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Omgjøring av vedtak om avslag på søknad om tilskudd – NVE gir 

tilsagn om tilskudd til sikringstiltak i Finna ved Follebu, Gausdal 

kommune, Innlandet 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) har på eget initiativ vurdert vårt vedtak om avslag 

på søknad om tilskudd i vårt brev av 11. mai 2020, på nytt, som følge av nye bevilgninger over 

Statsbudsjettet i juni 2020.   

Med hjemmel i forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a, omgjør NVE vårt vedtak av 11. mai 

2020, ved at NVE gir tilsagn om tilskudd på 80 prosent av kostnadene for tiltaket. NVE sin andel 

er oppad begrenset til 19,42 mill. kroner ekskl. mva.  

Bakgrunn for saken 

Gausdal kommune søkte den 27. juni 2019 om tilskudd for å etablere sikringstiltak langs Finna i 

Follebu. Tiltaket omfatter forbygning langs elva, erosjonssikring, senking av elvebunn og 

fordrøyningstiltak lenger opp i vassdraget. Det er anslått at om lag 300 boenheter vil dra nytte av 

tiltaket, i tillegg til to barnehager og et sykehusbygg, samt diverse driftsbygninger og andre bygg. På 

vegne av Gausdal kommune har Structor med underleverandører utarbeidet en tiltaksplan for området. 

Tiltaket har et kostnadsoverslag på 24,275 mill. kroner eksklusive mva. 

NVE avslo den 11. mai 2020 Gausdal kommune sin søknad om tilskudd. Avslaget var begrunnet i at 

NVE ikke hadde tilstrekkelige midler til å dekke nødvendige kostnader, samt at vi måtte prioritere de 

tiltakene som har høyest samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene. NVE sitt avslag datert 11. mai 

2020 er ikke påklaget. 

NVE fikk nye bevilgninger til tilskudd til sikringstiltak fra Stortinget i juni 2020. NVE har derfor 

vurdert søknaden fra Gausdal kommune på nytt. 

Bakgrunn for omgjøringsvedtaket 

NVE kan omgjøre sitt eget vedtak uten at det er påklaget, dersom endringen ikke er til skade for noen 

som vedtaket retter seg mot eller direkte tilgodeser (forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a). 
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Det er NVE sin vurdering at omgjøringsvedtaket ikke er til skade for noen som vedtaket retter seg mot 

eller direkte tilgodeser. Omgjøringsvedtaket innebærer at NVE gir tilsagn om tilskudd til å dekke 80 

prosent av kostnadene til tiltaket, på nærmere fastsatte vilkår. Videre medfører dette en forpliktelse for 

kommunen til å dekke 20 prosent av kostnadene. Selv om omgjøringsvedtaket vil kunne innebære en 

stor økonomisk forpliktelse for kommunen, vil ikke vedtaket være til skade for kommunen. Det er 

kommunen som har søkt om tilskuddet, og NVE har ingen kjennskap til at forutsetningene for søknaden 

har endret seg siden avslagstidspunktet. Videre vil ikke kommunen være forpliktet til å faktisk 

gjennomføre tiltaket og løse ut tilskuddet. 

Begrunnelse for tilsagn om tilskudd 

Med bakgrunn i årlige bevilgninger i statsbudsjettets kap. 1820, post 60 forvalter NVE en 

tilskuddsordning der kommuner kan søke tilskudd til utredning, planlegging eller gjennomføring av 

fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i vassdrag. Tilskuddsmidlene forvaltes i tråd 

med Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag. Dette 

regelverket er utarbeidet i henhold til reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten og fastsatt 

av Olje- og energidepartementet (OED). Det følger av tilskuddsregelverket at NVE vil vurdere om 

tiltakene tilfredsstiller nærmere angitte tildelingskriterier. NVE skal prioritere tiltakene som har størst 

risiko og høyest samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene. 

Det omsøkte tiltaket tilfredsstiller tildelingskriteriene for denne tilskuddsordningen ettersom Gausdal 

kommune søker om tilskudd til gjennomføring av fysiske tiltak for å redusere faren for skader fra flom 

på eksisterende bebyggelse jf. regelverk for tilskudd 4.1. 

NVE har vurdert denne søknaden opp mot andre innkomne søknader mottatt i 2019, og funnet grunn til 

å prioritere denne, både ut fra vurdering av nytte/kost og risikoen (faregrad og konsekvens). NVE finner 

at tiltaket har høy nytteverdi i forhold til kostnadene, og legger særlig vekt på at tiltaket vil gi økt 

sikkerhet for liv og helse for mange mennesker. 

NVE vurderer også at Gausdal kommune har gjort det som må ansees som rimelig for å ta hensyn til 

kjent fare for flom i sin arealplanlegging og byggesaksbehandling. NVE mener tiltaket har god 

nytteverdi i forhold til kostnadene.  

NVE forutsetter at hensynet til krav i naturmangfoldloven og vannforskriften er ivaretatt i 

prosjekteringen og gjennomføringen av tiltaket.  

Vi understreker at vårt tilsagn ikke innebærer noen form for tillatelse til å starte bygging. Saken må 

avklares etter plan- og bygningslovens bestemmelser og bestemmelser i andre aktuelle lover. Vi gjør 

også oppmerksom på at kommunen selv må ordne forholdene til de private interessene som er berørt av 

tiltaket, herunder få rett til grunn der tiltaket skal plasseres. NVE vurderer ikke de privatrettslige 

forholdene ved gjennomføring av tiltaket.  

Det følger av tilskuddsregelverket at tilskuddsmottaker normalt må dekke 20 prosent av kostnadene ved 

tiltaket.  

Dersom kommunen ønsker å få dekket hele eller deler av egenandelen fra private som har nytte av 

sikringstiltaket, med grunnlag i avtale eller i naturskadeloven § 24, er dette kommunens ansvar.  

Omgjøringsvedtak 

NVE omgjør med dette vedtaket av 11. mai 2020 om avslag på søknad om tilskudd, ved at NVE gir 

tilsagn om tilskudd til bygging av sikringstiltak. 
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 NVE gir Gausdal kommune tilsagn om tilskudd til finansiering av nytt sikringstiltak i Finna ved 

Follebu.  

 NVE vil dekke 80 prosent av kostnadene innenfor en ramme på 19,42 mill. kroner ekskl. mva.  

 Kostnader til mva. og administrasjon skal ikke inngå i tilskuddsgrunnlaget.  

Hjemmel for omgjøringsvedtaket er forvaltningsloven § 35 første ledd bokstav a. Vedtaket om tilsagn 

om tilskudd treffes på grunnlag av bevilgninger over statsbudsjettet kapittel 1820, post 60 og tilhørende 

regelverk for tilskudd.1  

Vilkår 

Tilsagnet gis på følgende vilkår:  

1. Ferdig plan med endelig kostnadsoverslag skal sendes NVE før arbeidet med gjennomføringen 

av tiltaket starter. 

2. Planlegging og gjennomføring av tiltaket tilfredsstiller kravene i plan- og bygningsloven og 

andre aktuelle lovverk når det gjelder tillatelser, krav til saksbehandling og ansvarsrett og at 

privatrettslige forhold knyttet til tiltaket er avklart.  

3. Tiltaket prosjekteres, gjennomføres og kontrolleres av foretak med kompetanse på fagområdet. 

4. Kommunen tar ansvaret for framtidig tilsyn med og vedlikehold av anlegget.  

5. Prosjektet må være igangsatt innen utløpet av det året tilsagnet er gitt. NVE skal orienteres 

skriftlig om at prosjektet har startet.  

6. Kommunen skal sende NVE en forventet utbetalingsplan for tilskuddet innen 15. oktober 2020 

og orientere NVE hvis det blir endringer i utbetalingsplanen. 

7. Prosjektet må være sluttført og sluttregnskapet oversendt NVE innen 31. desember 2022.  

8. Senest innen utgangen av februar året etter at prosjektet er avsluttet skal Gausdal kommune 

oversende til NVE:  

a. En rapport som redegjør for hvordan støtten er benyttet. Prosjektrapporten skal omfatte 

hvilke tiltak som er gjennomført og hvilke resultater som er oppnådd mht. økt sikkerhet 

mot flom i det aktuelle området. 

b. En oversikt som viser hvordan tiltaket er finansiert og som spesifiserer utgiftene ved 

gjennomføring av tiltaket, herunder et prosjektregnskap.  

9. Hensynet til naturmangfoldloven og vannforskriften skal være ivaretatt gjennom hele prosessen. 

NVE legger til grunn at vilkårene er akseptert dersom NVE ikke har mottatt klage på vedtaket innen 

utgangen av klagefristen.  

Utbetalingsordning 

Tilskuddet utbetales etter at: 

 Anlegget er ferdigstilt 

 NVE har befart anlegget. 

 Regnskapet er attestert av revisor, oversendt og godkjent av NVE  

                                                      
1 Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag, (kap. 1820, post 60) 
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 NVE har mottatt faktura. Faktura må sendes elektronisk i EHF-format og merkes med «20527» 

og «Tilskudd til flomsikring av Follebu langs Finna».  

Deler av tilskuddet kan betales underveis på grunnlag av regnskapsoversikt for medgåtte utgifter.  

Vi tar forbehold om at tidspunkt for utbetaling avhenger av tilgjengelige budsjettmidler på det aktuelle 

tidspunktet, og at det derfor kan bli aktuelt å forskyve utbetalinger noe utover i tid i forhold til 

kommunens ønsker.  

Mulige kontrolltiltak og reaksjonsformer  

I samsvar med bevilgningsreglementets § 10 annet ledd tar vi forbehold om at NVE og Riksrevisjonen 

kan iverksette kontroll med at midlene nyttes etter forutsetningene. 

Såfremt tilskuddet ikke er utbetalt, kan tilsagnet bortfalle uten nærmere varsel dersom Gausdal 

kommune: 

 Ikke overholder eller aksepterer vilkårene for tilskuddet 

 Opptrer i strid med målsettingen for tilskuddsordningen 

 

Utbetalt tilskudd kan kreves tilbakebetalt av NVE dersom:  

 Det er utbetalt på grunnlag av uriktig eller misvisende informasjon fra Gausdal kommune 

 Tildelingen er brukt til andre formål enn forutsatt eller bryter med vesentlige vilkår i tilsagnet 

Klageadgang 

Denne avgjørelsen kan påklages til Olje- og energidepartementet av parter i saken og andre med rettslig 

klageinteresse innen tre uker fra det tidspunkt denne underretning er kommet frem, jf. forvaltningsloven 

kapittel VI. Vi viser til vedlagte «Orientering om rett til å klage». 

 

Med hilsen 

 

Anne Britt Leifseth 

direktør 

Toril Hofshagen 

regionsjef 

 

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 

   

   

  

Kopi til: 

GAUSDAL KOMMUNE v/Jon Sylte 

  



 
Side 5 

 

 

 

 

Orientering om rett til å klage  

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36. 

Hvem kan klage på vedtaket? 
Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på 

vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.  

Hvor skal du sende klagen? 

Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende 

den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no. 

NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket, 

vil vi sende klagen til OED. 

Frist for å klage 

Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til 

deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra 

den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket. 

Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan 

ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.  

Du kan få begrunnelsen for 

vedtaket 

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en 

begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.  

Hva skal med i klagen? 

Klagen bør være skriftlig. I klagen må du: 

Skrive hvilket vedtak du klager på. 

Skrive hvilket resultat du ønsker. 

Opplyse om du klager innenfor fristen. 

Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen 

undertegne klagen. 

I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du 

mener vedtaket er feil.  

Du kan få se dokumentene i 

saken 

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt 

offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.  

Vilkår for å gå til domstolene 

Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til 

søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED 

som overordnet forvaltningsorgan. 

Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte 

klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er 

avgjort. 

Sakskostnader 

Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få 

dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3 

uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.  


