
Revisjon av konsesjonsvilkårene 
for Neavassdraget





Vassdragsreguleringsloven tilsier at det er anledning til å søke om vilkårsrevisjon for 
konsesjoner som er eldre enn 50 år.

Neavassdraget kan nå levere en søknad / kreve en revisjon i 2022.

Formålet ved en vilkårsrevisjon
• bedre miljøforholdene i regulerte vassdrag
• modernisering av konsesjonsvilkårene
• oppheve vilkår som har vist seg urimelige eller uhensiktsmessige
• må veies opp mot formålet med selve konsesjonen som er kraftproduksjon

Det meste er rettet mot kraftprodusenten Statkraft.

Norges Vassdrags og Energidirektorat (NVE) er konsesjonsbehandler



Hva kan endres

Konsesjonsvilkårene 

• Standardvilkår (naturforvaltning) 
• Minstevannføring 
• Miljøtilpasset driftsvannføring 
• Magasinrestriksjoner



Hva kan ikke endres  

Selve konsesjonen

• Konsesjonens varighet, nedlegging 
• HRV og LRV i magasiner 
• Restriksjoner som umuliggjør utnyttelse av hele 

reguleringen
• Privatrettslige forhold 
• Normalt ikke økonomiske vilkår



Organisering

«Alle» har rett til å kreve en revisjon av konsesjonsvilkårene. Men det anbefales 
i alle saker at kommunene organiserer arbeidet. Tydal og Selbu går sammen og 
leverer et samlet krav. 

Neavassdraget har organisert seg på følgende måte:

Styringsgruppe
- Ole Bjarne Østby (Tydal kommune)
- Ole Morten Balstad (Selbu kommune)
- Steinar Aspli (Trøndelag fylkeskommune)
- Heidi Horndalen (sekretær)

Arbeidsgruppe
- Hans Runar Kojedal (Tydal kommune)
- Jan Erik Marstad (Selbu kommune)
- Bendik Eithun Halgunset (Trøndelag fylkeskommune)



Innspill til vilkårskonsesjonen

Kravene bør være konkrete, begrunnede og beskrive 
hvilke skader og ulemper som bør avbøtes



Saksgang

Innspill fra allmenne interesser samordnes og det gjøres et politisk vedtak.

- Det sendes inn et krav for revisjon av konsesjonsvilkårene
- Konsesjonæren (Statkraft) kommenterer kravet
- NVE gjør en vurdering og gjør et valg om de vil åpne saken
- Revisjonsdokumentet gis en frist på 6 mnd. for å fremme kravene
- Høringsrunde med frist innen 3 mnd. 
- Befaring med aller parter langs vassdraget
- Evt. tilleggsutredninger
- NVE innstiller til Olje og Energidepartementet (OED)
- Vedtak av Kongen i Statsråd 



NVE

Status for revisjonssaker
• 17 revisjoner ferdigbehandlet 
• 6 ligger til godkjenning i OED 
• 41 til behandling i NVE



Tips til revisjonskrav fra NVE

• Få oversikt over influensområdet og aktuelle 
konsesjoner – Regulant og NVE kan bistå 

• Ha god dialog med regulanten. Hva er realistisk? 
• Vær konkret! 

• På xxx strekning bør det være nok vann til å sikre 
viktige gyteområder for art xx, sikre 
vandringsforhold om høsten, etc. 

• I xx magasin sikre et vannspeil av hensyn til 
viktige friluftsområder om sommeren, mm.

• Kan det være andre tiltak som er aktuelle og 
mindre kostnadskrevende? 

• Prioritert kravene slik at de viktigste og mest 
realistiske kravene kommer tydelig frem. 

• Allmenne interesser ikke private interesser



Innspillfristen for både Tydal og Selbu er 31. januar 2022

Både privatpersoner og organisasjoner som har interesse i miljøet            
i og langs vassdraget kan komme med ønsker
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