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Om prosessen 
i Tydal og 

Selbu

Om prosessen 
i Tydal og 

Selbu

Hvordan er 
den tenkt 

gjennomført

Hvordan er 
den tenkt 

gjennomført

Når ønsker vi 
innspill

Når ønsker vi 
innspill



Kommunal 
organisering

Styringsgruppe Arbeidsgruppe



Møter

Folkemøte

Enkeltmøter 
med ulike 
allmenne 
interesser



Fremme krav om revisjon

Kommunen

Representanter for allmenne interesser som 
frilufts- og naturvernorganisasjoner (primært 

lokal forankring)

Vannregionutvalg for det aktuelle området

Enkeltpersoner

Konsesjonæren

NVE



Begrunnelse 
krav

Beskrivelse av hvilke 
skader som må avbøtes

Hva som er 
utilfredsstillende eller ikke 
fungerer og hvorfor

Forslag over hvilke type 
tiltak og endringer som 
det kan være behov for



Hva omfattes av revisjonsadgangen?

Magasinfylling og –
tapping

Magasinfylling og –
tapping

Vannføring (og 
vannføringsvariasjon)

Vannføring (og 
vannføringsvariasjon)

Vanntemperatur og 
vannkvalitet

Vanntemperatur og 
vannkvalitet

Hyppige endringer i 
vannstand og 

vannføring

Hyppige endringer i 
vannstand og 

vannføring

Vandringshindringer for 
fisk (både opp- og 

nedvandring)

Vandringshindringer for 
fisk (både opp- og 

nedvandring)

Naturmiljøet i og langs 
vassdraget (fisk, fugl, 
biologisk mangfold, 
friluftsliv, landskap, 
reindrift, samiske 
interesser m.v.)

Naturmiljøet i og langs 
vassdraget (fisk, fugl, 
biologisk mangfold, 
friluftsliv, landskap, 
reindrift, samiske 
interesser m.v.)

Andre forhold som følger 
av utbyggingen, for 

eksempel veier, ferdsel, 
merking, kulturminner 

etc.)

Andre forhold som følger 
av utbyggingen, for 

eksempel veier, ferdsel, 
merking, kulturminner 

etc.)



Hva omfattes IKKE av revisjonsadgangen

Forandre konsesjonens 
varighet

Forandre konsesjonens 
varighet

Nedlegge hele 
anlegget

Nedlegge hele 
anlegget

Endre konsesjonen fra 
tidsubegrenset til 

tidsbegrenset

Endre konsesjonen fra 
tidsubegrenset til 

tidsbegrenset

Bestemmelser om 
høyeste regulerte 
vannstand (HRV), 
laveste regulerte 
vannstand (LRV), 
overføringer m.v.

Bestemmelser om 
høyeste regulerte 
vannstand (HRV), 
laveste regulerte 
vannstand (LRV), 
overføringer m.v.

Restriksjoner som i praksis 
umuliggjør utnyttelse av 

hele reguleringen

Restriksjoner som i praksis 
umuliggjør utnyttelse av 

hele reguleringen
Privatrettslige forholdPrivatrettslige forhold Økonomiske krav 

(normalt ikke)
Økonomiske krav 

(normalt ikke)

Økonomisk 
kompensasjon for 

miljøulemper

Økonomisk 
kompensasjon for 

miljøulemper



Saksgang for revisjon

Krav om revisjonKrav om revisjon Kommentering av 
innkomne krav

Kommentering av 
innkomne krav Åpne revisjonssakÅpne revisjonssak Utarbeidelse av 

revisjonsdokument
Utarbeidelse av 

revisjonsdokument

Revisjonsdokument 
på høring

Revisjonsdokument 
på høring

Kommentering av 
innkomne 

høringsuttalelser

Kommentering av 
innkomne 

høringsuttalelser
Innstilling til OEDInnstilling til OED Kongen i StatsrådKongen i Statsråd

Konsesjonærens 
muligheter etter 
revisjon til å si fra 
seg konsesjonen

Konsesjonærens 
muligheter etter 
revisjon til å si fra 
seg konsesjonen

Ikrafttredelse av 
nye 

konsesjonsvilkår

Ikrafttredelse av 
nye 

konsesjonsvilkår



Samordning 
av innspill 
for å reise 
krav om 
revisjon Oversendelse av krav til NVEOversendelse av krav til NVE

Politisk vedtakPolitisk vedtak

Samordne innspillSamordne innspill

Innspillsfrist fra allmenne interesserInnspillsfrist fra allmenne interesser


