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Agenda



13 revisjoner ferdigbehandlet

Status revisjonssaker Mesna

Veo

Skjerka

Håkvik

Skoddeberg

Selbusjøen og Dragstsjøen

Vinstra

Årdal i Rogaland

Tesse

Suvdøla

Bleksvatn

Kvænangen

Åbjøra



13 revisjoner ferdigbehandlet

9 i OED

Status revisjonssaker

Aura

Altevann

Samsjøen og Bjonevatn

Røssåga 

Hemsil

Hjartdøla

Folla Vindøla 

Hol

Sira Kvina



13 revisjoner ferdigbehandlet

9 i OED

40 til behandling i NVE

12 krav
10 åpnet
18 revisjonsdokument

Status revisjonssaker
12 krav

Riksheim   - Aurland   - Lysbotn - Uldal - Istad   -

Åmela - Førde/Matre – Muldalselva – Raua –

Glomfjord –Vetlefjordelvi – Mauranger

10 åpnet
Otra   - Eidfjord - Møre  - Torfinno - Vrengja –

Eksingedal/Teigdal – Bogna – Ulla/Førre –

Rauvatn/Ildgrubfossen – Steinsland/Modalen

18 revisjonsdokument
Uste/Nes   - Seljord   - Savalen/Fundin - Namsen 

Guolasjohka - Skjomen   - Sundsbarm - Svorka -

Finndøla - Uvdal   - Aurdalsfjord - Bjerka/Plura -

Langvatnet   - Tokke/Vinje   - Lundesokna –Søa – Finså

–Arnafjord/Vik



Økende kunnskap om prosessen hos 

aktørene

Skille mellom privatrettslige og 

allmenne interesser

Ulik tilnærming innen både bransje 

og kravstillere

Kommunen er en svært sentral part

NVE vil i enkelte tilfeller starte 

revisjoner på eget initiativ

Erfaringer I



Kunnskap om verdien av 

fleksibilitet

Variasjon i kunnskapsgrunnlag 

mellom saker 

Et godt revisjonsdokument er en 

veldig god start! 

Vassdraget vurderes under ett så 

langt som mulig

Lokal involvering er viktig

Erfaringer II



Forskjell på revisjon og «ny» 

utbyggingssak

Beslutningsrelevant kunnskap

Erfarte skader og ulemper er 

utgangspunktet

Et godt kunnskapsgrunnlag er viktig 

innen miljøtemaene, men også for 

kraftsystemet

Å ta i bruk ny kunnskap krever 

samarbeid mellom forskere, bransje, 

forvaltning og brukerinteresser

Kunnskapsgrunnlag



NVE ser O/U- prosjekter og revisjon i 

sammenheng der det er hensiktsmessig 

og mulig

Regulant må vurdere om det finnes 

realistiske O/U- prosjekter i 

forbindelse med revisjonen

Kan behandles som en del av 

revisjonen eller i ulike prosesser

Der O/U er et relevant tema er 

koordinerte prosesser og forarbeid 

viktig.

O/U



Vær beredt!

Vær forberedt før revisjonen 

starter

Gjør opp status for kunnskap 

og suppler om nødvendig

«Utvidete» vilkårsrevisjoner

Forvaltningens prioriteringer

Miljømål 2027 og 2033

Forventningsavklaringer

Veien videre



Formålet er bedre miljø

God balanse mellom miljø og 

andre samfunnsinteresser

Stor variasjon mellom saker i 

omfang og interessekonflikter

Konkrete vurderinger i den 

enkelte sak - skreddersøm

Vilkårsrevisjon er tidkrevende, 

men et prioritert område for 

NVE


