
Petter Glorvigen

Regionsjef

OVERORDNET VASSDRAGSFORVALTNING



NVE har ansvaret for å forvalte 

landets vann- og energiressurser. 

NVE skal sørge for sikker 

strømforsyning og å bedre 

samfunnets evne til å håndtere 

flom- og skredfare.



Lov om regulering og kraftutbygging i vassdrag 

(vassdragsreguleringsloven)

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) - kapittel 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat til å være 

vassdragsmyndighet og til å fatte vedtak etter vannressursloven.



Lov om regulering og kraftutbygging i vassdrag 

(vassdragsreguleringsloven)

Forskrift om rammer for vannforvaltningen (vannforskriften)

Lov om planlegging og byggesaksbehandling (plan- og bygningsloven)

Forskrift om tekniske krav til byggverk (Byggteknisk forskrift) - kapittel 7. Sikkerhet mot naturpåkjenninger

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag

Lov om laksefisk og innlandsfisk mv. (lakse- og innlandsfiskloven)

Lov om kommunal beredskapsplikt, sivile beskyttelsestiltak og Sivilforsvaret (sivilbeskyttelsesloven)

Lov om vern mot forurensninger og om avfall (forurensningsloven)

Lov om forvaltning av naturens mangfold (naturmangfoldloven)

Lov om rettshøve mellom grannar (grannelova)

Lov om vassdrag og grunnvann (vannressursloven)

Delegering av myndighet til Norges vassdrags- og energidirektorat til å være 

vassdragsmyndighet og til å fatte vedtak etter vannressursloven.
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OVERORDNET HELHETLIG VASSDRAGSFORVALTNING



HELHET
Lov

Veiledere

Forskrift

Departement

Grunneier

Fylkesmann

Initiativ; muligheter og ansvar



Flomskader for over en halv milliard

Antall skader etter storflommen på Sørlandet i begynnelsen av 

oktober har nå kommet opp i 3300, og erstatningen har 

foreløpig passert en halv milliard kroner. Flommen er en av de 

verste i Norge gjennom tidene, ifølge Finans Norge.



Bedre samfunnets evne til å håndtere flom og skred



Råd til kommunene - systematikken

Kartlegging av status og ROS

Utarbeide detaljert handlingsplan, ansvar og prioritering

Utpeke en ansvarlig i kommunen for oppfølging av plan

Økonomi

Handlingsplan

Bistand fra NVE (permanent sikring)

Hva skal kommunen gjøre selv

Beredskapsløsninger (beredskapsplan)

Grunneiere






