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RETNINGSLINJER
for saksbehandling i forhold til vassdragslovens
m.v. (almene interesser) .

§§

104-106

(utgitt av NVE februar 1993)

1. INNLEDNING
I møte i OED (nåværende NOE) den 29.11.1985 drøftet MD, NVE og
OED hensiktsmessigheten av bruken av vassdragsloven for å
vurdere tiltak i vassdrag der disse tiltak ville medføre
betydelige skadevirkninger på almene interesser. Det var
enighet om at vassdragsloven burde brukes mer aktivt på dette
området. En antok at et hovedproblem ville være hvordan en
skal fange opp og velge ut hvilke saker som bør bli gjenstand
for behandling. NVEs regionkontorer og fylkesmennenes miljøvernavdelinger ble antatt å stå sentralt i dette spørsmål.
Sakskomplekset ble forutsatt drøftet videre internt i både NVE
og MD.
Et utvalg (Fossheimutvalget) i NVE har senere utarbeidet forslag til saksbehandlingsregler for:
Akvakulturanlegg

(del I

datert 24.04.1986)

Mindre inngrep i vassdrag ("

Il

27.11.1986)

Forbygningssaker

III

22.12.1987)

("

I arbeidet med del I og III var MD representert - i del III
også LD.
Målgruppen for disse retningslinjer er den offentlige vassdragsforvaltning.
Utredningene har vært sendt på høring til fylkesmennene og DN
og det foreligger reaksjoner på utvalgsarbeidet fra disse.
Diskusjoner har også vært ført med NOE om utvalgets forslag og
den videre utgivelse av retningslinjer. Forslagene fra utvalget har i en viss utstrekning vært tatt i bruk i praktisk
saksbehandling.
NVE ble den 18.09.1990 meddelt fullmakt fra OED til å treffe
avgjørelser i saker etter vassdragslovens §§ 104-106 med
unntak av saker om kraftutbygging og saker av prinsipiell art.
Orientering om dette er gitt til fylkesmennene. De retningslinjer som nå utgis bygger på det nevnte utvalgsarbeidet, men
er betydelig mer konsentrert i form og innhold. Det er videre
tatt hensyn til høringsuttalelsene og erfaringer som er vunnet
ved den senere tids behandling av denne type saker. Disse er
følgende for de retningslinjer som nå er utarbeidet:
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I. Mindre reguleringer og uttak av vann fra vassdrag.
1. Etablering av settefiskanlegg og oppdrettsanlegg for fisk
(akvakulturanlegg) .
2. Stenging av vassdrag.
3. Etablering av jordvanningsanlegg.
4.
vannforsyningsanlegg.
5. Opprusting/ombygging av kraftverk m.v.
Il. Bygging i eller over vassdrag. uttak av grus o.l.
1.
2.
3.
4.

Uttak av grus/masser i vassdrag
Omlegging/lukking/utfylling i elv.
Bygging av veger, bruer og stikkrenner.
Midlertidige tiltak (eks. ved kryssing av vassdrag med
kabler og rør) .

Ill. Floro- og erosjonssikring ro.v.
IV. Andre tiltak.
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2. KORT OM REGELVERKET
2.1 Lovbestemmelser som må tas
de foran nevnte saker.
Sak I nr. 1 og 2:

l

betraktning ved behandling av

(akvakulturanlegg)

- Midlertidig lov om fiskesykdommer av 22.06.1990.
Forvalter av loven: LD
- Havneloven av 08.06.1984.
Forvalter av loven: FD
- Lov om oppdrett av fisk, skalldyr m.v.
14.06.1985.
Forvalter av loven: FD.

(oppdrettsloven) av

- Lov om vern mot forurensning og om avfall (forurensningsloven) av 13.03.1981.
Forvalter av loven: MD.
- Lov om vassdragene (vassdragsloven) av 15.03.1940.
Forvalter av loven: NOE og MD for §§ 17 og 18.
Sak I nr. 3 og 4 (jordvanningsanlegg og vannforsyningsanlegg)
- Forurensningsloven
- Vassdragsloven
Sak I nr. 5 (opprusting/ombygging av kraftverk m.v.)
- Vassdragsloven i korrespondanse med ervervsloven (IKL) av
14.12.1917.
- Forurensningsloven.
Sak Il nr. 1 og 2 (uttak av grus m.v. og utfylling m.v. i
elv) .
- Vassdragsloven
- Forurensningsloven
Sak Il nr. 3 og 4 (bygging/kryssing i/over elv, midlertidige
tiltak) .
- Vassdragsloven
- Forurensningsloven
Sak 111 Flom-og erosjonssikring m.v.
- Vassdragsloven
- Forurensningsloven.
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I tillegg til de ulike sektorlovene må forholdet til plan- og
bygningsloven (PBL) alltid avklares. De aller fleste tiltakene
vil enten kreve byggetillatelse etter PBL § 93 eller være
meldepliktige tiltak etter § 84. Tiltakene må heller ikke
komme i konflikt med bindende planer etter PBL t planstatus for
området må derfor avklares.
Den som ønsker å sette igang/prosjektere et tiltak i et vassdrag bør derfor oppfordres til å ta kontakt med kommunen på et
tidlig stadium i planleggingen for å få opplysninger om plansituasjonen.
Konsesjonsmyndighetene kan i prinsippet ikke gi konsesjon
strid med planvedtak uten at kommunen har samtykket.

l

Ved siden av nevnte lover har vi en del sektorlover som i
større eller mindre grad kan komme inn i saksbehandlingen. Vi
nevner kulturminneloven t friluftslovent lakseloven t naturvernloven. Forvaltningslovens bestemmelser om saksbehandlingen må
selvsagt følges.
2.2 Hovedpunkter i vassdragsloven.
De bestemmelser det gjelder er:
- § 8

om skade for almene og private interesser.

§

17

ekspropriasjon ved bygging av vannverk o.l.

§

18

klausulering av eiendommer for å hindre
forurensning av vannkilden.

§ 30

ekspropriasjon i tørrleggingsøyemed.

§ 31

tilskuddsplikt ved tørrleggingstiltak.

- § 101

utrasing i vassdrag.

§ 102

ekspropriasjon for sikringstiltak.

§ 103

tilskudds- og vedlikeholdsplikt for sikringstiltak.

- §§ 104-106

tillatelse av Kongen for inngrep med
betydelig skade på almene interesser.

§ 112
§ 125
§ 129

forhåndsskjønn.

"

søknader og deres behandling.
forhåndskunngjøring av planlagt tiltak.
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2.3. Praktisering av vassdragslovens

§§

104-106.

Før bruken av vassdragslovens §§ 104-106 ble tatt opp i 1985
har disse bestemmelser i det alt vesentlige vært anvendt på
kraftutbygging, nærmere bestemt på slike utbygginger som ikke
ble behandlet etter vassdragsreguleringsloven/ervervsloven av
14.12.1917.1 denne sammenheng har nevnte bestemmelser vært
praktisert vidt med hensyn til krav til søknader og konsekvensutredninger og med vid adgang til å sette vilkår ut fra
almene hensyn. Det gjelder fastsettelse av minstevannføringer,
tiltak til fremme av fisket, terskelvilkår, erosjonssikring,
opprydding/tildanning av anleggsområdet, kontroll med utførelse og drift av anlegget, hydrologiske undersøkelser o.l. Selv
om et visst hensyn til ensartet behandling av kraftutbyggingssaker har ligget under ved bruk av §§ 104-106 i denne sammenheng, ser vi ikke grunn til å legge en annen og mer begrensende forståelse av disse bestemmelser til grunn ved behandling av andre inngrep i vassdragene. vi mener med dette at
yttergrensen for krav til søknad og vilkår skal være de samme
som ved kraftutbyggingsaker også ved andre inngrep i vassdragene. Vi understreker prinsippet om at tiltak l vassdrag med
likeartede virkninger skal ha lik behandling.
Vassdragslovens §§ 104-106 krever ikke at ethvert inngrep er
avhengig av tillatelse av Kongen. Forutsetningen er at lnngrepet er til skade eller ulempe av noen betydning for almene
interesser, eller skadelig berører jordbruksforhold av alment
omfang m.v.
Ved vurdering av om et inngrep vil kreve tillatelse etter
vassdragslovens §§ 104-106, må en først få en samlet oversikt
over de faktiske skadevirkninger. I åtte punkter er nedenfor
oppstilt en ramme for når tillatelse bør kreves. Innenfor
denne ramme må det treffes skjønnsmessig avgjørelse i det
aktuelle tilfellet. I enkelte saker kan hovedspørsmålet være
ja eller nei til inngrepet. I andre saker kan spørsmålet om
hvilke vilkår som skal gjelde for gjennomføring og drift av et
vassdragsanlegg være det avgjørende. Det vil derfor kunne bli
en betydelig variasjonsbredde i størrelse av de forskjellige
typer inngrep som tas under behandling.
Det er bare et forhåndskjønn etter vassdragslovens § 112 som
med bindende virkning kan avgjøre om et inngrep krever tillatelse etter samme lovs §§ 104-106. Det heter i § 112 at "enhver interessert" kan kreve avgjort dette spørsmål ved skjønn.
Følgende kriterier gjelder for at det normalt vil være nødvendig med tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106:
1.

Når inngrep foretas i vassdrag som er vernet mot
kraftutbygging.
Selv om vassdragene kun er vernet mot kraftutbygging
er det fra Stortingets side uttrykt at en skal søke
å unngå inngrep som kan forringe eller ødelegge de
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verdier som ligger til grunn for vernet mot kraftutbygging. Vassdrag i Verneplan IV regnes i denne
sammenheng som vernet inntil annet eventuelt blir
bestemt av Stortinget.
2.

Når inngrepet ligger innen eller i umiddelbar nærhet
av områder som er vernet etter naturvernloven eller
som er klassifisert som verneverdige (regionalt
eller nasjonalt) .
Intensjonen er at inngrep som i vesentlig grad kan
influere på vernede eller foreslått vernede områder
ikke kommer til utførelse uten at en grundig og allsidig vurdering blir foretatt.

3.

Når inngrepet ligger innen områder som har betydning
for fredete eller sårbare arter (flora/fauna) eller
har en særlig viktig funksjon for vilt; eks. rasteplasser for fugl, våtmarksområder, etc.

4.

Når inngrepet ligger innen eller i umiddelbar nærhet
til et vassdrag eller et vassdragsparti som har stor
betydning for interesser knyttet til friluftsliv,
herunder fiske, kulturminner og tiltaket i vesentlig
grad kan forringe disse.
Det tenkes på områder som er prioritert/sikret i
Handlingsprogrammet for friluftsliv eller innen
prioriterte friluftsområder i kommuneplan/fylkesplan.

5.

Når inngrepet hindrer fiskens frie gang.
Det tenkes her på direkte hindringer som permanent
stenger for fiskens vandringer i innsjø og elv så
vel som hindringer som periodevis stenger for vandringene med den følge at betydelig skade på fiskebestanden oppstår. I siste tilfelle kan det f.eks.
gjelde tørrlegging aven elvestrekning i forskjellig
grad og til forskjellig tid.

6.

Når inngrepet ligger i et vassdrag hvor det gjennom
offentlig tillatelse er fastsatt en minstevannføring
og tiltaket medfører ytterligere bortledning av
vannet.
Intensjonen er at det opprettholdes en minstevannføring som kan sikre biologisk liv i vassdraget og
et landskapsmessig akseptabelt bilde.

7.

Når inngrepet medfører omlegging av et elveløp eller
permanent senking av innsjø eller tjern.

8.

Når inngrepet krever en regulering av vannstanden
som går ut over en variasjon mellom lav vintervannstand og en høy vår/høstvannstand.
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Grensen for høy vannstand settes der det ved temmelig årvisse gjentagelser kan sies å ha etablert seg
klare merker i terrenget ved at en landlevende vegetasjon ikke har etablert seg, (ofte vil slike varlasjoner ligge innen grensene 0,5-0,75 m).
Saker under punktene 1-4 hvor formålet er forbedring eller
eventuelt endret utnyttelse av arealer, undergis generelt en
mer kritisk vurdering enn strengt nødvendige sikringstiltak.
2.4. Forenklet søknadsbehandling.
Vassdragslovens § 125 beskriver krav til søknaders innhold og
behandling - så som angivelse av høringsinstanser, tidsfrister, virkninger av inngrepet o.l.
Ved mange mindre inngrep kan virkningenes art og omfang være
meget begrenset. Spesielle utredninger over virkningene kan
derfor som oftest forbeholdes de større inngrep med betydelige
virkninger på almene interesser. For de nevnte mindre inngrep
vil fagkompetansen hos fylkesmannen - NVE - kommunen/fylkeskommunen være tilstrekkelig som grunnlag for sluttbehandlingen. En forenklet behandling for slike søknader kan bestå i at
søker beskriver virkningene etter eget skjønn. NVE bygger da
avgjørelsen på faglige uttalelser fra de enkelte forvaltningsledd og eget faglig skjønn.
Ved kraftutbyggingssøknader av denne kategori suppleres egenbeskrivelsen med materiale fra Samla Plan.
Forenklet behandling følges opp med korte høringsfrister - fra
20 dager til 3 måneder.
Bestemmelser om minstevannføringer på strekninger der vann
føres vekk fra vassdraget skal knyttes til en tillatelse etter
vassdragsloven. Eksempel her er tiltak hvor avveiinger over
landskapsestetiske og miljømessige hensyn kommer inn. Det vil
også ofte være aktuelt å vurdere forskjellige minstevannføringer til forskjellig tid på året.
I rene unntakstilfeller hvor det gjelder meget små vannføringer til praktiske og uomtvistede formål og ikke andre hensyn
tilsier behandling etter vassdraglovens §§ 104-106, kan en
skriftlig bekreftelse fra tiltakshaver om plikt til å avgi
slik vannføring godtas av NVE/fylkesmannen.
NVE/fylkesmannen kan også bli enig med tiltakshaver om begrensninger av selve tiltaket slik at tillatelse ikke blir
nødvendig.
Når det gjelder avgjørelse som konkluderer med ikke-bruk av
vassdragslovens §§ 104-106 kan det i enkle saker stilles som
krav til søkeren at visse vilkår oppfylles. Disse vilkår skal
begrenses til slike som kan kontrolleres oppfylt og avsluttet
i byggeperioden og godkjent av fylkesmannen/NVE ved et engangsvedtak.
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Det skal foreligge skriftlig bekreftelse fra tiltakshaver om
at vedkommende aksepterer vilkårene. I meget begrenset omfang
kan det også være aktuelt å sette vassdragsrelaterte vilkår/forutsetninger av denne type i en konsesjon etter energiloven.
Vilkår som krever - eller kan være gjenstand for - oppfølging
og etterkontroll under den tid tiltaket påvirker vassdraget,
krever hjemmel i tillatelse etter §§ 104-106.
Forenklet søknadsbehandling kan ikke benyttes
er varig vernet mot kraftutbygging.

l

vassdrag som

9

3. FORHOLDET TIL PLAN- OG BYGNINGSLOVEN (PBL)
3.1 Generelt
Vassdragsloven er den generelle lov om vassdrag. Andre lover
som omhandler tiltak i vassdrag blir derfor spesiallover i
forhold til denne. Det gjelder så vel i forhold til vassdragsreguleringsloven som i forhold til f.eks. lakseloven, oppdrettsloven, forurensningsloven. Når det gjelder planlegging
og arealoppbinding må vassdragsloven og plan- og bygningsloven
supplere hverandre.
PBL er den samordnende og sektorovergripende lov når det
gjelder areal- og ressursbruk. Men det er lite klarlagt hvordan PBL kan håndheves overfor tiltak i eller ved vassdrag. på
bakgrunn av kommune- og reguleringsplanenes tilsynelatende
altomfattende målsettinger hadde det vært gunstig om loven og
forarbeidene hadde gitt noen flere holdepunkter for avgrensningen av denne kompetansen i forhold til vassdragslovgivningen. PBL gir dels en ytre ramme, dels overlapper PBL og
vassdragsloven hverandre - det kreves da tillatelse etter
begge lovene - og dels supplerer de hverandre.
PBL har tre ulike nivå - eller regelsett - som med fordel kan
drøftes hver for seg;
- bestemmelser om planlegging, herunder
rettslig bindende arealplaner
- byggesaksbestemmelser
- bestemmelser om konsekvensutredning

(rammeplaner)
(detaljregler)
(for store tiltak)

Bestemmelsene om rettslig bindende arealplanvedtak hjemler rammer
for arealbruken innen bestemte områder, også med virkning for
vassdragstiltak. Med hjemmel i byggesaks- og byggemeldingsbestemmelsene kan bygningsrådet kontrollere at bindende planbestemmelser blir overholdt, samt nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud i påvente av at rettslig bindende arealplanvedtak blir fattet. Men søknadsplikt og meldeplikt gjelder selv om det ikke er
planer for området. Bestemmelsene om konsekvensutredning inneholder utvidede saksbehandlingskrav ved vurderingen av større naturinngrep, og har ingen direkte sammenheng med de øvrige bestemmelsene i PBL. Disse reglene kommer inn som et supplement til annen
lovgivning hvor denne ikke gir tilstrekkelige rutiner for saksbehandlingen.
Tiltak i eller ved vassdrag som kan medføre skade eller fare av
noen betydning for almene interesser krever tillatelse (konsesjon) etter vassdragslovens §§ 104-106 - eller de kan eventuelt
forbys. Slike tiltak vil regelmessig også berøres av ulike bestemmelser i PBL. Det kan f.eks. være et omsøkt grusuttak i elva
som kommer i strid med planformålet i kommune- eller reguleringsplan, det kan være et flomverk som også er meldepliktig etter
byggesaksbestemmelsene eller et planlagt elvekraftverk av et
slikt omfang at det må behandles etter kap. VII a om konsekvensutredning i PBL.

10
Det er i og for seg ikke noe oppsiktsvekkende at et tiltak berører flere lover, dersom det tar sikte på å regulere ulike sider
ved et saksforhold. Eksempelvis vil et fiskeoppdrettsanlegg i et
vassdrag kreve konsesjon etter oppdrettsloven med sikte på hvem
som skal få tillatelse, konsesjon etter forurensningsloven og
fiskesykdomsloven med sikte på å hindre forurensning og sykdomssmitte, etter vassdragslovens §§ 104-106 dersom tiltaket er til
skade for almene interesser - og endelig må det ikke være i strid
med det aktuelle planformål i kommune- eller reguleringsplan.
3.2 Forholdet til planbestemmelser etter PBL
Kommuneplanens arealdel er bindende for grunneierne og andre
rettighetshavere så lenge det ikke dispenseres fra den, foretas
en planrevisjon, reguleres eller vedtas en bebyggelsesplan i
strid med kommuneplanen. All bygge- og anleggsvirksomhet som det
skal søkes om byggetillatelse for eller sendes byggemelding om,
må rette seg etter planen - jfr. PBL § 20-6 annet ledd. Også
uttak av masse i grunnen, og fylling, er meldepliktige tiltak
etter § 84. Virkningene av kommuneplanens arealdel omfatter også
andre tiltak som "vil være til vesentlig ulempe for gjennomføringen av planen", jfr. samme paragrafs annet ledd annet punktum.
Gjennom en reguleringsplan kan det bl.a. reguleres til elvekraftverk, grusuttak i elvedelta eller oppdrettsanlegg. Men slik
regulering kan ikke erstatte behandling etter vassdragslovens §§
104-106. Det er nemlig også nødvendig med konsesjon (tillatelse)
for at anleggene skal kunne gjennomføres. Men miljøhensynene vil
i stor grad kunne klargjøres gjennom reguleringen, slik at den
etterfølgende behandling etter vassdragsloven kan forenkles.
Kollisjonsspørsmålet mellom f.eks. et påtenkt elvekraftverk og en
kommunal plan gir egentlig bare kommunen et "utsettende veto".
Dersom det er tilstrekkelig politisk vilje på sentralt hold kan
man få endret planvedtak som står i veien for gjennomføringen ved
bruk av statlig reguleringsplan, PBL § 18.
Utgangspunktet må imidlertid være at eksisterende planvedtak
angir rammene for tiltak etter vassdragsloven - som for arealbruksvedtak etter andre lover. Dette gjelder bare for planvedtak
som er bindende for arealbruken, som kommune- og kommunedelplan,
reguleringsplan eller bebyggelsesplan. Retningsgivende planvedtak
- f.eks. fylkesplaner eller rikspolitiske retningslinjer - kan
ikke hindre gjennomføringen av et konsesjonsvedtak.
Dersom planvedtaket kommer etter konsesjonsvedtaket er kollisjonsspørsmålet noe mer problematisk. Kommer planvedtaket først
etter at konsesjonstiltaket er påbegynt i marken, er det utvilsomt at konsesjonsvedtaket går foran. Også et konsesjonsvedtak i
seg selv bør være tilstrekkelig. Selv om man må forutsette en
supplerende byggesaksbehandling, skal denne begrenses til detaljspørsmål i gjennomføringsfasen (se neste side) .
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Dersom et etterfølgende planvedtak blir møtt med innsigelse fra
konsesjonsmyndighetene og bringes inn til sentral behandling
etter PBL § 20-5 - og et vedtak i regjeringen går mot konsesjonsmyndighetene - må nok planvedtaket gå foran.
3.3 Forholdet til byggesaksbehandling og byggemelding
Bygninger har man en plikt til å søke om byggetillatelse for.
Dersom det aktuelle området er uten bindende arealplan, eller
søknaden om byggetillatelse er i samsvar med plan og de generelle
bestemmelser i loven, skal byggetillatelse gis. Bygningsrådet kan
imidlertid nedlegge midlertidig bygge- og deleforbud etter § 33.
Men da må det for det første sørge for at man påbegynner en
regulering av området, og for det andre må reguleringen ha en
klar planfaglig begrunnelse. En båndlegging i form av et § 33vedtak kan ikke foretas bare fordi kommunen ønsker å fremtvinge
en bestemt løsning. Planformålets uforenlighet med konsesjonstiltaket antas å være en utilsiktet sidevirkning.
Anlegg - som f.eks. større flomverk/forbygninger eller grusuttak
- er meldepliktige tiltak etter PBL § 84. Bygningsrådet kan i
prinsippet legge de samme bestemmelser til grunn for vurderingen
som ved byggetillatelse. Men saksbehandlingen begrenses av at
bygningsrådet må si fra om at arbeidene ikke kan gjennomføres
innen 3 uker etter at byggemeldingen er mottatt.
3.4 Forholdet til konsekvensutredning
Her blir det ikke - som i de to foregående tilfeller - tale om
mulig kolliderende, men supplerende saksbehandlingsregler. Dersom
et omsøkt vassdragstiltak er aven slik størrelse at det kan utløse krav om konsekvensutredning skal det behandles etter reglene
i PBL kap. VII a med tilhørende forskrifter.
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4. ALMENE INTERESSER
En konsesjonsordning knytter seg til en underliggende forbudsnorm
- noe er i utgangspunktet forbudt, men kan likevel tillates/gis
konsesjon - og innebærer en forhåndsprøving av om den aktuelle
virksomheten skal tillates. En forhåndstillatelse er for så vidt
et enklere uttrykk. Konsesjonsplikten etter vassdragslovens §§
104-106 må ses på bakgrunn av den alminnelige forbudsregel i
lovens § 8. Grovt sagt gjør bestemmelsene konsesjonsplikten
avhengig av om det omsøkte vassdragsinngrep er til skade eller
ulempe av noen betydning for almene interesser.
Det er ikke lett å gi en presis og uttømmende definisjon av
almene interesser. Begrepet favner vidt, og kan ikke fortolkes på
samme måte i alle lover. Uttrykket gir adgang til å ta i betraktning en lang rekke ulike hensyn, og til å tillempe anvendelsen
etter skiftende samfunnsforhold. Men det må skilles mellom almene
og individuelle interesser. De siste er sikret annetsteds i
loven. Almene interesser blir derfor interesser som i ~ørste
rekke er av ikke-økonomisk art og uten noen særskilt rettighetshaver.
Som en rettesnor kan man si at almene interesser i utgangspunktet
ikke har ekspropriasjonsrettslig vern. Private interesser har da
motsetningsvis et slikt vern, selv om det kan tenkes unntak fra
begge utgangspunktene. I gråsonen mellom private og almene interesser ligger f.eks. en bygdeallmenning og lokalsamfunnets rettighet i et fiskevann. Slike rettigheter har i prinsippet et erstatningsvern ved ekspropriasjon, noe almene interesser for øvrig
ikke har.
Som eksempler på almene interesser kan nevnes fri fiskegang,
almen ferdsel, naturvern, friluftsliv, vitenskapelig interesse,
kultur- og landskapshensyn m.v.
Om almene interesser kan anses berørt i en slik grad at konsesjonplikten inntrer ved at tiltaket medfører "skade eller ulempe
av noen betydning", må avgjøres skjønnsmessig i det enkelte tilfelle. Som regel må det være riktig å bruke en strengere norm l
vernede vassdrag enn ellers, jf. for øvrig pkt 6.1.1.
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5. SANKSJONSBESTEMMELSER
Under sanksjonsbestemmelser faller ikke bare de rene straffebestemmelser, men også bestemmelser som gir adgang til å påby retting eller fjerning av innretninger.
Når det gjelder bestemmelser som gir hjemmel til å påby retting,
fjerning o.l., vises det særlig til §§ 114, 116 og 120.
Vassdragslovens § 114, nr 3 er en viktig bestemmelse. Hvis noen
setter i verk et vassdragstiltak uten hjemmel i tillatelse (konsesjon) etter §§ 104-106, plikter han etter krav fra departementet å bringe forholdet i lovlig orden. Denne bestemmelsen bør - i
påvente av ny vassdragslov med klarere sanksjonsregler - brukes
mer aktivt. Bestemmelsen forutsetter et nært samarbeid mellom NVE
og miljøvernmyndighetene på fylkesnivå.
Lovens § 116 omhandler betingelsene for nedlegging av vassdragsanlegg. NVE er gitt myndighet til å gi pålegg om tiltak i denne
forbindelse.
Lovens § 120 går på anleggenes sikkerhet, og også her har NVE
myndighet til å gi pålegg.
Dersom tiltakshaver ikke etterkommer pålegg fra vassdragsmyndighetene kan man begjære midlertidig stans i tiltakets gjennomførelse ved namsretten (tvangsfullbyrdelsesl. § 262 nr 2). Saksbehandlingen ved namsretten er i slike saker ment å være rask og
summarisk. En slik midlertidig forføyning må imidlertid følges
opp med en rettssak fra myndighetenes side - i mangel av egnet
tvangsgrunnlag i dagens vassdragslov.
Pågående tiltak som er i strid med almene interesser kan også
politianmeldes etter bestemmelser i straffeloven (lovens §§ 398,
332). Adgangen til å anmelde en overtredelse etter disse bestemmelser tilkommer enhver - altså også grunneiere og andre rettighetshavere.
Vassdragsloven savner relevante straffebestemmelser. De straffebestemmelser man har i §§ 154 og 155 er lite aktuelle med
unntak av henvisninger til § 120 nr 1 og 3. I praksis må man
derfor gå til straffeloven for å finne hjemler for straff ved
overholdelse av f.eks. konsesjonsplikten i §§ 104-106.
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6. DE ENKELTE VASSDRAGSINNGREP
6.1. Generelt.
6.1.1. Avgjørelse om tillatelse er nødvendig.
Den som planlegger et vassdragsinngrep forelegger planen for
fylkesmannen eller for NVE/regionkontorene. Er det tvil om tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106 er nødvendig avgjøres
spørsmålet på følgende måte:

*

Fylkesmannen gir en vurdering av hvordan almene interesser
påvirkes som grunnlag for råd til NVE om bruk/ikke bruk av
§§ 104-106.

*

Det samarbeides før råd gis med NVE/regionkontorene på en
uformell måte. Eventuelle skriftlige uttalelser fra NVE l
denne fase begrenses til rent faktiske opplysninger.

*

Mener fylkesmannen at det planlagte inngrepet ikke krever
tillatelse etter §§ 104-106, blir dette normalt resultatet
med mindre NVE selv finner at tillatelse er nødvendig.

*

For saker hvor fylkesmannen anbefaler at det søkes tillatelse etter §§ 104-106, treffer NVE avgjørelse om tillatelse
er nødvendig eller ikke.

*

NVEs avgjørelse kan påklages til NOE iht. forvaltningslovens § 28.

*

Skjønn iht. § 112 vil med bindende virkning avgjøre spørsmålet om tillatelse er nødvendig eller ikke.

Det henvises til den generelle meldeplikt iht. PEL §§ 84 og 93
for konstruksjoner og anlegg m.v.
6.1.2. Klagebehandling.

*

NVEs avgjørelse på en søknad kan påklages til NOE iht. forvaltningslovens § 28. Dette gjelder også når NVE koordinerer avgjørelse etter andre lover.

*

Dersom det foreligger avslag på en søknad etter en av de
andre berørte lover som forvaltes av annen myndighet f.eks.
MD, vil klagen bli avgjort der.

6.1.3. Høringsinstanser.
Distriktsbehandlingen av søknader framgår av vassdragslovens
§ 125, ervervslovens (IKL) § 24. Sentrale høringsledd er:
Fylkesmannen
Kommunen
Fylkeskommunen/kulturetaten
Fylkeslandbrukskontoret
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Fylkesfriluftsnemnda
DN i større saker og i saker som berører vernede vassdrag mot
kraftutbygging, men ikke i saker etter § 104 pkt. 4.
SFT antas å bli hørt i saken av fylkesmannen i forhold til den
fullmakt som er tillagt embedet.
Direkte berørte organisasjoner/institusjoner/grunneierlag og
enkeltpersoner.

16
6.1.4. Standardkrav etter vassdragslovens
i søknader om tillatelse iht. §§ 104-105.

125 til opplysninger

§

Søknaden bør inneholde følgende opplysninger:
Om området.

l .

Berørte vassdrag (-avsnitt).

2.

Kart i målestokk l: 50 000 og l: 5 000 over berørte nedbørfelt, vassdrag og landarealer.

3.

Nedbørfeltenes størrelse (km" ) .

Om anlegget og inngrepene

4.

Anleggets navn og eier(e) .

5.

Uttakssted for vann og eventuelt utslippsted for brukt vann.

6.

Beskrivelse av tekniske anlegg med nødvendige oversiktstegninger. Det gjelder regulerings/overføringsanlegg, inntak/avløpsanordninger o.l .

7.

Beskrivelse av reguleringstiltak ved angivelse av HRV, LRV,
naturlig vannstand, magasinvolum, forslag til tappebestemmelser av magasinvann og beskrivelse av hvordan fyllingsforholdene vil bli. Oppgitte høyder refereres til nærliggende vannmerke.

Om vannføring og vannuttak.

8.

Vannføringsstatistikk. Faglig utarbeidelse av oppgave over
vannføringsforhold ved uttaksstedet, basert helst på observasjoner over en 30-års periode for et representativt vannmerke. Statistikken skal normalt angi: (observerte data kan
skaffes fra NVE-Hydrologisk avdeling.)
a) Midlere årstilsig.
b) Midlere månedlige middelvannføring
perioden .

l

observasjons-

c) Laveste månedlige middelvannføring
perioden.

l

observasjons-

d) Månedsmidler for tørreste periode juni-september.
e) Alminnelig lavvannføring eller midlere minstevannføring.
Dette krav kan fravikes når uttaket åpenbart ikke vil ha
innflytelse av betydning på lavvannføringene.
9.

Planlagt vannuttak i hver av åre t s måneder (m1 /sek).
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10.

Forslag til minstevannføring på elvestrekning som fratas
vann og hvordan den skal registreres.

Om skader /ulemper.

12.

Beskrivelse av forholdet til rettighetshavere.

13.

Beskrivelse av virkninger på naturverdier, herunder landskap, fisk og særlige verneinteresser.

14.

Beskrivelse av skader/ulemper for berørte brukerinteresser,
herunder ferdsel, fiske og friluftsliv.

15.

Beskrivelse av skader på vannforsyningsinteressene.

16.

Beskrivelse av skade på faste kulturminner.

17.

Beskrivelse av skader for jord-og skogmark.

18.

Vurdering av flom- og erosjonsfare ved større reguleringer.

19.

Avbøtende tiltak.

20.

Opplysning om vassdraget er regulert, og
som forestår reguleringen.

l

tilfelle hvem

ytterligere krav til opplysninger kan stilles av fylkesmannen og
NVE. De samme institusjoner gir dessuten opplysninger om omfanget
av beskrivelsene nevnt under pkt. 13, 14, 15, og 18 og kan dessuten være behjelpelig med å angi personer/institusjoner som kan
lage nevnte beskrivelser. Ved enkle inngrep godtas søkers egen
beskrivelse av virkningene.
Fylkeskommunen/kulturetaten og fylkeslandbruksmyndighetene gir
tilsvarende opplysninger for henholdsvis pkt. 16, og pkt. 17.
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6.2. Mindre reguleringer og uttak av vann fra vassdrag.
6.2.1. Etablering av settefiskanlegg og oppdrettsanlegg for fisk
(akvakulturanlegg) .
Utvalgets retningslinjer (del I av 24.04.1986) angir en separat
behandling av akvakulturanlegg i forhold til vassdragslovens §§
104-106. Konsesjonstildeling for slike anlegg er særlig konsentrert om en behandling av søknaden etter oppdrettsloven, lov om
fiskesykdommer, forurensningsloven og havneloven. Høringsuttalelsene til utvalgets retningslinjer gir gjennomgående uttrykk for
at behandlingen etter vassdragsloven bør samordnes med behandlingen etter de nevnte lover. NVE tok derfor opp samordningsspørsmålet i møter med Veterinæravdelingen i LD og med Havbruksseksjonen
i FD, men uten at vi har oppnådd endring i bestående praksis.
Någjeldende behandling legger disse rutiner til grunn: (se også
eget rundskriv fra MD)
1.

Saksbehandlingen er konsentrert om fiskerisjefen - kommunen
- fylkesmannen - fylkesveterinæren - Kystverket.

2.

Det holdes regelmessige møter mellom fylkesmannen, fylkesveterinæren og fiskerisjefen, og kontakten er uformelt lagt
opp.

3.

Kommunen foretar kunngjøring av saken, høring og forelegger
den for berørte kommunale nemnder og utvalg og avklarer
nødvendigheten av behandling etter PBL.

4.

Høringsuttalelsene og kommunens vurdering oversendes fiskerisjefen som sender søknad og høringsuttalelser til fylkesmannen og fylkesveterinæren.

5.

Fylkesmannen avgjør søknaden etter forurensningsloven og
uttaler seg om naturvern-, friluftslivs-, vilt- og fiskeinteressene. En samlet vurdering sendes fiskerisjefen.

6.

Fiskerisjefen avgjør søknaden etter oppdrettsloven etter at
fylkesveterinæren og Kystverket har truffet sine vedtak
etter fiskesykdomslov henholdsvis havnelov.

7.

I fylkene Hedmark, Oppland, Buskerud, Telemark, Vestfold,
Østfold, Oslo og Akershus er avgjørelsesmyndigheten etter
oppdrettsloven delegert fra Fiskeridirektoratet til fylkesmannen. Søknadsbehandlingen forenkles da noe. Kommunen anviser søker om utlegging og kunngjøring av saken. Den kommunale behandling blir for øvrig tilsvarende som angitt
under pkt 3 og 4, men mottager av kommunens vurdering er nå
fylkesmannen.

8.

Fylkesmannen treffer avgjørelse etter oppdrettsloven etter
at fylkesveterinæren har truffet vedtak iht. fiskesykdomsloven.
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NVEs behandlingsrutiner.
Behandling etter vassdragslovens §§ ~04-106 er utelatt i gjeldende saksbehandlingsrutiner. Vassdragstiltak for produksjon av
settefisk kan omfatte mindre reguleringer, overføring av vann fra
nabovassdrag og grader av tørrlegging av vannveier. En likebehandling av vassdragsinngrep krever at det også utarbeides retningslinjer for behandling av saker av denne art.
NVE kan ikke se at vassdragsloven kan bringes inn i de etablerte
saksbehandlingsrutiner på annen måte enn ved at fylkesmannen
tillegges ansvaret for at nødvendigheten aven tillatelse etter
vassdragslovens §§ 104-106 blir vurdert og krav om søknadsbehandling blir tatt opp som separat sak.
Søknaden behandles etter følgende retningslinjer:
1.

Når fylkesmannen mottar søknaden og høringsuttalelsene fra
fiskerisjefen respektive fra kommunen når det gjelder de
angitte innlandsfylker, tar fylkesmannen standpunkt til en
utvidet behandling etter vassdragslovens § 125. Dette skjer
i tvilstilfeller i samråd med NVE.

2.

Tilleggsopplysninger etter standardkravene i pkt 6.1.4 innhentes i nødvendig grad og ev. supplerende høring og utlegging av saken gjennomføres.

3.

Fylkesmannen treffer avgjørelse iht. forurensningsloven og
på eventuell ekspropriasjonssøknad.

4.

Er fortsatt behandling av søknaden aktuelt gir fylkesmannen
en innstilling til NVE vedr. vassdragsloven.

5.

NVE foretar sluttvurdering og treffer avgjørelse. Underretning gis til søker, fiskerisjefen og fylkesmannen.

Akvakulturanlegg:
Skjema for saksbehandling
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6.2.2.Stenging av vassdrag.
I NVEs brev av 13.11.1991 til fylkesmennene m.fl. er følgende
behandlingsrutiner for denne type saker gjort gjeldende:
1.

Søknaden sendes fylkesmannen som vurderer om saken skal
fremmes videre. Finner fylkesmannen at saken må behandles
videre, sendes den til NVE som foretar endelig vurdering av
spørsmålet om behandling etter vassdragsloven.

2.

Dersom saken skal konsesjonsbehandles forbereder fylkesmannen saken for NVE. Fylkesmannen sender saken på høring og
forelegger den for den regionale helse- og miljøgruppen for
havbrukssaker. Fylkesmannen innhenter også uttalelse fra DN
i saken.

3.

Fylkesmannen lager innstilling til NVE i saken. Uttalelsene/vurderingene fra fylkesveterinæren, fiskerisjefen, miljøvernavdelingen og DN skal følge fylkesmannens innstilling
til NVE. Kopi av fylkesmannens innstilling skal sendes DN
som uttaler seg til NVE hvis det er nødvendig.

4.

NVE foretar sluttvurdering og avgjør saken.

Retningslinjer for fylkesmannen:
1.

Fylkesmannen vurderer om et vassdrag har en stedegen selvproduserende bestand av laks, sjøørret og/eller sjørøye.

2.

I vassdrag som har selvreproduserende bestander av anadrom
laksefisk, skal fylkesmannen som hovedregel fraråde sperring av vassdraget dersom dette vil hindre fisken adgang
til gyte-/overvintringsområder.

3.

Dersom området ovenfor det sted sperren skal plasseres har
liten betydning som gyte-/overvintringsområde for anadrom
laksefisk eller for fisket, kan fylkesmannen likevel unntaksvis anbefale at det gis tillatelse til etablering av
fiskesperre.

4.

Dersom en sperre vil hindre nærings- eller gytevandring for
innlandsfisk i området, skal fylkesmannen vurdere hindringene for innlandsfisken etter de samme prinsipper som for
anadrom fisk.

5.

Fylkesmannen skal påse at alternative løsninger er vurdert
og påse at alle nødvendige tillatelser for øvrig for anleggets drift er til stede. Fylkesmannen skal varsle NVE og DN
om ulovlige anlegg og innretninger som er oppført i vassdrag.

Stenging av vassdrag:
.Skjema for saksbehandling

Søker

CD
Fylkesmannen

Kunngjøring
utlegging
høring
Regional helse- og
miljøgruppe for
havbrukssaker

Fylkesveterinær
Fiskeri~jef

NVE

ON

- - - - - -..
~~

Søknadens behandling

......................... '" ~

Underretning / kontakt
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6.2.3. Jordvanningsanlegg.
Følgende forutsetninger gjøres gjeldende:
landbrukskontoret er ansvarlig for å kontakte fylkesmannen
om vanningsanlegg for behandling etter de etterfølgende
retningslinjer når anlegget er behørig kjent for kontoret.
Spørsmål om det er nødvendig med tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106 avklares i denne forbindelse.
vannuttak med hjemmel i vassdragslovens §§ 14 og 15 krever
tillatelse etter samme lovs §§ 104-106 når almene interesser skades vesentlig.
det foretas en samtidig og koordinert behandling av saken
etter forurensningsloven og vassdragsloven medregnet eventuell ekspropriasjon etter sistnevnte lovs §§ 17 og 18.
uttaket kan nektes etter begge lover.
Da fylkesmannen har fullmakt til
rensningsloven og ekspropriasjon
18, er det hensiktsmessig at den
kjennelse av søknaden, utlegging
hos fylkesmannen.

å avgjøre søknader etter foruetter vassdragslovens §§ 17 og
forberedende behandling med godav denne, høring m.v. foregår

Etter innstilling fra fylkesmannen koordinerer NVE i en tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106 også tillatelser etter
andre lover.
Søknaden behandles etter følgende retningslinjer:
1.

Er det bare nødvendig med søknad etter forurensningsloven,
eventuelt også etter §§ 17 og 18 i vassdragsloven, sendes
søknad til fylkesmannen som avgjør saken iht. fullmakt.

2.

En samlet søknad etter vassdragsloven og forurensningsloven, eventuelt bare etter vassdragslovens §§ 104-106, sendes via landbrukskontoret til fylkesmannen som foretar utlegging, kunngjøring og høring iht. begge lover. Fylkesmannen avgjør hvem som er aktuelle høringsorganer, men kraftselskaper og regulanter med konsesjoner i vassdraget og
eventuelle andre med særlige rettigheter, gis anledning til
å uttale seg.

3.

Dersom søknaden ikke avslås av fylkesmannen i h.t. meddelte
fullmakter gir fylkesmannen en innstilling til NVE etter å
ha forelagt utkast til avgjørelse for landbrukskontoret/
søker.

4.

NVE treffer avgjørelse etter vassdragsloven og samordner i
ett dokument tillatelsen etter forurensningsloven og tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106. Underretning gis til
søker og til fylkesmannen.

22
5.

NVE/fylkesmannen foretar kontroll med at anlegget er utført
etter forutsetningene. Etterkontroller under driften utføres
av landbrukskontoret med rapport til fylkesmannen.

Til søknadens innhold stilles følgende krav:
1.

Aktuelle oppgaver iht. standardkravene i pkt. 6.1.4.

2.

Oppgaver over vanningsareal og kostnadsoverslag.

3.

Vurdering av nytten av anlegget.

Jordvanningsanlegg:
Skjema for saksbehandling
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tillatelser
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:
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:
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:
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Landbrukskontor

Fylkesmannen
Avgjørelse
Innstilling til NVE

NVE

_.........
a:

Søknadens behandling
_----~

Underretning / kontakt
Alternativ behandling

:

._--------------~
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:

Kunngjøring
utlegging
høring

23

6.2.4. Vannforsyningsanlegg.
Oppfølgingen fra MDs side av St.meld.nr. 35 (1984-85) som er
blitt anført i høringsuttalelsene til utvalgets forslag, er det
foreløbig ikke blitt noe av. De følgende retningslinjer bygger
derfor på utvalgets forslag.
Vannverk krever slik godkjenning:
Helse- og sosialstyret når det gjelder vannforsyning til
bedrift som ervervsmessig tilvirker eller omsetter næringsmidler. Det samme gjelder vannforsyning til mer enn 20 husstander eller mer enn 100 mennesker.
Statens institutt for folkehelse (Folkehelsa) når det gjelder vannforsyning til mer enn 1000 mennesker.
Vannverk har meget varierende dimensjoner fra de store med betydelige reguleringer for byforsyning og store andre fellesanlegg
til små lokale anlegg. Det blir derfor også betydelig variasjon l
krav til søknader og i noen grad også til hvor omfattende høringsrunden skal være.
Fylkesmannen er tillagt avgjørelsesmyndighet etter vassdragslovens §§ 17 og 18 vedrørende ekspropriasjon av rettigheter og
klausulering av nedslagsfelt for å sikre vannkilden mot forurensning samt avgjørelsesmyndighet etter forurensningsloven. Det
er derfor hensiktsmessig at den forberedende behandling med godkjenning av søknaden, utlegging av denne, høring m.v. legges til
fylkesmannen.
Følgende forutsetninger gjøres gjeldende:
Valg mellom alternative drikkevannskilder skal skje i samråd
med fylkesmannen/NVE (regionkontorene) og i så god tid at
valget er åpent.
I denne behandlingsfasen avklares også spørsmålet om det er
nødvendig med tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106,
og det fastsettes eventuelt utredningsprogram for skadevirkninger ved inngrepet. Fylkeslandbruksstyret tas med på
råd i nødvendig utstrekning.
Det foretas en samtidig og koordinert behandling av saken
etter forurensningsloven og vassdragsloven medregnet eventuell ekspropriasjon etter sistnevnte lovs §§ 17 og 18.
Dersom vannforsyningsanlegget samtidig blir en del aven
kraftutbygging legges vassdragsreguleringsloven til grunn
for saksbehandlingen dersom driften av kraftverket blir bestemmende for de samlede vassdrags inngreps virkninger på
interessene nevnt i vassdragslovens §§ 104-106. Dersom driften av vannverket blir bestemmende legges vassdragsloven til
grunn. Det forutsettes at reguleringslovens § 3 ptk.2 litr.d
ikke blir bestemmende i disse tilfeller.
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Etter innstilling fra fylkesmannen koordinerer NVE i en tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106 også tillatelse etter
forurensningsloven - eventuelt også etter andre lover.
Søknaden behandles etter følgende retningslinjer:
1.

Godkjenning av drikkevannskilden og forutsetninger gitt i
denne forbindelse, skal foreligge når søknaden sendes til
behandling.

2.

Er det bare nødvendig med søknad etter forurensningsloven,
eventuelt også etter vassdragslovens §§ 17 og 18, sendes
søknad til fylkesmannen som avgjør saken i h.t. fullmakt.

3.

En samlet søknad etter vassdragsloven og forurensningsloven,
eventuelt bare etter vassdragslovens §§ 104-106, sendes
fylkesmannen som foretar utlegging, kunngjøring og høring i
h.t. begge lover.

4.

Dersom søknaden ikke avslås av fylkesmannen i h.t. meddelt
fullmakt, gir fylkesmannen en innstilling til NVE.

5.

NVE treffer avgjørelse etter vassdragsloven etter først å ha
forelagt fylkesmannens innstilling for søker og koordinerer
tillatelsen etter forurensningsloven og eventuelt etter
vassdragslovens §§ 17 og 18 i en tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106.

Til søknadens innhold stilles følgende krav:
1.

Oppgaver iht. standardkravene i pkt. 6.1.4.

2.

Angivelse av forsyningsområdet i form av antall husstander,
befolkning o.l.

3.

Kostnadsoverslag.

4.

Kort omtale av eventuelle utvidelsesplaner.

5.

Søkes det alternativt gjelder kravene også alternativene.

Vannverk:
Skjema for saksbehandling
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6.2.5. Opprusting/ombygging av kraftverk m.v.
Følgende sakstyper omfattes av de retningslinjer som glS nedenfor:
1. Opprusting av kraftverk:

Gjenoppbygging og fornying av kraftverk etter utløpet av de tidsfrister som framgår av vassdragslovens § 111 på samme sted og
uten endring av de tekniske dimensjoner som er bestemmende for
virkningen på almene interesser tilknyttet vassdraget.
2. Ombygging av kraftverk:
Gjenoppbygging og fornying av kraftverk med endrede dimensjoner
som spesifisert nedenfor eller i kombinasjon:
a)
bl
cl
dl

øket maskininnstallasjon
"
fallhøyde ved at inntak og/eller kraftstasjon flyttes.
helt nye tilleggsreguleringer gjennomføres som ikke er konsesjonspliktig etter vassdragsreguleringslovens § 3 siste
ledd eller pkt. 2 ltr. d
gamle reguleringer gjenopptas f.eks. i form av gjenoppbygging av forfallen dam eller utvidelse av tappekapasiteten
for å gjenvinne en nedre del av et magasin som gjennom tid
har gått tapt pga. tilgroingjgjenslamming o.l.

3. Bygging av mindre kraftverk:
Kraftverk med en midlere årlig energiproduksjon mindre enn 40
GWh.
4. Nve kraftverksreguleringer uten konsesjonsplikt etter reguleringsloven av 14.12.1917
Nye korttidsreguleringer d.v.s. døgn- og ukereguleringer f.eks.
inntaksmagasiner.
Søknadsbehandlingen.
OEDs delegering den 18.09.90 av fullmakt til NVE til å meddele
tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106 omfatter ikke kraftutbyggingssaker. Disse saker vil derfor bli behandlet sentralt l
NVE med innhenting av høringsuttalelser, kunngjøring m.v. og
utarbeidelse av innstilling til NOE.
Følgende forutsetninger gjelder for at saken kan tas opp til
behandling:
prosjektet er klarert i

forhold til Samla Plan

ved tvil om utløpet av tidsfristen nevnt under 1 fatter NVE
- eventuelt etter samråd med fylkesmannen - vedtak i spørsmålet med vanlig klagerett til NOE for berørt part etter
forvaltningsloven.
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ved opprusting av kraftverk i vernede vassdrag legges eventuelle utarbeidede differensierte forvaltningsregler og
eventuelle rikspolitiske retningslinjer iht. PBL § 17-1 til
grunn for avgjørelse om saken skal tas opp.
en vesentlig omlegging av driftsmåten for gamle reguleringer
krever tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106.
NVE koordinerer i en tillatelse etter vassdragsloven også tillatelse etter forurensningsloven.
Fylkesmannens behandling av saken iht. forurensningsloven glS som
en innstilling til NVE.
Søknaden behandles etter følgende retningslinjer:
1.

Søknaden sendes NVE som foretar kunngjøring, utlegging og
høring.

2.

Fylkesmannen får tilsendt de uttalelser fra høringsrunden
som antas å gjelde forurensningsspørsmål og almene interesser ellers.

3.

Fylkesmannen gir uttalelse til NVE.

4.

Distriktsuttalelsene forelegges søker til bemerkning.

5.

NVE gir innstilling til NOE.

6.

Avgjørelse treffes av regjeringen.

Til søknadens innhold stilles følgende krav:
l.

Aktuelle oppgaver iht. standardkravene gitt l pkt. 6.1.4.
Til disse krav anføres i tillegg:
Om anlegget og inngrepene:
a) Oversiktstegning for utbyggingstrase, reguleringsanlegg
og kraftstasjon m/innstallert effekt. Det vises også til
veileder i utforming av konsesjonssøknader for elektriske anlegg m.m.- publikasjon nr. 21, 1991 fra NVE - og til
pkt. 3 i denne. For små kraftverk er det vanligvis tilstrekkelig med ydelse og spenning på generator og ydelse
og omsetning på transformator.
b) Beregning av innvunnet kraftmengde og kostnadsoverslag.
Om vannføring og vannuttak:
a) Restvannføring på utbyggingsstrekningen - varighetskurve. Denne kan erstatte pkt 8 ltr. b, c og d, i
standardkravene.
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b) Beregning over krafttap ved slipp av minstevannføring på
utbyggingsstrekningen.
c) Angivelse av vannføringsforholdene nedenfor kraftverket.
Opprusting av kraftverk i vernede vassdrag:
Behandlingsrutiner for denne type saker er:
1.

Søker skal dokumentere eller godtgjøre på annen måte f.eks.
ved faglige uttalelser, at interesser som ligger til grunn
for vernevedtaket ikke skades i noen grad av betydning.

2.

Sammen med dokumentasjon m.v. som nevnt under pkt. 1 og
eventuelle forslag til avbøtende tiltak, sendes den tekniske
plan til NVE.

3.

NVE gir tilråding til NOE.

4.

Avgjørelse treffes av NOE i samråd med MD.

Dersom stortingsbehandlingen av Verneplan IV resulterer l at
søknader om opprusting/ombygging av kraftverk i vernede vassdrag
kan tas opp til behandling etter vassdragslovens §§ 104-106,
legges til grunn den søknadsbehandling som er beskrevet ovenfor
under dette punkt.
Det stilles i tillegg krav til opplysninger om gjenoppbyggingens
virkning på verneinteressene.

Opprusting/ombygging av kraftverk:
Skjema for saksbehandling
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6.3. Bygging i eller over vassdrag, uttak av grus o.l.
Disse sakene har mye felles i behandlingsmåten. De følgende
retningslinjer omfatter derfor behandling av :
a}
b}
c}
d}

Uttak av grus/masser i vassdrag.
Omlegging/lukking/utfylling i elv.
Bygging av veger, bruer og stikkrenner.
Midlertidige tiltak (eks. ved kryssing av vassdrag med kabler og rør) .

Med elv og vassdrag menes her vannvel med helårs vannføring.
NVE kan være planlegger for en del av denne type inngrep.
Felles for inngrepene under dette punkt er at vurderingen av
virkningene av dem i stor grad er et faglig vassdragsteknisk
spørsmål. Dette gjelder hovedsakelig følgende temaer:

* Oppstuving, spesielt under flom.
* Erosjon og rasfare.
* Masseføring og følger for nedenforliggende områder.

* Isganger.
Dette er også saker som varierer svært meget i omfang og virkninger. Tiltakets virkning på almene interesser må klarlegges. Det
er i varierende grad nødvendig med en planfase mellom NVE fylkesmannen - kommunen. En forenklet behandling i forhold til
vassdragsloven er også særlig aktuelt i disse tilfeller. Det
dreier seg i mange tilfeller om små inngrep hvor f.eks. utførelsesmetode, endret dimensjonering, alternative løsninger er av
vesentlig betydning for virkningene. Det er viktig at NVE/regionkontorene bringes tidlig inn i saksbehandlingen.
Når det gjelder uttak av grus/masser i vassdrag kan plansamarbeidet resultere i en begrensning av uttaket slik at det blir uaktuelt med en tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106. Aktuelle
uttak for slik behandling forutsettes å være
(meldeplikt etter PBL må overholdes) :

*

Engangsuttak for bruk til nærmere angitte bygningsformål.

*

Engangsuttak for fjerning av masseopplag for å oppnå lokal
flomsenkning - rehabilitering/stabilisering av tidligere
vannstandsforhold.

*

Engangsuttak for å hindre lokal graving - f.eks. som alt.
til forbygning.

*

Engangsuttak for gjenoppretting av fiskehøl.

*

Engangsuttak for eventuell annen virksomhet i/ved vassdraget.
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Engangsuttak defineres som uttak som i hovedregel gjennomføres i
en arbeidsoperasjon og er sterkt tidsavgrenset og massebegrenset
eller begrenset på annen måte.
Vegvesenet bruker ofte vassdragslovens § 112 for sine saker. Det
gjelder særlig bruer, utfyllinger, omlegginger eller massetak.
Fylkesmannen skal orienteres om alle inngrep av denne art.
Saker under d) gjelder arbeider med kortvarig virkning på vassdragene. Disse arbeider skal behandles iht. vassdragslovens
§ 104 pkt. 4 og det forutsettes at arbeidene ikke skal etterlate
varige endringer av vannføring/vannstandsforhold.
Søknadsbehandlingen.
Søknader/meldinger/henvendelser om inngrepet behandles etter følgende retningslinjer:
1.

Det forutsettes at alle inngrep med virkning som angitt i
vassdragslovens § 8, jf. også PBL § 84, blir meldt til kommunen. Kommunen oppfordrer til bruk av forhåndsregistrering
av interesser iht vassdragslovens § 129 dersom inngrepet
synes uoversiktlig m.h.t. interesser og virkninger.

2.

Det skal foreligge en teknisk plan med faglige vurderinger
av virkninger på vassdraget. Ved små inngrep godtas søkers
beskrivelse. For grusuttak gis meldingen på NVEs "søknadsskjema" som sendes i to eksemplarer.

3.

Et eksemplar av meldingen med kommunens kommentar videresendes til NVEs regionkontor og til fylkesmannen.

4.1. NVE foretar en teknisk og landskapsmessig vurdering eventuelt med samråding (befaring) med representanter for fagavdelinger hos fylkesmannen.
4.2. Fylkesmannen vurderer planen ut fra bestemmelsene i forurensningsloven. Likeledes vurderer fylkesmannen om inngrepet med eventuelle planendringer vil være avhengig av
tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106. Dersom det er
aktuelt med utlegging av saken etter forurensningsloven
koordineres denne med eventuell utlegging etter vassdragsloven.
5.

Fylkesmannen gir anbefaling om den videre behandlingsmåte og
orienterer NVE og kommunen.

6.

På grunn av de mangeartede typer saker som kommer opp og ut
fra praksis i slike tilfeller, kan fylkesmannens anbefaling
gå ut på en av følgende alternativer:
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Alt. 1. Tillatt igangsatt

(små tiltak - lokal virkning) .

Alt. 2. Behandling etter vassdragslovens § 104 pkt. 4 (midlertidige tiltak i forbindelse med reparasjons- og opprenskningsarbeider o.l.)

NVE foretar utlegging og høring med normalt 1 måneds frist for
uttalelser. Fylkesmannen forutsettes å være vanlig høringsorgan,
men det tas uformell kontakt etter behov.
Alt. 3. Tillatelse etter vassdragslovens §§ 104-106:
(Gjelder ikke masseuttak som krever melding etter PEL,
skriftene § 2, første ledd.)

jf. for-

1.

Søknaden sendes NVE, regionkontoret, som foretar kunngjøring, utlegging og høring.

2.

Fylkesmannen får tilsendt de uttalelser fra høringsrunden
som antas å gjelde forurensningsspørsmål og almene interesser ellers.

3.

Fylkesmannen gir uttalelse til NVE, regionkontoret.

4.

Distriktsuttalelsene forelegges søker til uttalelse. Deretter oversendes saken NVE sentralt med regionkontorets
merknader.

5.

NVE avgjør saken iht. fullmakt og glr underretning til fylkesmannen og søker.

Til søknadens innhold stilles følgende krav:
1.

Aktuelle oppgaver iht. standardkravene i pkt. 6.1.4.

2.

Det må foreligge en plan for arbeidet bilagt kart, profiler
og grunnundersøkelser. I mange tilfeller vil tilstrekkelig
faglig kompetanse være til stede i samarbeidet NVE - fylkesmannen - kommune.

3.

Vurdering av fare for uheldig strømutvikling, erosjon, masseføring, vannstandsendring, isproblemer, forurensning o.l.

4.

Vurdering av virkningen for fiskens gang og reproduksjon,
fiskekulper, dyretrekk, friluftsinteresser, bademuligheter
m.v.
For masseuttak kreves i tillegg oppgave over:

*

Uttakssted og uttaksmengde.

*

Grunneiere og rettighetshavere på strekningen.

*

Grunnforhold, bebyggelse, veier og bruer, forbygninger m.v.

*

Hvordan massene skal tas ut, dybder, skråninger, lengder,
maskintyper, tidsrom m.v.

Bygging i eller over vassdrag:
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6.4. Flom- og erosjonssikring m.v.
6.4.1.Innledning.
Dette gjelder følgende sakstyper:
a}
Erosjonssikringstiltak
b}
Flomverk, diker
c}
Senkings - tørrleggingstiltak
d}
Kombinerte tiltak
e}
Flomskadetiltak {hastesaker}
f}
Mindre senkings- og bekkelukkingssaker m.v.
Sakene under a-e planlegges og utføres i overveiende grad av NVEVV etter henvendelse/søknad fra grunneiere, kommuner eller andre
(søker). Landbruksetaten planlegger enkelte mindre tiltak nevnt
under f. Det forekommer også samarbeidsprosjekter med delt bevilgning over NVEs og LDs budsjetter. En del saker planlegges
også av private.
6.4.2. Flom- og erosjonssikringstiltak m.v. l privat regl.
Disse behandles som angitt under 6.3.
6.4.3. Flom- og erosjonssikring m.v. i NVEs regi.
NVE utfører hele planleggingen d.v.s. både den tekniske del og
planens tilpassing til de almene interesser som kan bli skadelidende. Beslutningsprosessen som ligger til grunn for vedtak om
bevilgning og utførelse, styres av NVE.
Det er stor variasjon i størrelse og virkning av disse vassdragstiltak.
Sakene under a-d behandles etter følgende retningslinjer:
1.

Søknader fremmes til NVE/regionkontorene på foreskrevet
skjema via kommunen som bekrefter og eventuelt supplerer
søkers opplysninger og uttrykker sitt syn på søknaden.

2.

NVE utarbeider enkle forprosjekter hvor antatt omfang, alternative traceer m.v. for planløsninger angis. For tiltak
med åpenbart ubetydelige virkninger på almene interesser,
kan forprosjekt sløyfes.

3.

Forprosjektene/søknadene drøftes med fylkesmannen i den hensikt å gruppere dem etter aktualitet, omfang og virkninger
på følgende måte:

4.

Gruppe O:
- Avslag, henleggelse ut fra tidligere kjennskap til forholdene, eller ut fra kommunens eller fylkesmannens vurderlng.
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5.

Gruppe I:

- Saken ansees kurant med sannsynligvis uvesentlige virknlnger for almene interesser og gis da følgende behandling:
5.1. NVE/regionkontoret begynner straks planlegging, eventuelt i
samråd med søker, fylkesmannen, kommunen og andre faginstanser. Normalt sendes saken via fylkesmannen til høring i
distriktet.
5.2. Kontakten med bl.a. fylkesmannen forutsettes å ha vært så
klargjørende at forholdet til vassdragslov og forurensningslov er avklart når ferdig plan er utarbeidet.
5.3. Planen sendes NVE sentralt.
5.4. NVE sender planen med forslag til bevilgning fra NVE til
distriktet via fylkesmannen for innhenting av nødvendige
garantier m.v. Denne behandling antas også å tilfredsstille
krav til byggemelding. Når garantier, distriktsandel m.v. er
ordnet, returneres saken til NVE via fylkesmannen. Fylkesmannen forutsettes å reagere dersom ytterligere behandling
etter vassdragsloven ønskes.
6.

Tiltak med virkning for almene interesser, som
gis følgende behandling:

GrUDDe II:

6.1. Regionkontorene etablerer en planfase hvor virkningsutredninger framskaffes med sikte på å dekke behovet for behandling av planen etter vassdragslovens §§ 104-106, eller rene
planleggingsbehov. Det samarbeides i nødvendig grad med
fylkesmannen, kommunen, landbruks- og veimyndigheter, kulturminnesiden o.a. Frister kan anvendes for å få fram nødvendige opplysninger.
Virkningsutredningenes omfang avgjøres av NVE i samråd med
fylkesmannen. Det treffes avgjørelse om behandling i forhold
til §§ 104-106. Det holdes kontakt med søker under planutviklingen.
6.2. Den ferdige plan med oppsummering av virkninger og spesielle
utredninger sendes fylkesmannen. Utlegging etter vassdragslovens § 129 overveies og samordnes eventuelt med utlegging
etter forurensningsloven.
6.3. Fylkesmannen forelegger planen for distriktet ved kunngjøring, utlegging og høring.
6.4. Fylkesmannen behandler den endelige plan etter vassdragsloven og forurensningsloven. Avslag etter forurensningsloven
meddeles søker og NVE/regionkontoret. Gis tillatelse, gir
fylkesmannen en samlet innstilling til NVE/regionkontoret.
6.5. Regionkontoret oversender innstillingen med eventuelle merknader til NVE sentralt.
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6.6. NVE treffer avgjørelse
ning.

l

saken og tar stilling til bevilg-

Til søknadenes innhold stilles følgende krav:
1.

Oppgaver gitt på skjema fra NVE-W, "Søknad om planlegging
av forbyggings-, senkings- eller flomskadetiltak" m/bilag
"Kost/nytte-vurderingsskjema".

2.

Aktuelle oppgaver iht. standardkravene i pkt. 6.1.4 særlig
pkt. 12-20. Det vises også til krav angitt under pkt. 6.3.
alt. 3.

6.4.4 Saker under e - hastesaker.
Typer av saker vil hovedsakelig være:
Plutselige situasjonsforandringer som truer hus, eiendom
eller kommunikasjoner.
Flombrudd eller isganger som reduserer bruksverdi i vesentlig grad.
Flombrudd med skade på telefon, kraftforsyning m.v.
Ekstraordinære reparasjonsarbeider på tidligere forbygninger.
Saksbehandlingen tilpasses forholdene og ordinære behandlingsledd
kobles inn på hensiktsmessig måte. NVE har en avgjørende styringsmyndighet for behandling av denne type saker.
Det gis generell orientering til fylkesmannen.
6.4.5. Saker under f - mindre senkings- og bekkelukkingssaker
~

Det er idag ingen generelle støtteordninger for senkings- og
bekkelukkingstiltak i jordbruket. "Forskrift for tilskott og
investeringslån til tekniske miljøtiltak i jordbruket" omfatter
bl.a. hydrotekniske anlegg som vil ta sikte på å bedre biologiske
forhold ved tiltak i bekker, etablere vegetasjons- og randsonebelter til bekker/vassdrag. Planene vurderes ved fylkeslandbrukskontorene. Det er videre gitt forskrift om produksjonstillegg i
jordbruket. Den delen som omhandler areal- og kulturlandskapsdelen har bl.a. som forutsetning forskjeillige miljøtiltak f.eks.
at elver og bekker ikke skal lukkes eller kanaliseres, jordbruksarealer skal ikke planeres, åpne grøfter skal ikke lukkes o.l.
Det kan søkes fylkeslandbrukskontoret om dispensasjon fra forskriftene.
Den generelle utvikling i landbruket når det gjelder omleggingene
av støtteordningene medfører at det idag er et lite antall saker
som er aktuelle for behandling etter vassdragsloven.
Fylkesmannen ønsker å være orientert om de saker som sorterer
under landbruksmyndighetene. Det forutsettes etablert praktiske
ordninger mellom fylkesmannen og landbruksmyndighetene, f.eks.
ved at miljøvernetaten og fylkesagronomen går gjennom aktuelle
saker sammen.
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Søknader om dispensasjon fra de nevnte forskriftene om produksjonstillegg vil bl.a. være slike saker.
Den enkelte bruker er ansvarlig for at saken blir behandlet i
forhold til vassdragsloven. Samme ansvar påligger landbruksmyndighetene når tiltaket er behørig kjent for dem.
I de tilfeller det måtte bli aktuelt med behandling etter vassdragslovens §§ 104-106 oversendes saken til NVE, regionkontoret,
for videre behandling, jf. flytskjema B. Hvilket omfang behandlingen ved NVE, regionkontoret, får før saken går til NVE sentralt, tilpasses etter samråd med fylkesmannen, kommunen m.fl.
Andre typer saker som overføres til NVE går etter reglene for
kurante saker, jf. flytskjema A.

Flom- og erosjonssikring m.v.:
Skjema for saksbehandling.
Skjema 1. (Gjelder alle søknader om planlegging.)
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6.5. Andre tiltak.

Den saksinndeling som er angitt i det foregående omhandler de
typer inngrep som erfaringsmessig er de vanligste. Det vil også
forekomme andre. Det nevnes som eksempel regulering/uttak av vann
for teknisk/industrielt bruk som nevnt i vassdragslovens § 17,
reguleringer for rene miljøtiltak o.l. Behandlingen av søknader
om tillatelse til slike inngrep må tilpasses de retningslinjer
som er gitt foran.
Det vises til de generelle bestemmelser i pkt. 6.1. om administrative forhold og krav til innholdet i søknader. Selve behandlingsmåten blir i hovedtrekk som angitt under pkt. 6.3. - Bygging
i eller over vassdrag, uttak av grus m.v.

Denne serien utgis av Norges vassdrags- og energiverk (NVE)
Adresse: Postboks 5091 Majorstua, 0301 Oslo
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