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Jarle Land - Avvisning av klage på vedtak om Bergsfjord kraftverk på
grunn av manglende klagerett
Jarle Land har ikke klagerett på vedtak om Bergsfjord kraftverk av 04.12.2017. NVE kan derfor
ikke ta klagen til behandling.
Bakgrunn for saken
NVE viser til e-post av 04.01.2018 der det klages på NVEs vedtak av 04.12.2017 om Bergsfjord
kraftverk.
NVE skal avvise en klage dersom vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt (forvaltningsloven §
33). Ett av disse vilkårene er at klageren må ha rett til å klage på vedtaket.
Vedtaket kan bare klages på av den som er part i saken eller andre med rettslig klageinteresse
(forvaltningsloven § 28 første ledd). Med part i saken menes en person som en avgjørelse retter seg mot
eller som saken ellers direkte gjelder (forvaltningsloven § 2 første ledd bokstav e)). Rettslig
klageinteresse forutsetter en kvalifisert tilknytning til vedtaket. Det innebærer at vedtaket enten må være
av betydning for klagerens rettigheter og/eller plikter, eller at klageren har en så sterk faktisk eller
økonomisk interesse i saken at det er rimelig at vedkommende får klage vedtaket inn for et overordnet
forvaltningsorgan. I dette tilfellet er det Olje- og energidepartementet (OED).
Siden Jarle Land ikke er direkte berørt av saken, er vedkommende ikke part i saken. Vi har derfor
vurdert om Jarle Land har rettslig klageinteresse.
NVEs vurdering
NVE har vurdert sakens opplysninger og vi kan ikke se at Jarle Land er berørt av vedtak om Bergsfjord
kraftverk som grunneier eller rettighetshaver.
Privatpersoner eller virksomheter har ikke rettslig klageinteresse der interessene som søkes ivaretatt
gjennom klagen kun er av allmenn karakter. Dette fordi de ikke blir sett på som naturlige representanter
for allmenne interesser på en slik måte at det er rimelig at det blir gitt klagerett.
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7030 TRONDHEIM

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Vi vil her påpeke at å komme med høringsuttalelse i en sak ikke i seg selv gir klagerett på vedtaket. Alle
har mulighet til å uttale seg i den alminnelige høringen, men det er en snevrere krets som har klagerett
på vedtaket.
NVE mener at Jarle Land ikke har dokumentert en tilstrekkelig tilknytning til vedtaket, og at Jarle Land
ikke kan anses for å ha rettslig klageinteresse.
Vedtak
NVE avviser klagen fra Jarle Land på NVEs vedtak av 04.12.2017 om Bergsfjord kraftverk på grunn av
manglende klagerett i henhold til forvaltningsloven § 33 andre ledd, jamfør forvaltningsloven § 28 første
ledd. Klagen vil ikke bli behandlet videre.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til OED innen tre uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem (jf.
forvaltningsloven kapittel VI.) En eventuell klage bør begrunnes skriftlig, og skal stilles til OED og
sendes til NVE. NVE foretrekker elektronisk oversendelse til vår e-postadresse nve@nve.no.
Informasjon om saken for øvrig
NVE vil gjøre oppmerksom på at vedtaket om Bergsfjord kraftverk er påklaget av flere klagere som
oppfyller alle klagevilkårene. Disse klagene tas til behandling og NVE vil oversende sakens dokumenter
til OED for endelig klagebehandling. Flere av klagene har lignende innhold som din avviste klage. OED
vil i sin behandling av klagene foreta en helhetlig avveining av alle relevante forhold knyttet til saken.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Øystein Grundt
seksjonssjef
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