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Årlig gebyr til eiere av vassdragsanlegg – oversendelse av faktura 

Alle eiere / ansvarlige for vassdragsanlegg (dammer og vannveier) skal betale årlig gebyr til Norges 

vassdrags- og energidirektorat (NVE). Gebyret dekker NVEs kostnader knyttet til saksbehandling med 

eiernes anlegg og kontroll av deres etterlevelse av regelverket. I 2021 skal NVE kreve inn til sammen kr 

33 755 000.  

Det ble i fjor innført endring i grunnlaget for avgifter ved tilsyn av damsikkerhet, ref. vårt 

informasjonsskriv av 1. mars 2019. Videre vises det til vårt brev av 29.04.2019 med arkivreferanse 

201904758-1 der vi redegjorde mer detaljert om endringene.  

Størrelsen på gebyret er beregnet ut ifra opplysninger om deres anlegg, som fremkommer i fakturaen.  

Eier skal begynne å betale årsgebyr etter at det er fattet vedtak om konsekvensklasse og NVE har 

godkjent tekniske planer. Vi har lagt til grunn informasjonen vi hadde om deres anlegg 1. mars 2021. 

Dersom det er endringer i opplysningene vi har om deres anlegg, og som kan ha betydning for neste års 

gebyr, må dere melde fra til NVE om endringene innen 1. mars 2022.  

Hjemmel for å kreve inn gebyret er Vannressurslovens § 58, forskrift om sikkerhet ved vassdragsanlegg 

(damsikkerhetsforskriften) § 8-3 og forskrift om internkontroll etter Vassdragslovgivningen (IK-

vassdrag) § 12.  

Mer informasjon om gebyret og beregningsregler finnes på NVEs nettsider. Spørsmål kan rettes til Dag 

Lindland på tlf. 22 95 92 70 eller e-post dkl@nve.no. 

 

Med hilsen 

 

Lars Grøttå 

seksjonssjef 

Dag Kåre Lindland 

seniorrådgiver 

 

https://www.nve.no/energi/tilsyn/damsikkerhet/arsavgift/
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Godkjenningstekst settes automatisk inn ved ekspedering 

                         

   

     
 

  

 

     

 

 

 

 


