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NVEs Samfunnsoppdrag

Bidra til en helhetlig og miljøvennlig forvaltning av 
vassdragene

Fremme en samfunnsøkonomisk effektiv 
produksjon, overføring, omsetting og bruk av 
energi

Fremme en sikker kraftforsyning

Bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og 
skredrisiko



Bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko 

Naturfare



Naturfare

Bedre samfunnets evne til å håndtere flom- og skredrisiko 



Grunneier ansvar for å sikre 
egen eiendom

Bedre og billigere å forebygge 
enn å reparere

Utgangspunkt: Ansvar for egen eiendom



Bistand fra NVE



Statsbudsjett 2020 + 2 x Korona

Post Beløp

Post 22 - Sikringstiltak i NVE regi 140 mill. kr

Tilleggsbevilgning fra Stortinget 1/4-20 – Korona 100 mill. kr

Post 25 – Krise- og hastetiltak 45 mill. kr

Post 60 – Tilskudd til sikringstiltak – Kommuner 66 mill. kr

Tilleggsbevilgning fra Stortinget 19/6-20 – Korona 65 mill. kr

Post 72 – Tilskudd til sikringstiltak - Private 6 mill. kr



NVEs bistand til sikringstiltak

Hovedformålet med ordningen er å hjelpe kommuner faglig og økonomisk 
med å sikre eksisterende bebyggelse og infrastruktur mot flom- og 
skredskader.

1. NVE tar oppgaven som ansvarlig planlegger og utfører 

2. Kommunen får tilskudd og er ansvarlig planlegger og utfører 

→ Bistanden kan unntaksvis gis direkte til private

→ Ikke rettighetsbasert



NVE kan gi bistand til:

Planlegging og gjennomføring av permanente, fysiske tiltak for å øke 
sikkerheten for eksisterende bebyggelse og andre verdier mot 
naturskapt flom- og skredfare

Krise- og hastetiltak for å avverge eller dempe skader under og like 
etter skadeflommer

Utredninger som er nødvendige for prioritering og planlegging av 
sikringstiltak

Overvåknings- og varslingsopplegg

Flytting/kondemnering av fareutsatte bygninger når dette gir vesentlig 
høyere nytte/kost enn sikring



Prioriteringskriterier

Nytte-kost - størst samfunnsøkonomisk nytte i forhold til de 
totale kostnadene ved tiltaket. 

Risiko – Sannsynlighet (faregrad) x Konsekvens (skade på 
eksisterende bebyggelse og fare for liv og helse)

Særlig vekt på sikkerhet for menneskeliv

Allmenne interesser, f.eks. naturmangfold

I hvilken grad kommunen har tatt hensyn til kjente farer ved 
godkjenning av utbygging

I hvilken grad utbygging har bidratt til å skape problemer



Normalt minst 20 % av kostnadene. Kommunen må garantere for 
andelen, men kan kreve den inn hos de som har nytte av tiltaket 

NVE kan bestemme at distriktsandelen skal være høyere:
Når tiltaket også vil legge til rette for ny utbygging
Når kommunen har tillatt utbygging på tross av kunnskap om farene
Når sikringstiltaket omfatter arbeider som skal dekkes av kommunen eller andre, f.eks. 
kommunaltekniske tiltak

NVE (og OED) kan bestemme at distriktsandelen skal være lavere
Når tiltaket tilgodeser allmenne interesser
Ved gjennomføring av krisetiltak og hastetiltak

Krav om distriktsandel



Eier av anlegget er ansvarlig for vedlikehold.

Eier er i utgangspunktet eier av grunnen anlegget ligger på.

Kan søke NVE om bistand – prioriteres på vanlig måte

Samarbeidsprosjekter med Landbruksdepartementet/ Landbruksbanken: 
Krav om organisering i grunneierlag

Vedlikehold - ansvarsforhold



Sikre at det blir ført tilsyn med anleggene. Belyse behovet for 
vedlikehold og utbedringer.

Gjelder anlegg som NVE har gitt bistand til å bygge, og som kommunen 
har gjort forpliktende vedtak om å føre tilsyn med.

Befaring og rapportering hvert femte år og etter store flommer.

Ved skader som truer liv, helse og store verdier skal kommunen straks 
varsle politiet og NVE.

Forskrift om kommunalt tilsyn





Oppgavefordeling når NVE planlegger og utfører



Planlegging og prosjektering av sikringsanlegg
Avklaring mot nødvendig lovverk
Høring av plan i samarbeid med kommunen

Gjennomføring og bygging
Detaljprosjektering
Anbudsutlysning
Oppfølging i byggetiden

Oppgavefordeling når NVE planlegger og utfører
Oppgaver NVE:



(Evt.) Reguleringsplan

Lokal høring

Grunnerverv og grunneieravtaler

Byggesaksbehandling

Oppfølging og avklaringer i byggeperioden

Drift og vedlikehold av ferdig anlegg

Oppgavefordeling når NVE planlegger og utfører
Oppgaver kommunen:





Saksgang i sikringsprosjekter:



Søknad fra/via kommunen

Årlig prioritering av nye planer

Planlegging og prosjektering for 
tiltaksplan

Utkast til tiltaksplan ut på høring 
inkludert eventuelt folkemøte

Bearbeiding av høringsinnspill og 
kvalitetssikring av kostander

Saksgang i sikringsprosjekter:

Oppstart eventuell reguleringsplan

Lokal høring

Grunnerverv



Tiltaksplan oversendes kommunen for 
vedtak om distriktsandel

Plan godkjennes av NVE for statlig 
bistand

Gjennomføring
Anbudsutlysning
Informasjonsmøte om anleggsgjennomføring
Kontakt mot grunneiere for ev. anleggsavtaler
Byggestart

Sluttføring og offisiell åpning

Saksgang i sikringsprosjekter II:

Grunnerverv

Kommunevedtak

Byggesaksbehandling

Oppfølging i byggeperioden

Drift og vedlikehold
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