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Mal for sluttrapport energianlegg 

Formål 

En sluttrapport for energianlegg skal sikre at konsesjonær har ivaretatt nødvendige krav 

og forutsetninger i anleggskonsesjonen, etterfølgende vedtak, samt godkjente planer og 

søknader. Rapporten legges til grunn for NVEs tilsynsvirksomhet. 

Innhold 

Sluttrapporten skal oppsummere hvordan krav fastsatt i og i medhold av energiloven har 
blitt ivaretatt i byggefasen og fram til ferdigstillelse av anlegget. Vilkår og forutsetninger i 

anleggskonsesjonen, etterfølgende vedtak, samt godkjente planer og søknader skal legges 
til grunn.  

Sluttrapporten skal også inneholde hvordan eventuelle funn (avvik og anmerkninger) fra 

NVEs inspeksjon(er) av anlegget i byggefasen har blitt håndtert. I tillegg skal det redegjøres 
for eventuelle avvik som virksomheten har avdekket i byggefasen.   

Sluttrapporten skal tilpasses størrelse og kompleksitet for det enkelte anlegg.   

  Anleggets historikk 

- En tabell som viser oversikt over alle tillatelser og vedtak fattet av NVE, og ev. 

andre relevante vedtak fra andre myndigheter. I oversikten skal referanse (for 
eksempel NVE ref. 00000000-00) og vedtaksdato fremkomme.  

Grunnlagsdata for anlegget  

- En tabell som viser hoveddata fra konsesjonen og endringer i godkjent 

detaljplan/ MTA. Tabellen skal inneholde en kolonne der ev. endringer som har 
skjedd i byggeprosessen listes opp, eventuelt at det er bygget i samsvar med 
godkjent detaljplan. 

- Teksten skal suppleres med kart, bilder og ev dronefoto  

- Oppdatert arealbruksplan for hele anlegget, og for prosjektets enkelte deler 
skal det sendes inn «som bygget»-tegninger. 
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Miljø og landskap  

Med miljø og landskap menes blant annet istandsetting, revegetering, terrengforming av 

arealbruk som for eksempel anleggsveier, masseuttak, masselager, riggplasser og 
utforming av tekniske inngrep. 

- Beskrive og dokumentere med bilder, tegninger mv, hvilke utfordringer 

prosjektet har møtt på innen miljø og landskap, hvordan disse ble løst. Kort 
beskrivende tekst til bildene. 

- Beskrive anleggsområder/temaer som må følges opp i driftsfase. Dette kan 
f.eks. være vegetasjonsetablering og at skråninger er stabile og ikke utsatt for 
utglidning/erosjon. 

- Hvis det er egne vilkår som omhandler forholdet til miljø og landskap, skal disse 

vilkårene gjengis, og konsesjonær skal beskrive og dokumentere hvordan dette 
vilkåret/ disse vilkårene ble håndtert.  

Internkontrollsystem 

- Den 1. januar 2019 ble innført ny forskrift om internkontrollsystem for krav til 

miljø og landskap (IK-energi) (FOR-1990-12-07-959 § 3-7). IK-system for anlegget 

skal etableres. Se NVEs veileder 8/2018. Sluttrapporten skal gi en beskrivelse av 
etablert IK-system for anlegget.  

 

https://publikasjoner.nve.no/veileder/2018/veileder2018_08.pdf

