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NVE – MYNDIGHET OG BIDRAGSYTER



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.
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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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samarbeid mellom aktørene

riktige prioriteringer

balansere sikkerhet og miljø

å unngå nye feil

Helhetstanken –

en forutsetning for 





NVE har det overordna ansvaret for statlige forvaltningsoppgaver innen forebygging av flomskader og 

skredulykker. Dette innebær å yte hjelp til kommuner og samfunnet ellers med kompetanse og 

ressurser til kartlegging, arealplanlegging, sikring, overvåking, varsling og beredskap.



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.





Ordinære sikringstiltak (permanente)

NVE kan gi bistand til utredning, planlegging og gjennomføring av sikringstiltak for 

å redusere risikoen for eksisterende bebyggelse som er utsatt for flom- og 

skredfare.

Bistand kan enten gis i form av et økonomisk tilskudd der kommunen selv tar på 

seg oppgavene med utredning, planlegging og gjennomføring, eller som bistand 

der NVE tar på seg dette arbeidet på vegne av kommunen. 

NVE prioriterer bistand etter risiko, dvs. faregrad og konsekvenser for skade på 

eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse, og der investering i sikring vil gi 

størst samfunnsøkonomisk nytte i forhold til kostnadene ved tiltaket. 

Miljøhensyn er (nesten) alltid integrert i ordinære 

sikringstiltak



Sikkerhet vs miljø
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Krise- og hastetiltak mot flom og skred

NVE kan yte bistand til krisetiltak før, under eller like etter hendelser ved 

akutt fare for liv, helse og store kostnader.

NVE kan yte bistand til hastetiltak for å avgrense skader ved neste flom. 

Situasjonen er labil, men det er tid til et minimum av saksbehandling.

Når tiltaket er utført er sikkerhetsnivået tilnærmet det samme som før 

krisen inntraff.

Miljøhensyn er (nesten) alltid underordnet i en krise



Miljøtilstanden etter en storflom og etter et krisetiltak…
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Bistand til miljøtiltak

Foto: Wikipedia





Regionale planer og føringer ut over bistandsordningen



Handlingsprogram med ansvar 

og prioriteringer

Regional plan for GDL

OPPLAND FYLKESKOMMUNE 

Regional plan for 
Gudbrandsdalslågen 
med sidevassdrag 

- tiltak for å redusere flom og 
skredskader 

Utkast 3.2 
07.09.2017 



Utfordringer med prioritering

«vasker» listene i vann-nett 

(tiltaksansvarlig myndighet)

NVE vs NVE RØ

Regionale planer for vannforvaltning i

vannregion….



Hvilke tiltak er aktuelle for NVE?

Kvantitativ nytte/kostnader?

Prioritering?

Regionale planer



gode miljøhensyn integrert i regulære tiltak – gi bekken plass til å leve

bistand til konkrete miljøtiltak

bistand begrunnet i planer/handlingsprogram/tiltakslister

Ønsker samarbeidsprosjekter og gode søknader om tilskudd 

(prosjektering og gjennomføring)

NVEs bistand til miljøtiltak - oppsummert
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SPØRSMÅL?


