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Forord 
På vegne av Olje- og energidepartementet sendte NVE forslag til forskrift om 

sektoravgift for dekning av kostnader til NVEs tilsyns- og kontrollarbeid på høring 15. 

og 30. august. Høringsfristen var hhv 7. og 11. oktober 2022.   

NVE har mottok 20 uttalelser. 

NVE har gjennomgått og vurdert de innkomne høringsuttalelsene, og vi har i denne 

rapporten oppsummert og kommentert de innkomne uttalelsene.  

Vi foreslår at forskriften vedtas slik som foreslått i høringsdokumentet (2/2022). Videre 

foreslår vi at den vedtas med ikrafttredelse fra 1. januar 2023.  

Oslo, 7. november 2022 

Kristian Markegård 
direktør 
Tilsyns- og beredskapsavdelingen 

Anne Johanne Kråkenes 
seksjonssjef 
Miljøtilsyn for energianlegg 

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

1.1 Om høringen 
På vegne av Olje- og energidepartementet sendte NVE forslag til forskrift om 

sektoravgift for dekning av kostnader til NVEs tilsyns- og kontrollarbeid på høring 15. 

og 30. august 2022. Høringsfristen var henholdsvis 7. og 11. oktober 2022.  

Høringsdokumentet ble offentliggjort i NVE Høringsdokument nr. 2/2022, på NVEs 

nettsider www.nve.no, og sendt direkte til blant annet alle berørte konsesjonærer, alle 

departement, utvalgte direktorater, alle fylkeskommuner, statsforvaltere og 

kommuner. 

Vi mottok 20 høringsuttalelser. 

Disse høringsinstansene hadde ingen merknader: 

◼ Forsvarsdepartementet  

◼ Statsforvaltaren i Rogaland  

◼ Trondheim kommune  

◼ Nordland Fylkeskommune  

◼ Statsforvalteren i Trøndelag  

◼ Landbruks- og matdepartementet  

◼ Justis- og beredskapsdepartementet  

 

Disse høringsinstansene hadde merknader til forslaget:  

 

◼ TrønderEnergi (TrønderEnergi Kraft og TrønderEnergi Vind) 

◼ Småkraftforeninga  

◼ Agder Energi Vannkraft AS  

◼ Miljødirektoratet  

◼ Norwea  

◼ Sjømat Norge  

◼ Statkraft Energi AS  

◼ Næringslivets Hovedorganisasjon (NHO) 

◼ Energi Norge  

◼ Regelrådet 

◼ Offshore Norge AS  

◼ Lnett AS  

◼ Steinvik Rensefisk AS  

1.2 Kort om forskriftsforslaget 
I høringsdokumentet foreslo NVE, på vegne av Olje- og energidepartementet, en ny 

forskrift om fordeling, beregning og innkreving av sektoravgift til dekning av NVEs 

kostnader med miljøtilsyn med vassdragstiltak, miljøtilsyn med energianlegg, tilsyn 

med drift, vedlikehold og modernisering av elektriske anlegg, og tilsyn med 

fjernvarmeanlegg.  

https://publikasjoner.nve.no/hoeringsdokument/2022/hoeringsdokument2022_02.pdf
http://www.nve.no/
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Forskriftsforslaget legger det opp til at NVEs kostnader med tilsyns- og kontrollarbeid 

på ovennevnte tilsynsområder skal fordeles på konsesjonærene gjennom 

sektoravgiftsordninger. Sektoravgiften skal for den enkelte konsesjonær beregnes på 

grunnlag av installert ytelse, eller antall anlegg per konsesjonær der det dreier seg om 

tilsyn og kontroll med settefiskanlegg. Videre foreslo NVE at NVE skal fastsette den 

nærmere fordelingen av kostnadene mellom tilsynsområdene, og mellom ulike typer 

konsesjonærer innenfor de ulike tilsynsområdene, på grunnlag av anslått ressursbruk.  

Det ble også foreslått at gebyrbestemmelsen i forskrift om IK-vassdrag § 12 oppheves, 

ettersom denne bestemmelsen vil være overflødig ved siden av ny forskrift om 

sektoravgift og den gjeldende damsikkerhetsforskriften § 8-3. 

NVE viser til Olje- og energidepartementets forslag til endringer i bestemmelsene om 

dekning av kostnader til tilsyn og kontroll på energi- og vassdragsområdet og 

kraftforsyningsberedskap, som ble sendt på høring 20. mai 2022. Her er det blant 

annet foreslått at begrepet sektoravgift skal inntas i bestemmelsene om 

kostnadsdekning i vannressursloven, vassdragsreguleringsloven og energiloven, for å 

tydeliggjøre hjemmelsgrunnlaget. 

1.3 Innholdet i denne oppsummeringsrapporten 
Dette dokumentet oppsummerer de innkomne høringsuttalelsene, og inneholder 

NVEs kommentarer til høringsinnspillene.  

Høringsinstansenes merknader til høringsdokumentet er sortert og kommentert 

tematisk i kapittel 2 i denne rapporten.  

NVE ser ikke at det er grunnlag for å gjøre noen endringer i forskriftsforslaget i lys av de 

innkomne høringsuttalelsene. I den grad det ikke uttrykkelig fremgår av dette 

dokumentet at NVEs forutsetninger eller tolkninger er endret, vil NVE legge det som er 

sagt i dokument nr. 2/2022 til grunn ved tolkningen og anvendelsen av forskriften etter 

endringen, selv om det ikke er gjentatt her.  

Den endelige forskriftsteksten finnes i kapittel 3. 

Forslaget om opphevelse av IK-vassdrag § 12 er inntatt i kapittel 4.  

 

2 Høringsinnspill og NVEs 

kommentarer 

2.1 Sektoravgift i stedet for gebyr 

2.1.1 Høringsdokumentets forslag 

I forskriftsforslaget legges det opp til kostnadsdekning til NVEs tilsyns- og 

kontrollarbeid gjennom sektoravgiftsordninger for alle de fire tilsynsområdene som 

omfattes av forskriftens virkeområde.  
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For miljøtilsyn med vassdragstiltak, tilsyn med fjernvarmeanlegg og tilsyn med drift, 

vedlikehold og modernisering av elektriske anlegg, innebærer dette en videreføring av 

gjeldende praksis, mens det for miljøtilsyn med energianlegg innebærer en omlegging 

fra dagens gebyrordning. 

2.1.2 Høringsinstansenes syn 

Statkraft, NHO, Offshore Norge, Sjømat Norge og Steinvik Rensefisk, mener at NVE 

ikke bør benytte sektoravgiftsordninger til dekning av tilsyns- og kontrollarbeidet. 

Statkraft, NHO, Offshore Norge og Sjømat Norge mener at kostnadsdekningen bør skje 

gjennom gebyrordninger.  

Flere av de nevnte høringsinstansene viser til Finansdepartementets rundskriv R-

112/15 punkt 3.3.1 om at det «bør utvises stor tilbakeholdenhet med å innføre 

sektoravgifter», og de mener at rundskrivets vilkår for innføring av sektoravgift ikke er 

oppfylt eller tilstrekkelig drøftet i notatet.  

NHO skriver at de er bekymret for en utvikling der næringslivet skal betale mer for 

statens tilsynsaktivitet, og at stadig flere kostnadsposter tas inn i gebyrgrunnlaget, 

eller som her, i en foreslått sektoravgiftsordning som øker kostnadene for bedriftene, 

uten at dette er direkte relatert til bedriftens betaling for konkrete 

myndighetshandlinger. 

2.1.3 NVEs kommentarer 

NVE mener at sektoravgiftsordninger er det best egnede middelet for kostnadsdekning 

for tilsynsområdene som er omfattet av forskriften, og for mesteparten av NVEs 

tilsynsområder har denne formen for kostnadsdekning vært gjeldende i lengre tid.  

Ettersom det allerede er etablert og praktisert ordninger for kostnadsdekning på disse 

områdene, vil ikke forskriftsforslaget innebære at det innføres noen helt ny ordning.   

Vi viser også til at det i rundskriv R-112/15 punkt 3.3.1, er uttalt at sektoravgifter kan 

være aktuelt for å «finansiere fellestiltak overfor en næring eller sektor dersom avgiften 

betales av aktører som tilhører eller har en nær tilknytning til sektoren (for eksempel i 

forbindelse med virksomheten til tilsynsorganer)». Det er nettopp kostnadene med en 

slik type virksomhet NVE ønsker å dekke med sektoravgifter.  

Etter NVEs syn vil en sektoravgiftsordning være en robust og forutsigbar modell for 

dekning av kostnader til tilsyns og kontrollarbeid. En slik ordning vil innebære at en 

samlet bransje er med på å dekke NVEs kostnader til dette arbeidet. NVE viser til at 

hele bransjen er tjent med NVEs tilsyns og kontrollarbeid overfor sektoren.  

NVE har erfart at gebyrordninger i større grad kan variere fra år til år for den enkelte 

konsesjonær, blant annet avhengig av hvilke fase et prosjekt er i og hvilke interesser 

som blir berørt av prosjektet.  

NVE peker på at også kostnadene med NVEs damsikkerhetstilsyn og 

beredskapsmyndighetens arbeid med kraftforsyningsberedskap, dekkes gjennom 

etablerte sektoravgiftsordninger. NVE mener at det er hensiktsmessig med en enhetlig 

form for kostnadsdekning på tvers av tilsynsområdene til direktoratet, og at også 

kostnadene med miljøtilsyn med energianlegg burde dekkes på denne måten. 
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NHO skriver i sin uttalelse at som et minimum bør settefiskanleggene fortsatt være 

innenfor en gebyrordning. NVE kan ikke se at det er grunn til å stille settefiskanleggene 

i en særstilling. Våre kommentarer over gjør seg gjeldende også for disse aktørene. 

2.2 Installert ytelse som grunnlag for 

fordeling/fastsetting av sektoravgiftens størrelse 

2.2.1 Høringsdokumentets forslag 

I høringsforslaget legges det opp til at kostnadene skal fordeles mellom 

konsesjonærene på bakgrunn av installert ytelse i anlegget, eller på bakgrunn av antall 

anlegg per konsesjonær for de med konsesjon til vannuttak for settefiskproduksjon. 

For tilsyn og kontroll med andre vassdragstiltak enn til kraftproduksjon og 

settefiskproduksjon, foreslår NVE at det kan fastsettes minstesatser.  

2.2.2 Høringsinstansenes syn 

Agder Energi Vannkraft, Energi Norge og Lnett påpeker at selv om en fordeling av 

kostnader som baserer seg på installert ytelse kan være en effektiv ordning, så 

gjenspeiler ikke en slik ordning tilsynsbehovet. De mener at de store anleggene med 

en slik lineær modell vil få en stor andel av kostnaden, uten at de nødvendigvis krever 

et mer omfattende tilsyn.  

Lnett ber NVE revurdere å innføre en annen beregningsmodell. De foreslår at det 

innføres en beregningsmodell som består av to deler, hvor del en består av et fast 

beløp som er likt for alle konsesjonærene, og del to består av å fordele etter installert 

ytelse. 

Småkraftforeninga synes bruk av installert ytelse som kriterium for fastsettelse av 

avgiften der dette er gjennomførbart, og innkreving først når anlegget er satt i drift, gir 

et enkelt system som vil være forutsigbart for konsesjonærene. Videre mener 

Småkraftforeninga at også de med konsesjon til andre vassdragstiltak enn til 

kraftproduksjon og settefiskproduksjon, burde betale en symbolsk sum. De viser til at 

NVEs begrunnelse om at disse anleggene krever liten oppfølging, også gjelder for de 

minste vannkraftverkene. 

 

2.2.3 NVEs kommentarer 

NVE mener at installert ytelse er den best egnede parameteren for fordeling av 

kostnader mellom konsesjonærene. Installert ytelse er en objektiv parameter, som vil 

være stabil over tid og uavhengig av produksjonsteknologi. Det vises videre til at 

installert ytelse er en parameter som er felles for en stor del av de anleggene NVE fører 

tilsyn med, og det er vanskelig å finne noen andre åpenbare fellesnevnere. Ingen av 

høringsinstansene har kommet med alternative forslag til parametere som kan brukes 

som grunnlag for beregning av sektoravgiften. 

Det er dessuten en fordel at sektoravgift basert på installert ytelse, i stor grad kan 

beregnes på bakgrunn av et allerede eksisterende datagrunnlag. Dette reduserer 

behovet for ytterligere innrapportering fra konsesjonærenes side, og vil dermed være 

en ressurseffektiv løsning for både NVE og konsesjonærene. 
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Når det gjelder innspillet om at installert ytelse og størrelse på anlegget ikke 

nødvendigvis gjenspeiler tilsynsbehovet, vil NVE påpeke at de større anleggene gjerne 

berører flere allmenne interesser. Jo flere allmenne interesser som berøres i en sak, 

desto mer ressurskrevende vil tilsyns- og kontrollarbeidet bli hos NVE. Dette gjelder 

særlig i forbindelse med godkjenning av detaljplaner.  

For vannkraftprodusentene er det for øvrig allerede tilfellet at de store anleggene 

betaler mest, i og med at kostnadene her fordeles mellom konsesjonærene etter 

midlere årsproduksjon. Det samme gjelder for nettanlegg som betaler for tilsyn med 

drift, modernisering og vedlikehold basert på vedtatt inntektsramme. For tilsyn med 

fjernvarmekonsesjonærer, er dagens ordning basert på innrapportert fjernvarmesalg. 

Når det gjelder LNett sitt forslag om en beregningsmodell som består av et fastledd og 

et variabelt ledd basert på installer ytelse, mener NVE at det er utfordrende å finne et 

fastledd som er stort nok til at todelingen tjener den hensikt å fordele en del kostnader 

likt på samtlige aktører, samtidig som at det ikke slår urimelig ut for de minste 

aktørene. 

Småkraftforeninga bemerker at det etter forskriftsforslaget kan innføres minstesatser 

for andre typer vassdragstiltak enn de til kraftproduksjon og settefisk, men de kan ikke 

se at en slik sats skal innføres med det første. Småkraftforeninga mener at de som har 

konsesjon til andre vassdragstiltak enn settefisk- og kraftproduksjon også bør betale 

«noe som blir en tilnærmet symbolsk sum». NVE viser til at det i forslaget til forskrift 

om sektoravgifter er hjemmel til å fastsette minstesatser. NVE bruker i dag få ressurser 

på de med konsesjon til vannuttak til annet formål enn kraftproduksjon og settefisk. 

Dette stiller seg annerledes for vannkraftkonsesjonærer som gruppe. Dette vil kunne 

endre seg i fremtiden, og NVE har lagt opp til at vi vil se på fordelingen etter om lag tre 

år.  

2.3 Kostnadsgrunnlaget 

2.3.1 Høringsdokumentets forslag 

I høringsdokumentet presiseres det at det er de samlede kostnadene NVE har med 

tilsyns- og kontrollarbeid i vid forstand, som skal dekkes gjennom 

sektoravgiftsordningene. Herunder kommer blant annet kostnader til oppgaver og 

aktiviteter knyttet til kontroll, reaksjonsbruk, arbeid med veiledere, saksbehandling i 

forbindelse med godkjenning av konsesjonærens detaljplaner og regelverksutvikling. 

2.3.2 Høringsinstansenes syn 

Steinvik Rensefisk og Offshore Norge mener at sektoravgiften ikke kan gå til dekning 

av kostnader til utvikling av regelverk og veiledere. Offshore Norge skriver at slikt 

arbeid tradisjonelt ikke er å anse som tilsynsvirksomhet. Videre ber Offshore Norge om 

at det mye tydeligere angis hva som skal inngå i sektoravgiften og hvordan denne skal 

avgrenses mot andre utgifter.  

Energi Norge understreker i sin høringsuttalelse at kostnadene må være direkte 

knyttet til tilsynsvirksomhet og ikke andre kostnadsposter.   
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Steinvik Rensefisk skriver at dersom det innføres sektoravgift, bør det settes krav til 

dokumentasjon av og kontroll med hvilke aktiviteter som kan tas inn i 

avgiftsgrunnlaget. 

Sjømat Norge poengterer at den foreslåtte sektoravgiften, som ifølge 

høringsdokumentet ligger på anslagsvis 30 000 kr per settefiskanlegg, er betydelig 

høyere enn den årlige avgiften for damtilsyn som ifølge Sjømat Norge ligger på rundt 

2000 kr per anlegg. 

2.3.3 NVEs kommentarer 

NVE legger til grunn at det er kostnader som NVE har med tilsyns- og kontrollarbeid i 

vid forstand som skal dekkes gjennom den foreslåtte sektoravgiftsordningen. Det 

betyr at blant annet kostnader til oppgaver og aktiviteter knyttet til kontroll og 

reaksjonsbruk, arbeid med veiledere, saksbehandling i forbindelse med godkjenning 

av detaljplaner og regelverksutvikling er omfattet.  

Vi viser i denne sammenheng også til forståelse av tilsynsbegrepet i St. meld. Nr. 17 

(2002-2003) hvor det fremgår at «Tilsynsbegrepet kan i vid forstand forstås som et 

fellesbegrep for all aktivitet eller virkemiddelbruk som iverksettes for å følge opp et 

lovverks intensjoner. Kjernen i tilsynsrollen er imidlertid den konkrete kontrollen av 

pliktsubjektenes etterlevelse av en norm som allerede er fastsatt ved lov, forskrift eller 

enkeltvedtak, samt reaksjoner ved avvik.»1  

NVE peker på at alle elementene i NVEs tilsyns- og kontrollarbeid er viktige for vår 

samlede tilsynsaktivitet, og en direkte følge av at det eksisterer en bransje som må 

følges opp. Etter vårt syn vil arbeid med veiledere og regelverksarbeid, kunne medføre 

et redusert behov for tilsyn og kontroll. Dette har også en side til effektivisering av 

tilsynsarbeidet vårt, som flere av høringsinstansene påpeker viktigheten av. 

NVEs forslag til ny forskrift om sektoravgift legger opp til at også administrative 

kostnader inngår i kostnadsgrunnlaget for beregning av sektoravgiften. Når det gjelder 

dekning av kostnader med tilsyns og kontrollarbeid etter vannressursloven, er denne 

typen kostnader uttrykkelig forutsatt i forarbeidene. Her fremgår det at «Som 

kostnader med kontrollen regnes ikke bare de direkte utgiftene, men også indirekte 

administrative kostnader.»2 NVE mener at det er vanskelig å se at spørsmålet om 

dekning av indirekte administrative kostnader skal stille seg annerledes når det 

gjelder dekning av kostnader til tilsyn og kontroll i medhold av energiloven og 

vassdragsreguleringsloven.  

 

Når det gjelder Sjømat Norges bemerkning om at sektoravgiften for miljøtilsyn med 

vassdragstiltak er betydelig høyere enn dagens sektoravgift for damtilsyn, er NVEs syn 

at disse sektoravgiftene ikke er sammenlignbare. Det er foreslått at kostnadene med 

miljøtilsyn med settefiskanlegg skal fordeles mellom settefiskanleggene med en lik 

sum. Sektoravgiften for NVEs damtilsyn fordeles derimot mellom dameierne på 

grunnlag av dammens bruddkonsekvens, høyde og oppdemt magasinvolum. Det vil si 

at de største dammene, som ikke nødvendigvis tilhører settefiskkonsesjonærer, bærer 

størst del av kostnadene med damtilsyn.  

 
1 St.meld.nr. 17 (2002-2003) s. 22 
2 Ot.prp.nr. 39 (1998-99) s. 364 
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NVE er enig i merknaden om at grunnlaget for beregningen av sektoravgiften bør være 

transparent og kjent for aktørene. NVE vil sørge for at denne informasjonen gjøres 

kjent i forbindelse med vedtak om innkreving av sektoravgift, slik at den enkelte 

konsesjonær har mulighet til å vurdere hvorvidt avgiften er berettiget, i tråd med 

regelverket og hvorvidt det er grunn til å påklage avgjørelsen.  

2.4 Tidspunkt for opphør av sektoravgift for 

settefiskanlegg 

2.4.1 Høringsdokumentets forslag 

I høringsdokumentets foreslår NVE at sektoravgiften skal betales årlig av 

konsesjonærer med anlegg som er idriftsatt pr. 1. januar det året sektoravgiften 

beregnes for, se høringsdokumentets pkt. 4.4.2. 

NVE foreslår videre at det ikke gjøres unntak fra betalingsplikten for sektoravgift for 

anlegg med midlertidig driftsstans. Betalingsplikten vil følgelig gjelde i hele anleggets 

levetid og plikten til å betale sektoravgift opphører det påfølgende året etter at 

anlegget er lovlig nedlagt. 

2.4.2 Høringsinstansenes syn 

Sjømat Norge skriver i sitt høringssvar at det bør klargjøres hva som menes under 

punkt 4.4.2 siste avsnitt i høringsdokumentet: «NVE foreslår videre at det ikke gjøres 

unntak fra betalingsplikten for sektoravgift for anlegg med midlertidig driftsstans (…) 

Plikten til å betale sektoravgift opphører det påfølgende året etter at anlegget er lovlig 

nedlagt.»  

Dersom dette gjelder settefiskanlegg og det med formuleringen «anlegget er lovlig 

nedlagt» menes at damanlegget er revet og landskapet tilbakeført til opprinnelig 

tilstand, mener Sjømat Norge at dette kan få en utilsiktet konsekvens. Hvis et 

settefiskanlegg blir nedlagt og vannbehovet opphører, så er det ifølge Sjømat Norge 

en betydelig prosess å avvikle et damanlegg. Sjømat Norge skriver at det i en slik 

prosess må søkes tillatelse om nedleggelse, og resultatet fra en bred høringsprosess 

kan ende med at dammen blir vedtatt stående for å bevare det etablerte landskapet. 

Sjømat Norge skriver at formuleringen i høringsdokumentet kan innebære 

betalingsplikt for anlegg som ikke er i drift, men ikke nedlagt.  

2.4.3 NVEs kommentarer 

Forskriftsforslaget regulerer sektoravgift for blant annet NVEs miljøtilsyn med 

vassdragstiltak. Dette tilsynsområdet omfatter blant annet tilsyn og kontroll med 

settefiskanlegg med konsesjon til vannuttak.  

Når settefiskanlegget blir permanent nedlagt og vannuttaket opphører, vil det ikke 

lenger være i drift, og sektoravgiften for miljøtilsyn med vassdragstiltaket vil opphøre 

det påfølgende året, i henhold til forskriftsforslagets § 4 annet ledd. Etter 

forskriftsforslaget skal det altså ikke betales sektoravgift for miljøtilsyn når 

settefiskanlegget er nedlagt, selv om et eventuelt damanlegg fremdeles består.  
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En annen sak er at den gjenstående dammen fremdeles kan være gjenstand for 

sektoravgift for damtilsyn etter damsikkerhetsforskriften § 8-3.    

2.5 Miljødirektoratets innspill om utvidelse av 

sektoravgiftsordningen 

2.5.1 Høringsdokumentets forslag 

Forskriftsforslaget i høringsdokumentet gjelder dekning av kostnader til NVEs tilsyns- 

og kontrollarbeid, og det er kun NVE som kan kreve sektoravgift etter dette forslaget. 

2.5.2 Høringsinstansenes syn 

Miljødirektoratet viser til Olje- og energidepartementets forslag til endringer i 

bestemmelsene om dekning av kostnader til tilsyn og kontroll på energi- og 

vassdragsområdet og kraftforsyningsberedskap, som ble sendt på høring den 20. mai 

2022. I sitt høringsinnspill til ovennevnte høring ba Miljødirektoratet om at det ble 

gjort en ytterligere endring som innebærer at oppfølging av alle konsesjonsvilkårene i 

vassdragskonsesjoner, inklusive vilkårene som omfatter naturforvaltning hvor 

myndigheten er delegert til miljøforvaltningen, inngår i endringene. Miljødirektoratet 

mener at deres uttalelse til Olje- og energidepartementets lovendringsforslag, også er 

relevant for utformingen av NVEs forskriftsforslag. 

2.5.3 NVEs kommentarer 

Miljødirektoratet og Statsforvalteren er i dag ansvarlige for oppfølging av 

naturforvaltningsvilkår som er satt i vassdragskonsesjoner i medhold av 

vassdragslovgivningen. De utleder sin myndighet direkte fra konsesjonsvilkåret, og har 

ikke per i dag noe delegert myndighet etter tilsyns- og kontrollbestemmelsene i 

vannressursloven eller vassdragsreguleringsloven.  

NVE mener at dagens situasjon hvor Miljødirektoratet og Statsforvalteren fakturerer 

for sine tilsynsaktiviteter med hjemmel i naturforvaltningsvilkåret, bør videreføres slik 

de er i dag. NVE viser til at innspillet fra Miljødirektoratet om at deres tilsyns- og 

kontrollaktivitet også skal omfattes av sektoravgiftsordningen i vassdragslovgivningen 

vil kreve en større vurdering, og eventuell delegering av myndighet etter de aktuelle 

bestemmelsene i vassdragslovgivningen. NVE understreker at forskriftsforslaget i 

denne høringen ikke griper inn i miljøforvaltningens adgang til dekning av kostnader 

ved tilsyn og kontroll når dette er hjemlet i vilkår i en konsesjon. 

2.6 Effektivisering av tilsynsarbeidet 

2.6.1 Høringsinstansenes syn 

Steinvik Rensefisk, NHO, Lnett og Regelrådet understreker behovet for at NVE arbeider 

med å effektivisere tilsynsarbeidet. NHO skriver at de forventer at statlige tilsyn stadig 

forbedrer seg og etablerer løsning for tilsynsaktiviteten, uten at det nødvendigvis skal 

medføre økte tilsynskostnader for virksomhetene.   

2.6.2 NVEs kommentarer 

NVE er enige i at effektivisering av tilsyns- og kontrollarbeidet er viktig, og forskriften 

endrer ikke på det faktum at NVE kontinuerlig må arbeide for å løse oppgavene mer 
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effektivt. Kravet om effektivisering blant annet av NVEs tilsyns- og kontrollarbeid 

fremgår av tildelingsbrevet fra Olje- og energidepartementet for 2022. Her står det i 

kapittel 4.7 at «NVE skal arbeide systematisk med å utnytte tildelte ressurser mer 

effektivt. Sentrale virkemidler i dette arbeidet er digitalisering, omorganisering, 

prosessendringer og samarbeid på tvers av sektorer og bruk av teknologi. I årsrapport 

for 2022 skal NVE gjøre rede for iverksatte og planlagte effektiviseringstiltak, herunder 

i et flerårig perspektiv, jf. punkt 5.4.» 

 

Når det gjelder kostnader med NVEs tilsyns- og kontrollarbeid, så er det slik at dette til 

enhver tid er finansiert over de årlige budsjettbevilgningene til direktoratet. En 

endring fra en gebyrordning til en sektoravgiftsordning vil følgelig ikke direkte påvirke 

omfanget av NVEs arbeid med tilsyn, kontroll og kraftforsyningsberedskap. 

 

NVE tar gradvis i bruk nytt styringssystem for å sikre systematikk, dokumentasjon og 

oppfølging av tilsyn. Blant annet er den nye tilsynsløsning «Kontroll» tatt i bruk for 

kontrollmetoden revisjon og inspeksjon, og er under utvikling for andre 

kontrollmetoder.  

 

Et annet eksempel på effektivisering er det pågående arbeidet med å utvikle en 

metodikk for å velge ut tilsynsobjekter basert på risiko. Prosjektet «Risikobasert 

utvelgelse av tilsynsobjekter» ble startet i 2021, og har som målsetting å gi et bedre 

grunnlag for utvalg og dokumentasjon av virksomheter som blir valgt ut for kontroll. 

2.7 Innspill til prosessen med lov- og 

forskriftsendringer 

2.7.1 Bakgrunn 

Olje- og energidepartementet sendte forslag til endringer i bestemmelsene om 

dekning av kostnader til tilsyn og kontroll på energi- og vassdragsområdet og 

kraftforsyningsberedskap, på høring den 20. mai 2022. Høringsfristen var 19. august 

2022. 

På vegne av Olje- og energidepartementet sendte NVE forslag til forskrift om 

sektoravgift for dekning av kostnader til NVEs tilsyns- og kontrollarbeid på høring 15. 

og 30. august 2022. Høringsfristen var henholdsvis 7. og 11. oktober 2022. 

2.7.2 Høringsinstansenes syn 

Statkraft og Energi Norge mener at høringen av forskriftsforslaget ikke burde ha vært 

gjennomført før Stortinget har behandlet OEDs forslag til lov- og forskriftsendringer 

om kostnadsdekning til arbeid med tilsyn og kontroll. Statkraft mener at 

høringsforslaget må trekkes tilbake i påvente av at lovendringsforslaget til OED er 

ferdigbehandlet. 

Statkraft og Regelrådet påpeker behovet for at regelverket på området utvikles i 

dialog mellom bransjen og forvaltningen. 

2.7.3 NVEs kommentarer 
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NVE viser til at det av tidsmessige grunner har vært nødvendig med delvis 

overlappende høringsprosesser for lov- og forskriftsendringer for at en ny ordning med 

sektoravgifter skal kunne tre i kraft fra og med 1. januar 2023. Forskriftsendringene vil 

ikke bli vedtatt før de ovennevnte lovendringene er på plass. Ved eventuelle endringer 

i lovforslaget, vil det naturligvis være nødvendig med en vurdering av behovet for 

endringer i dette forskriftsforslaget.  

 

Når det gjelder innspillet om at forskriftforslaget burde ha vært utviklet i dialog 

mellom bransjen og NVE, vil NVE peke på at høringen av forskriftsforslaget er ment å 

ivareta behovet for deltakelse fra bransjen og andre berørte instanser.  

2.8 Økning av kostnadsgrunnlaget 

2.8.1 Bakgrunn 

Av høringsdokumentets pkt. 5.1 fremgår det at forskriftsforslaget i seg selv ikke 

innebærer noen endringer med tanke på det totale arbeids- eller kostnadsomfanget 

knyttet til NVEs tilsyns- og kontrollarbeid. Kostnadsgrunnlaget vil imidlertid øke 

sammenlignet med tidligere, fordi NVE har gjennomført nye beregninger av kostnader 

for direktoratets tilsyns- og kontrollarbeid, der også indirekte kostnader er medregnet.  

Det fremgår av høringsdokumentet at de nye beregningene viser at NVEs totale 

kostnader er i størrelsesorden 11 millioner kroner høyere enn hva som tidligere blitt 

lagt til grunn. Dette skyldes blant annet at en del kostnader bare delvis har blitt 

inkludert i kostnadsgrunnlaget. Dette gjelder for eksempel kostnader til pensjon og 

tilhørende arbeidsgiveravgift. Den enkelte konsesjonær vil derfor kunne oppleve en 

økning i sektoravgiften, selv om de etter forskriftsforslaget skulle ha båret en mindre 

andel av NVEs kostnader med tilsyns og kontrollarbeidet.  

I høringsdokumentet presiseres det at dette er endringer som ikke følger av selve 

forskriftsforslaget, og at dette er endringer som vil bli gjennomført uavhengig av 

forskriftsforslaget. 

2.8.2 Høringsinstansenes syn 

Regelrådet påpeker at høringen ville blitt styrket med en bedre forklaring på hvordan 

NVE har kommet frem til økningen på 11 millioner i kostnadsgrunnlaget. 

Småkraftforeninga skriver at de har ikke mulighet til å kontrollere om tallet på 

økningen i kostnadsgrunnlag stemmer eller ikke, men erkjenner at tilsynsseksjonenes 

aktivitet i utgangspunktet skal være 100 % brukerfinansiert. Siden det likevel er et 

såpass stort beløp som kommer som påslag håper Småkraftforeninga at NVE er helt 

trygge på at summen er rett. 

2.8.3 NVEs kommentarer 

I forbindelse med arbeidet med forslag til denne nye forskriften om sektoravgift, har 

NVE gjennomført nye beregninger av kostnadene for direktoratets tilsyns- og 

kontrollarbeid, der også indirekte kostnader er medregnet. Den enkelte konsesjonær 

vil derfor kunne oppleve en økning i sektoravgiften, selv om de etter det fremlagte 

forslaget til ny forskrift isolert sett skulle ha fått en lavere andel av NVEs kostnader 

med tilsyns og kontrollarbeidet.  
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Vi presiserer at dette er endringer som ikke følger av forskriftsforslaget. Dette er 

endringer som vil bli gjennomført uavhengig av disse forslagene. 

Tilsvarende nye beregninger hvor også de indirekte kostnadene er medregnet er også 

gjennomført for kostnadsgrunnlaget for damtilsynet og tilsynet med 

kraftforsyningsberedskapen.  

3 Forslag til forskrift om sektoravgift 

for dekning av kostnader til Norges 

vassdrags- og energidirektorats 

(NVE) tilsyns- og kontrollarbeid 
§ 1. Formål  

Forskriften regulerer Norges vassdrags- og energidirektorats (NVE) adgang til å kreve 

inn sektoravgifter til dekning av kostnader med tilsyns- og kontrollarbeid i medhold av 

lov 29. juni 1990 nr. 50 om produksjon, omforming, overføring, omsetning, fordeling 

og bruk av energi m.m. (energiloven), lov 24. november 2000 nr. 82 om vassdrag og 

grunnvann (vannressursloven) og lov 14. desember 1917 nr. 17 om regulering og 

kraftutbygging i vassdrag (vassdragsreguleringsloven).  

§ 2. Virkeområde  

Forskriften gjelder fordeling, beregning og innkreving av sektoravgifter for følgende 

tilsynsområder:   

a) tilsyn og kontroll med fjernvarmeanlegg etter energiloven kapittel 5 

b) tilsyn og kontroll med drift, vedlikehold og modernisering av elektriske anlegg 

etter energiloven kapittel 3. 

c) miljøtilsyn og kontroll med energianlegg etter energiloven kapittel 3 og 5, og 

vassdragstiltak knyttet til oppfølging av krav fastsatt i eller i medhold av 

vannressursloven og vassdragsreguleringsloven.  

Forskriften gjelder ikke dekning av kostnader til oppfølging av bestemmelsene i 

forskrift 18. desember 2009 nr. 1600 om sikkerhet ved 

vassdragsanlegg (damsikkerhetsforskriften) eller dekning av kostnader til oppfølging 

av bestemmelsene i energiloven kapittel 9 og forskrift 7. desember 2012 nr. 1157 om 

sikkerhet og beredskap i kraftforsyningen (kraftberedskapsforskriften). 

§ 3. Fordelingen av kostnader mellom tilsynsområdene og innad i tilsynsområdene 

NVE fastsetter: 

a) hvordan kostnadene med tilsyns- og kontrollarbeidet skal fordeles mellom 

tilsynsområdene som er omfattet av denne forskrift, på grunnlag av anslått 

ressursbruk i NVEs årsregnskap siste regnskapsår, 
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b) hvordan kostnadene skal fordeles mellom ulike typer konsesjonærer innenfor 

det enkelte tilsynsområde, på grunnlag av anslått tidsbruk med de ulike 

typene konsesjonærer. 

§ 4. Periode for sektoravgift  

Sektoravgift skal betales årlig av konsesjonærer med anlegg som er idriftsatt per 1. 

januar det året sektoravgiften beregnes for. Dette gjelder også anlegg med midlertidig 

driftsstans.  

Plikten til å betale sektoravgift opphører det påfølgende året etter at anlegget er lovlig 

nedlagt. 

§ 5. Sektoravgift for NVEs tilsyns- og kontrollarbeid 

Til dekning av NVEs kostnader med tilsyns- og kontrollarbeid knyttet til overholdelse 

av krav fastsatt i eller i medhold av vannressursloven og vassdragsreguleringsloven og 

energiloven kapittel 3 og 5, kan NVE innkreve en årlig sektoravgift.  

For de med anleggskonsesjon til nettanlegg, områdekonsesjon, fjernvarmekonsesjon 

og konsesjon til kraftproduksjon, fastsetter NVE sektoravgiften for den enkelte 

konsesjonær på grunnlag av installert ytelse i anlegget.  

For de med konsesjon til vannuttak til settefiskproduksjon fastsetter NVE 

sektoravgiften for den enkelte konsesjonær på grunnlag av antall settefiskanlegg pr 

konsesjonær.   

For tilsyn og kontroll med andre vassdragstiltak enn de som er omfattet av annet og 

tredje ledd i denne bestemmelsen, kan NVE fastsette minstesatser. 

Satsene skal reguleres slik at de samlede sektoravgiftene ikke 

overskrider kostnadene Norges vassdrags- og energidirektorat har med tilsyns- og 

kontrollarbeidet.  

§ 6. Rapportering 

NVE kan pålegge konsesjonærene å rapportere opplysninger som er nødvendige for 

beregningen av sektoravgiften. NVE fastsetter innhold, format og frist for rapportering 

etter denne paragrafen.  

§ 7. Enkeltvedtak  

NVEs fastsettelse av sektoravgift er et enkeltvedtak.    

§ 8. Ikrafttreden 

Denne forskriften trer i kraft 1. januar 2023. 
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4 Forslag til endring i forskrift om 

internkontroll etter 

vassdragslovgivningen 
I forskrift om internkontroll etter vassdragslovgivningen (IK-vassdrag) foreslås 

følgende endring: 

§ 12 oppheves.  
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