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Et livsvarig vennskap for småkraftverka – Hva forventer NVE i driftsperioden?



Jeg skal si litt om dette

Internkontrollforskriften. Hvorfor er det viktig? Litt om våre revisjoner, fokus 
og resultater siste årene. 

Krav om sluttrapport – hva skal stå der og hva forventer vi?

10 år siden idriftsettelse, hva nå? Om revegetering, ansvar, tilsynsarbeid og 
annen problematikk



Forskrift om internkontroll, IK-vassdrag

Gjelder for alle anlegg med konsesjon 

Gjelder både hoved- og hjelpeanlegg

Skal være tilpasset det enkelte anlegget, 
ulike utfordringer



Hvorfor krav om internkontroll?

sikre at den ansvarlige bygger og 
drifter anlegg i tråd med tillatelsene

fremme kontinuerlig 
forbedringsarbeid

et verktøy for å unngå uønskede 
hendelser



IK-vassdrag § 5

§5.1 Lover, forskrifter og vedtak og 
kunnskap om disse

§5.2 Oversikt over 
vassdragsanlegget

§5.3 Kunnskap og kompetanse

§5.4 Organisering

§5.5  Målinger og registreringer

§5.6 Fare og problemområder

§5.7 Konkretisere vilkår/betingelser

§5.8 Avvikshåndtering

§5.9 Systematisk gjennomgang



Målet med kontroll er ikke å finne feil, men å unngå dem



Internkontroll skal beskrives i detaljplanen

Vi etterspør internkontroll ved inspeksjon i byggefasen

Innkaller et utvalg anlegg/selskap til revisjon årlig

Bruker også spørreundersøkelse og dokumentkontroll i driftsfasen

NVE fører tilsyn i bygge- og driftsperioden



NVE avdekker avvik og har anmerkninger ved revisjonene:

Manglende miljøkompetanse og uklar ansvarsfordeling
Utfordringer med dokumentasjon av minstevannføring og omløpsventil
Systematisk oppfølging av problemområder
Avvikshåndtering (varsling)

Gjentakende avvik i samme selskap

Hvor ligger ansvaret og hvordan lykkes med internkontrollen?

Fortsatt behov for forbedring i bransjen



Vilje og ønske om forbedringsarbeid

Fokus i ledelsen smitter ut i 
organisasjonen

Tilsynsvakter har viktig rolle

Bruk av ressurser og tid

Samarbeid med andre

Mer veiledning?

Vi tror fasiten ligger i



Et internkontrollsystem blir aldri godkjent av NVE, det må justeres og 
oppdateres i takt med utfordringene, og hvilken fase anlegget er i



Spørsmål til salen: 

Er det behov for mer veiledning om internkontroll fra NVE?



Vilkår i alle detaljplanvedtak

Skal sendes NVE ett år etter idriftsettelse av kraftverket

Skal dokumentere samsvar med konsesjon, vedtak og forutsetninger i 
byggefasen frem til ferdigstillelse

Tilpasses anleggets størrelse og kompleksitet

Danner grunnlag for NVEs tilsyn

Krav om sluttrapport  for landskap og miljø



Sluttrapporten skal beskrive

Hvordan påpekninger fra NVE er 
håndtert i byggefasen

Virksomhetens egne avdekkede avvik

Mal for sluttrapport ligger på 
www.nve.no















Spørsmål om sluttrapport for landskap og miljø før vi går videre?



10 år siden driftsettelse – hva forventer NVE?

Oppfølging og vedlikehold tilpasset 
anlegget

Revegetering 

Slipp- og målearrangement for 
minstevannføring

Omløpsventil, fisketrapp

Skilting og merking

Kulverter, terskler



Istandsetting og revegetering er målet etter anleggsdrift

Arealer som er tilrettelagt for revegetering bør overvåkes og dokumenteres 
med bilder/film årlig

Dersom revegetering ikke utvikler seg som forventet -> bør utarbeide 3-5 års 

plan 

Sette mål for vegetasjonsetableringen og beskrive tiltak 
tilkalle fagkompetanse

Revegetering



Eksempel på god istandsetting i Sørdalen naturreservat. Bilder lengst til høyre er 10 måneder etter istandsetting. Foto: NVE.

Istandsetting og revegetering av kjørespor



Gode tilsynsrutiner er avgjørende



Tilsynsrutiner

Kraftverk som berører anadrom
strekning har skjerpede krav til drift

Omløpsventil krever testing og jevnlig
kontroll

Kompetanse og ansvarsfordeling

Risikokartlegging og tiltak



Oppfølging etter byggeperiode

Definert kontrollpunkt

Hva er målet og hvilke tiltak er 
aktuelle

Revegetering



Rydding i rørgatetraseer 

Trær med omfattende rørsystem skal unngås 10 m til hver side for rørgatas 

senterlinje

5 m fra senterlinje for trær med mindre omfattende rotsystem.

Skal være tilgjengelig for inspeksjon av lekkasjer

Skogrydding



Erosjon

Erosjonsutsatte områder må følges 
opp jevnlig

God og rask vegetasjonsetablering 
vil sørge for å binde masser

Stabilisering av masser for å unngå 
masseutglidning og utvasking

Stikkrenner og kultverter skal 
holdes åpne og kontrolleres jevnlig



Revegetering Dittielva 2015 – stiklinger av vier og planting av 
dvergbjørk. For få og liten effekt 



Foto:
Tom Elvevoll, Nordkraft AS





Revegetering Dittielva – tilsåing fjellfrø (sølvbunke)













Se våre veiledere og ta kontakt med oss, bruk kompetansen i bransjen

Veileder til IK-vassdrag (4/2018)

beskriver hvordan kravene skal forstås og viser eksempler

«Veileder for terrengbehandling ved bygging av vassdrags- og energianlegg» 
(2021)

Illustrerende bilder, anbefalt litteratur
Beskriver anbefalt oppfølging i driftsfasen

Avslutningsvis – vi har et felles mål



Foto: NVE

Takk for meg


