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Innspill i forbindelse med KMS møte om miljøkriminalitet 29. mars 

2019  

 

NVEs ansvar etter vassdrags- og energilovgivningen: NVE har blant annet ansvar for å gi 

konsesjoner til bygging og drift av anlegg, og godkjenne planer for anleggsgjennomføring, slik at 

landskap og miljø bli ivaretatt på best mulig måte. Vi foretar også kontroll i bygge- og driftsfasen. 

Gjennom vedtak om konsesjon og etterfølgende detaljplangodkjenning tar NVE stilling til arealbruken. 

Det er regler i pbl som etter nærmere vilkår unntar de ulike typene vassdrags- og energianlegg fra pbl. 

Ved brudd på regelverket følger vi opp med ulike reaksjoner, herunder tvangsmulkt, overtredelsesgebyr 

og anmeldelse. NVEs miljøtilsyn har dermed ansvar for miljøkriminalitet etter vassdrags- og 

energilovgivningen. 

 

På vassdragssiden følger vi opp bla. brudd på bestemmelser om minstevannføring, brudd på 

reguleringsgrenser, brudd på tillatt vannuttak og ulovlig hogst i kantsoner langs vassdrag. På energisiden 

følger vi opp bla. konsesjonsvilkår om eksempelvis merking av fugl, hensynet til reindrift, trasérydding 

og ulike etterundersøkelser. 

 

NVE mener det er særlig behov for styrket innsats på settefisk-bransjen: NVE skal følge opp om 

settefiskanlegget utnytter mer ferskvann enn det har konsesjon til. I vår kontakt med bransje-aktørene 

hører vi ikke sjeldent: «Dersom det er lite vann, går vi bare over konsesjonsgrensen», «Det var litt 

ekstra tørt den sommeren, så vi måtte ta ut mer vann enn vi har tillatelse til, men det må være å anse 

som nødrett». 

 

Det pågår nå to rettssaker hvor nødrettsbetraktninger er det sentrale temaet. NVE er i denne forbindelse 

opptatt av at det er settefisk-aktøren som er og må være ansvarlig for å husholdere vannet. Dette 

omfatter bla. at de må planlegge driften også for tørre perioder. Ingen bransje-aktører kan basere sin drift 

på at det er overraskende at det kommer tørre perioder. Det skal ikke være mer fisk i anlegget enn at det 

er nok vann også i tørre perioder.  

 

Vassdragslovgivningen gir mulighet til å søke om midlertidig tillatelse til å ta ut mer vann enn 

konsesjonen til vannuttak gir rett til. Denne ordningen ivaretar behovet for å justere vannuttaket i 
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virkelig tørre perioder. Ordningen bygger på at det er NVE og ikke settefisk-aktøren som skal vurdere 

om bla. naturen tåler at det tas mer vann for en kortere periode.   

 

Kortsiktig effektivitetshensyn er ikke effektivt på lengre sikt: Når NVE avdekker et ulovlig forhold, 

har vi valget mellom å treffe vedtak om overtredelsesgebyr eller å anmelde. Vi ønsker å ta de alvorligste 

sakene i form av anmeldelse. Det forutsetter imidlertid at anmeldelsene blir fulgt opp på en god måte 

hos politiet. 

 

NVEs erfaring med ulike politidistrikter er varierende. I noen saker har det vært god oppfølging fra 

politiets side og vi har erfart høy kvalitet på politiarbeidet. I andre saker har vi motsatt erfaring.  

 

Vi mener det er vesentlig at saker om miljøkriminalitet gis tilstrekkelig prioritet innad i politiet. NVE 

oppfatter det eksempelvis som uheldig når vi får beskjed om at en anmeldelse kjemper om tiden med 

voldssaker eller at saken er henlagt pga. manglende saksbehandlingskapasitet. NVE mener videre det er 

uheldig at forelegg blir halvert rett før hovedforhandling for å unngå rettsak. Denne type erfaringer kan 

bidra til at NVE velger å følge opp saken med overtredelsesgebyr i stedet for anmeldelse. Dette vil igjen 

kunne bidra til at prinsipielle miljørettslige spørsmål ikke blir rettslig avklart. Vi stiller spørsmål ved om 

dette bidrar til effektivitet på lengre sikt. 

 

De sakene NVE anmelder kan være krevende både mht. fakta og juss. Etter vår erfaring har politiet i en 

del saker besluttet å ikke prioritere videre arbeid ut fra effektivitetshensyn. Det kan være små faktafeil, 

misforståelser mht. regelverk, manglende fiskeekspertise etc. som er utslagsgivende. Dette kan føre til 

henleggelser og oppfattes som frifinnelse. Dette kan i sin tur gi grunnlag for klager og søksmål i andre 

saker. En slik utvikling vil etter NVEs syn kreve unødvendig ressursbruk fra både tilsynsmyndighet, 

politi og domstol og bidra til mindre effektivitet. 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Mari Hegg Gundersen 

seksjonssjef 

Kjersti Halmrast 

seniorrådgiver 
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