraft har med dette brutt gjeldende manøvreringsreglement i 

Tyssovassdraget fastsatt ved kgl.res. 21.12.2000. 

Vedtak om overtredelsesgebyr  

NVE ilegger Statkraft Energi AS (Statkraft) et overtredelsesgebyr for brudd på manøvreringsreglement 

post 1 A fastsatt ved kgl.res. 21.12.2000.  

Bruddet gjelder at Statkraft i perioden 17.6.2019-18.6.2019 tappet Nibbehøl inntil 57 cm under laveste 

regulerte vannstand, og i perioden 7.3.2020-31.3.2020 tappet Tyssehøl inntil 1,2 m under laveste 

regulerte vannstand. 

 Overtredelsesgebyret er fastsatt til kr 300 000. 

 Faktura vil bli tilsendt elektronisk. 

 Ved forsinket betaling kan Statens innkrevingssentral kreve rente etter forsinkelsesrenteloven. 

Dette følger av lov om Statens innkrevingssentral § 7. 

Vedtaket har hjemmel i vassdragsloven § 35. 

Bakgrunn 

Konsesjonene som ble gitt for regulering av bl.a. Nibbehøl (kgl.res. av 06.03.1964 og 17.01.1969) og 

Tyssehøl (kgl.res av 21.12.2000) ble opprinnelig gitt til AS Tyssefaldene.  

I dag er konsesjonene overtatt av Statkraft, som 06.12.2010 fikk midlertidig tillatelse av Olje- og 

energidepartementet til overføring/regulering av øvre del av Tysso- og Mågelivassdragene, på de vilkår 
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som følger av konsesjoner og reglement gitt AS Tyssefaldene. Tillatelsen gjelder inntil søknaden om ny 

konsesjon er avgjort. 

Gjeldende manøvreringsreglement for AS Tyssefaldenes reguleringer av Tyssovassdraget (nå overtatt av 

Statkraft) ble fastsatt ved kgl.res. 21.12.2000. 

Statkraft varslet i brev av 6.9.2019 og 20.4.2020 NVE om at vannstanden i hhv. Nibbehøl og Tyssehøl 

hadde blitt senket under laveste regulerte vannstand (LRV). Nibbehøl ble i perioden 17.6.2019-

18.6.2019 tappet inntil 57 cm under LRV, og Tyssehøl ble i perioden 7.3.2020-31.3.2020 tappet inntil 

1,2 m under LRV. 

Nibbehøl er inntaksmagasin til Tysso II kraftverk og er i manøvreringsreglementet post 1 A tillatt 

regulert mellom kote 1162,2 til 1190,5. Tyssehøl er inntaket til Tyssehøl pumpe som også tar inn vann 

til Tysso II kraftverk. Tyssehøl er i manøvreringsreglementet post 1 A tillatt regulert mellom kote 

1160,7 og 1161,7. 

NVE mener det i denne saken foreligger klare brudd på post 1 A i manøvreringsreglementet gitt ved 

kgl.res. 21.12.2000. Reglementet angir laveste regulerte vannstand for Nibbehøl og Tyssehøl til hhv. 

kote 1162,2 og 1160,7. Nedenfor gis det en nærmere gjennomgang av de to overtredelsene. 

Nibbehøl 

Statkraft varslet i brev til NVE av 6.9.2019 at vannstanden i Nibbehøl var under LRV fra 17.6.2019 

klokken 13:00 til 18.6.2019 klokken 12:45. Laveste vannstand var på det meste 57 cm under LRV.  

Statkraft viser til at bakgrunnen for bruddet var at det 17.6.2019 ble startet rehabilitering av skader på 

Nibbehøl dam. I forkant av arbeidene ble magasinet senket ned mot LRV, og for å holde vannstanden 

nede ble en omløpsluke åpnet lokalt. Det ble antatt at en terskel mellom magasinet og tappetunnelen 

sikret at vannstanden ikke kunne senkes under LRV. Etter åpningen av omløpsluken registrerte 

imidlertid Statkrafts regionsentral at vannstanden i magasinet sank ned til kote 1161,63, som er 57 cm 

under LRV. Det ble antatt at vannstandsmåleren var utsatt for falltap eller viste feil, men tappingen ble 

for sikkerhets skyld likevel stanset. Personell ble transportert til magasinet den påfølgende formiddagen 

for å gjennomføre nivellering av vannstanden. Nivelleringen viste en vannstand på 47 cm under LRV. 

Nibbehøl fikk da umiddelbart etterfylling fra magasinet Langvatn, og vannstanden var oppe på LRV kl 

12:45 samme dag. Som følge av terskler i magasinet var det bare en mindre del av magasinet som ble 

berørt av senkingen under LRV.  

Etter Statkrafts vurdering har hendelsen bare hatt kortvarige miljømessige konsekvenser i form av litt 

redusert biomasseproduksjon i perioden magasinet var lavt. 

Tyssehøl  

Statkraft varslet i brev til NVE av 20.4.2019 at vannstanden i Tyssehøl var tappet under LRV i perioden 

7.3.2020-31.3.2020. Vannstanden var i denne perioden inntil 1,2 m under LRV.  

Statkraft skriver i brevet at Statkrafts regionsentral 7.3.2020 fikk varsel om lav vannstand i Tyssehøl. 

Vakthavende tok umiddelbart kontakt med kraftverksgruppen. Ettersom fraføring av vann bare kan 

gjøres via pumper, ble det konkludert med at målingen måtte være feil da ingen av pumpene var i drift. 

Den 27.3.2020 kom det varsel om lavt vannstandsnivå i pumpestasjonen. Det ble da observert at 

vannstanden i Tyssehøl så ut til å svinge i takt med trykket i tunnelen hvor vannet blir pumpet til. Dette 

tunneltrykket varierer med produksjonen i Tysso II kraftverk og vannstanden i inntaksmagasinet 

Nibbehøl. Kraftverksgruppen ble kontaktet og personell ble sendt til stedet med helikopter samme dag. 

Det ble avdekket at det var en åpen ventil som hadde ført til senkningen. Det var begrenset med naturlig 
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tilsig og 30.3.2020 ble det iverksatt fylling av Tyssehøl via et bekkeinntak. Vannstanden kom over LRV 

i løpet av natten.  

Årsaken til senkingen var en ventil som ikke skal være i bruk og som normalt er frakoblet ved at en 

sikringskurs er tatt ut. Tidlig i mars i år var det flere linjeutfall i fjellet og i den forbindelse var det en 

rekke sikringer som falt ut. Ved innkobling ble sikringen til ovennevnte ventil ved en feiltagelse også 

lagt inn. Dette ble relativt raskt oppdaget, men det ble ikke oppdaget at ventilen hadde åpnet seg i 

perioden spenningen var på.  

Etter Statkrafts vurdering medfører bruddet små miljømessige konsekvenser. Det vises til at det er god 

naturlig rekruttering i Tyssehøl og fisk med relativt god k-faktor. Statkraft mener at den lave 

vannstanden trolig vil ha liten effekt for fisk og bunndyr så lenge det blir en normal fyllingssituasjon til 

sommeren. 

NVEs varsel om overtredelsesgebyr 

NVE varslet i brev av 12.6.2020 om at det blir vurdert å ilegge overtredelsesgebyr for senkningene av 

Nibbehøl og Tyssehøl under LRV. Statkraft kommenterte varselet i brev av 4.8.2020. 

Statkraft uttaler i brev av 4.8.2020 at det for Nibbehøl vil gjennomføres tiltak for å hindre at magasinet i 

fremtiden kan tappes under LRV ved teknisk eller menneskelig svikt. Tiltaket som er under planlegging 

er å heve den naturlige terskelen rett oppstrøms dammen til kote 1162,2 (LRV). 

For Tyssehøl har Statkraft i brev av 4.8.2020 kommet med ytterligere informasjon om hendelsesforløpet. 

Statkraft viser til at vinteren 2020 var preget av lange perioder med dårlig vær i fjellet og at 

forsyningslinjen til Tyssehøl pumpestasjon hadde hyppige utfall. I slutten av februar var pumpestasjonen 

uten strømtilførsel over flere dager og nødstrømsaggregatet gikk tom for diesel, med det resultat at 

lensepumper stoppet og det kom ca. 20 cm vann på gulvet i pumpestasjonen. Den 24. februar fikk 

personell spenning på stasjonen og fikk tømt den for vann. Den 26. februar indikerte vannstandsloggeren 

at magasinet kortvarig var under LRV, men på bakgrunn av at trykkgiver hadde vært «druknet» og at 

logger viste brå bevegelser, var det klart at det måtte være feil på trykkgiver. Når Statkraft 7. mars igjen 

fikk varsel om vannstand under LRV, var det nærliggende å tro at det også da var feil på trykkgiver.  

Statkraft påpeker at den aktuelle ventilen aldri har vært drift siden pumpestasjonen ble bygget og at den 

ikke har stillingsindikasjon fremført til regionsentralen. Ventilen var derfor ikke i Statkrafts tanker når 

årsaken til den aktuelle hendelsen ble vurdert. Den eneste måten vannstanden da kunne senkes på var 

dermed gjennom pumping. Statkraft var derfor trygg på at det måtte være vannstandsloggeren som måtte 

være defekt. Ventilen er nå elektrisk frakoblet og vurderes blendet. 

NVEs vurdering 

Rettsregler som er brutt 

NVE mener at Statkraft har brutt post 1 A i manøvreringsreglementet gitt ved kgl.res. 21.12.2000 som 

stiller krav om at vannstanden i Nibbehøl og Tyssehøl aldri skal være lavere enn hhv. kote 1162,2 og 

kote 1160,7. 

Hjemmel og vilkår for overtredelsesgebyr 

Hjemmelen for at NVE kan ilegge overtredelsesgebyr i denne saken, er vassdragsreguleringsloven § 35 

første ledd som lyder som følger: 
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«Departementet kan ilegge overtredelsesgebyr til den som forsettlig eller uaktsomt overtrer eller 

medvirker til overtredelse av bestemmelser gitt i eller i medhold av loven.» 

NVE har fått delegert myndighet til å ilegge overtredelsesgebyr etter vassdragsreguleringsloven § 351. 

NVE kan ilegge overtredelsesgebyr dersom det er dokumentert at den ansvarlige har brutt noen av 

bestemmelsene i vassdragsreguleringsloven eller vedtak i medhold av loven og at 

handlingen/unnlatelsen ble utført forsettlig eller uaktsomt. Det følger av vassdragsreguleringsloven § 35 

tredje ledd at også foretak kan ilegges overtredelsesgebyr.   

Det er opp til NVE å avgjøre om vi vil ilegge overtredelsesgebyr når disse rettslige vilkår er oppfylt. 

Vassdragsreguleringsloven § 35 fjerde ledd angir hvilke hensyn det særlig skal legges vekt på i 

skjønnsutøvelsen. 

Hvordan NVE vurderer de faktiske forholdene 

For at NVE skal kunne ilegge overtredelsesgebyr, må vi kunne dokumentere at Statkraft har brutt post 1 

A i manøvreringsreglementet gitt ved kgl.res. 21.12.2000. 

I denne saken mener NVE at Statkraft har overtrådt:  

1. Post 1 A i manøvreringsreglement fastsatt ved kgl.res. 21.12.2000 ved å senke Nibbehøl under LRV 

Det følger av post 1 A i manøvreringsreglementet at vannstanden i Nibbehøl aldri skal være lavere enn 

kote 1162,2. 

NVE finner det dokumentert at Nibbehøl var senket under LRV fra 17.6.2019 klokken 13:00 til 

18.6.2019 klokken 12:45. NVE legger til grunn Statkrafts egen beskrivelse av hendelsesforløpet.  

NVE finner at senkningen av Nibbehøl under LRV er et klart brudd på post 1 A i 

manøvreringsreglementet fastsatt ved kgl.res. 21.12.2000. 

2. Post 1 A i manøvreringsreglement fastsatt ved kgl.res. 21.12.2000 ved å senke Tyssehøl under LRV 

Det følger av post 1 A i manøvreringsreglementet at vannstanden i Tyssehøl aldri skal være lavere enn 

kote 1160,7. 

NVE finner det dokumentert at Tyssehøl var senket under LRV i perioden 7.3.2020-31.3.2020. Tyssehøl 

var tappet inntil 1,2 m under LRV. NVE legger til grunn Statkrafts egen beskrivelse av 

hendelsesforløpet. 

NVE finner at senkningen av Tyssehøl under LRV er et klart brudd på post 1 A i 

manøvreringsreglementet fastsatt ved kgl.res. 21.12.2000. 

Hvordan NVE vurderer de subjektive vilkårene ved overtredelsen 

NVE kan bare ilegge overtredelsesgebyr når det er dokumentert at de ulovlige handlingene eller 

unnlatelsene er utført forsettlig eller uaktsomt av en eller flere personer som handlet på vegne av 

foretaket. Vi kan ilegge overtredelsesgebyr selv om det ikke har vært mulig å finne ut nøyaktig hvilke 

personer som sto for overtredelsen. Dette gjelder også der det er flere personer som til sammen har 

overtrådt en regel. NVE kan ikke ilegge overtredelsesgebyr for såkalt force majeure eller hendelige 

uhell. Det fritar ikke for skyld at dere ikke er kjent med de rettsreglene som er overtrådt. 
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Når en handling er utført med vitende og vilje, vil den være forsettlig. Forsett foreligger selv om dere 

ikke er kjent med at handlingen er ulovlig. Den som handler i strid med kravet til forsvarlig opptreden 

på et område, er i utgangspunktet uaktsom. Uaktsomheten er grov når handlingen er svært klanderverdig 

og gir grunn til sterk bebreidelse. 

I denne saken er det personell ansatt i Statkraft som har handlet på vegne av Statkraft. 

Statkraft er en stor profesjonell kraftprodusent. NVE forventer at Statkraft overholder krav i 

manøvreringsreglement og sikrer drift i samsvar med konsesjonen. 

NVE mener Statkraft har utvist grov uaktsomhet ved overtredelsen av manøvreringsreglementet for 

Tyssehøl og uaktsomhet ved overtredelsen av manøvreringsreglementet for Nibbehøl. Det er flere 

forhold vi vektlegger i disse vurderingene. 

Særlig om Tyssehøl 

NVE mener at Statkraft burde ha gjennomført kontroll av Tyssehøl da selskapet 7.3.2020 fikk varsel om 

at det var senket under LRV. Det var først etter 20 dager at aktive tiltak ble gjort for å avklare 

situasjonen. NVE forventer større aktsomhet fra konsesjonær når det blir registrert signaler om 

vannstand under LRV. 

NVE mener at det i denne saken dreier seg om et åpenbart brudd på manøvreringsreglementet som 

kunne vært unngått. 

Ut fra dette mener NVE at handlingen/unnlatelsen er grovt uaktsomt. Kravet til subjektiv skyld er 

dermed oppfylt i denne saken. 

Særlig om Nibbehøl 

NVE mener at Statkraft burde ha forsikret seg om at det var en terskel som forhindret senking under 

LRV før tappingen ble gjennomført. Alternativt burde Statkraft tatt andre forhåndsregler for å sikre at 

magasinet ikke ble tappet under LRV. 

NVE mener at det dreier seg om et åpenbart brudd på manøvreringsreglementet som kunne vært unngått. 

NVE mener at bruddet på manøvreringsreglementet for Nibbehøl er gjort uaktsomt. Kravet til subjektiv 

skyld er dermed oppfylt. 

Bruk av overtredelsesgebyr i denne saken 

Etter vassdragsreguleringsloven § 35 fjerde ledd skal det ved vurderingen av om overtredelsesgebyr skal 

ilegges «særlig legges vekt på  

a) overtredelsens grovhet, 

b) om overtreder ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne 

forebygget overtredelsen, 

c) om overtredelsen er begått for å fremme overtrederens interesser,  

d) om overtreder har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen, 

e) om det foreligger gjentakelse,  

f) overtreders økonomiske evne.» 

 

I denne saken har NVE lagt særlig vekt på følgende: 
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Overtredelsens grovhet 
Etter NVEs mening er overtredelsene grove, både hver for seg, men særlig når de ses samlet. 

NVE vil på generelt grunnlag peke på at brudd på manøvreringsreglement er alvorlig. Konsesjonen gir 

rett til å bygge og drive anlegget, men den gir også plikter. Konsesjonsordningen innebærer en 

omfattende prosess der virkningene av tiltaket beskrives og vurderes, berørte parter får uttale seg og 

fordeler og ulemper veies opp mot hverandre. Det er gjennom konsesjonsordningen, herunder 

konsesjonsvilkår og manøvreringsreglement, at vassdragsmyndighetene ivaretar allmenne interesser på 

vegne av samfunnet. Krav til LRV er et viktig krav i manøvreringsreglementer. 

Statkraft er en stor profesjonell kraftprodusent. NVE forventer at Statkraft overholder krav i 

manøvreringsreglement og sikrer drift i samsvar med konsesjonen. 

NVE mener at senkingen av Tyssehøl er det mest alvorlige bruddet. Reglementet tillater kun en 

regulering på 1 m. Vannstanden ble senket inntil 1,2 m under LRV og det var senket under LRV i 24 

dager. En nedtapping over 24 dager er etter NVEs oppfatning langvarig og alvorlig, fordi det som måtte 

være av akvatiske organismer, som blir værende på det tørrlagte området, vil dø. Det vil spesielt gjelde 

vannvegetasjon og bunndyr med begrenset egenbevegelse. 

NVE mener at det var grovt uaktsomt av Statkraft å avvente 20 dager før aktive tiltak ble gjort for å 

avklare situasjonen. NVE forventer klart større aktsomhet fra konsesjonær når det blir registrert signaler 

om vannstand under LRV. 

NVE mener at Statkraft burde ha forsikret seg om at det var en terskel som forhindret senking under 

LRV eller at det burde blitt tatt andre forhåndsregler for å sikre at magasinet ikke ble tappet under LRV. 

NVE legger også vekt på at to reguleringsmagasiner, tilknyttet samme kraftverk, er senket under LRV 

med under ett års mellomrom. 

NVE mener Statkraft har utvist grov uaktsomhet ved overtredelsen av manøvreringsreglementet for 

Tyssehøl og uaktsomhet ved overtredelsen av manøvreringsreglementet for Nibbehøl. Vi viser til 

vurderingen og konklusjonen om skyldgrad ovenfor. 

Kunne overtreder ved ulike tiltak ha forebygget overtredelsen 
NVE mener Statkraft kunne ha forebygget begge overtredelsene ved å ha sikret seg den nødvendige 

oversikt over og kunnskap om egne vassdragsanlegg. Vi viser til at Nibbehøl ble senket under LRV som 

følge av at man feilaktig la til grunn at det var en terskel i magasinet som gjorde det umulig å senke 

under LRV.  

Tyssehøl ble senket som følge av at man ikke hadde den nødvendige oversikt over den aktuelle ventilen 

som hadde åpnet seg. 

NVE mener at Statkraft burde ha gjennomført kontroll av Tyssehøl da selskapet 7.3.2020 fikk varsel om 

at det var senket under LRV. Det tok som tidligere påpekt 20 dager før aktive tiltak ble gjort for å 

avklare situasjonen. 

Er overtredelsen begått for å fremme overtreders interesser 
De uønskede hendelsene er konsekvens av manglende oversikt over og kunnskap om egne anlegg, og for 

Tyssehøl manglende iverksettelse av tiltak for å unngå/begrense den uønskede hendelsen. NVE er av 

den oppfatning at overtredelsene ikke er gjort for å fremme selskapets interesser. 

Har overtrederen hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen 
NVE mener Statkraft ikke har oppnådd eller kunne ha oppnådd noen fordeler ved overtredelsene. 
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Foreligger det gjentakelse 

Ut over at det i denne saken inngår to hendelser, er ikke NVE kjent med at Statkraft har hatt tilsvarende 

brudd på manøvreringsreglementet som har medført reaksjon fra NVEs side tidligere. Det foreligger 

derfor ikke gjentakelse.  

Overtreders økonomiske evne 
Statkraft Energi AS er en stor aktør innen fornybar energiproduksjon. Selskapet er eid av staten og har 

en robust økonomi. NVE mener bruk av overtredelsesgebyr er en rimelig reaksjon i denne saken.   

Overtredelsesgebyrets størrelse 

Det følger av vassdragsreguleringsloven § 35 fjerde ledd at ved utmåling av overtredelsesgebyr skal det 

”særlig legges vekt på  

a) overtredelsens grovhet, 

b) om foretaket ved retningslinjer, instruksjon, opplæring, kontroll eller andre tiltak kunne 

forebygget overtredelsen, 

c) om overtredelsen er begått for å fremme foretakets interesser,  

d) om foretaket har hatt eller kunne oppnådd noen fordel ved overtredelsen, 

e) om det foreligger gjentakelse,  

f) foretakets økonomiske evne.” 

 

Vi viser til vurderingene i avsnittet ovenfor. NVE har ved utmåling av gebyret i denne saken lagt særlig 

vekt på overtredelsens grovhet og selskapets økonomiske evne. 

I fastsettelsen av gebyrets størrelse har NVE sammenlignet saken med andre lignende saker. NVE fikk 

hjemmel til å vedta overtredelsesgebyr i 2010. I saker der det ikke er konstatert økonomisk fortjeneste 

har overtredelsesgebyrene vært satt fra kr 150 000 til kr 900 000. Eksempelvis ble Troms Kraftforsyning 

og Energi AS i 2016 ilagt et overtredelsesgebyr på kr 300 000 for å ha senket Galggojavri under LRV 

(fastsatt i manøvreringsreglementet gitt i kgl.res. 25.6.1976) i 26 dager. NVE mener disse sakene har 

likhetstrekk, og at overtredelsesgebyret derfor bør være i samme størrelsesorden. I denne saken er det 

snakk om to hendelser, noe som er skjerpende. På den annen side anser NVE det som formildende at 

Statkraft selv varslet om hendelsene og at det i etterkant gjennomføres tiltak for å unngå slike hendelser 

i fremtiden. 

NVE har i vurderingen av økonomisk evne lagt vekt på at ilagt overtredelsesgebyr skal ha tilstrekkelige 

preventive virkning og være følbar, samtidig som den ikke skal være urimelig eller uforholdsmessig. 

Etter en helhetsvurdering fastsetter NVE overtredelsesgebyret skjønnsmessig til 300 000 kroner.  

Om betaling av overtredelsesgebyr 

Faktura blir tilsendt. Innbetalt overtredelsesgebyr tilfaller statskassen.  

Overtredelsesgebyr er tvangsgrunnlag for utlegg etter tvangsfullbyrdelsesloven2 § 7-2 bokstav e, jf. 

vassdragsreguleringsloven § 35 annet ledd. 

Klageadgang 

Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side. Vi foretrekker elektronisk 

oversendelse til vår sentrale e-postadresse nve@nve.no. 

                                                      
2 LOV-1992-06-26-86 
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Med hilsen 

 

Ingunn Åsgard Bendiksen 

direktør 

Mari Hegg Gundersen 

seksjonssjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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Orientering om rett til å klage  

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 

 

Hvem kan klage på vedtaket? 
Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på 

vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.  

Hvor skal du sende klagen? 

Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende 

den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no. 

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, 

vil vi sende klagen til OED. 

Frist for å klage 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til 

deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra 

den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan 

ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.  

Du kan få begrunnelsen for 

vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en 

begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.  

Hva skal med i klagen? 

Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

Skrive hvilket vedtak du klager på. 

Skrive hvilket resultat du ønsker. 

Opplyse om du klager innenfor fristen. 

Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen 

undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du 

mener vedtaket er feil.  

Du kan få se dokumentene i 

saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt 

offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.  

Vilkår for å gå til domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til 

søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED 

som overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte 

klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er 

avgjort. 

Sakskostnader 

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få 

dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 

uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.  
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