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Avvisning av klage på vedtak om Salvasskardelva kraftverk på grunn
av at klagefristen ikke er overholdt
Talma Sameby har ikke overholdt fristen for å klage på vedtak om Salvasskardelva kraftverk av
16.1.2017. NVE kan derfor ikke ta klagen til behandling.
Bakgrunn for saken
NVE viser til brev av 14.2.2017 der det klages på NVEs vedtak av 16.1.2017 om bygging av
Salvasskardelva kraftverk i Bardu kommune i Troms.
NVE skal avvise en klage dersom vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt (forvaltningsloven
§ 33). Ett av disse vilkårene er at det må være klaget innen klagefristen (forvaltningsloven § 29). Fristen
for å klage er tre uker fra det tidspunktet underretning om vedtaket er kommet fram. Det vil si fra
tidspunktet brevet har nådd mottakers postkasse. For den som ikke har mottatt underretning om
vedtaket, er fristen tre uker fra denne har fått eller burde skaffet seg kjennskap til vedtaket.
NVEs vurdering
Vedtaket ble sendt fra NVE som A-prioritert brev tirsdag 17.1.2017 per brev til Talma Sameby i Kiruna
i Sverige. I følge Posten.no sine nettsider er forventet leveringstid på A-prioriterte brev to virkedager.
NVE legger derfor til grunn at posten var framme i Kiruna torsdag 19.1.2017, med mulighet for
avhenting fredag 20.1.2017. Underretningen antas å være mottatt, eller burde vært kjent for Talma
Sameby fredag 20.1.2017. NVE har beregnet klagefristen på tre uker fra tidspunktet Talma Sameby
skulle vært gjort kjent med innholdet i vedtaket.
Klagefristen for Talma Sameby gikk ut fredag 10.2.2017. Talma Sameby har datert sin klage den
14.2.2017. Klagen ble sendt som e-post til nve.no og registrert i vårt arkivsystem samme dag. E-post har
ingen forsinkelser i sin forsending. Vi anser derfor klagen å være sendt til NVE 4 dager etter
klagefristen. Talma Sameby har ikke tatt kontakt med NVE i klageperioden. De har heller ikke bedt
særskilt om utsatt frist for oversendelse av sin klage. Etter NVEs syn er det derfor klart at Talma
Sameby ikke har overholdt klagefristen.
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Side 2

Selv om fristen ikke er overholdt, kan NVE ifølge forvaltningsloven § 31 likevel ta klagen under
behandling hvis:
a) parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for ikke å ha overholdt fristen eller for å ha drøyd med å
klage etterpå, eller
b) det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd.
NVE kan ikke se at noen av disse to forholdene kan gjøres gjeldende.
Vedtak
Talma Sameby har ikke overholdt klagefristen jamfør forvaltningsloven § 29. Vi kan heller ikke se at
det er særlige grunner eller andre forhold som gjør at det er rimelig at klagen blir prøvd i henhold til
forvaltningsloven § 31. Klagen på NVEs vedtak av 14.2.2017 avvises i henhold til forvaltningsloven
§ 33 andre ledd. Klagen vil ikke bli behandlet videre.
Klageadgang
Denne avgjørelsen kan påklages til OED innen 3 uker fra det tidspunkt vedtaket er kommet frem, jf.
forvaltningsloven kapittel VI. En eventuell klage bør begrunnes skriftlig, og skal stiles til OED og
sendes til NVE. Vi foretrekker elektronisk oversendelse til vår e-postadresse nve@nve.no.
Informasjon om saken for øvrig
NVE vil gjøre oppmerksom på at vedtaket om Salvasskardelva kraftverk ikke er påklaget av andre.
NVE ønsker å presisere at det er satt vilkår i konsesjonen om at utbygger må etablere en god dialog med
både Talma Sameby og Hjerttind/Altevatn/Fagerfjell reinbeitedistrikt for å dempe konfliktnivået med
reindriftsnæringen i området. Dette gjelder både i anleggsperioden og i driftsfasen.
På befaringen spurte NVE Talma Sameby om de var imot inngrepene i øvre del av tiltaksområdet.
Representanten fra Talma Sameby anså det som positivt å få rettet opp kjøreskadene i terrenget ved en
eventuell utbygging. Fraføring av vann og inntaksløsningen var de litt mer skeptisk til, men ga uttrykk
for at de ikke var imot en utbygging. Merknadene Talma Sameby har til prosjektet vil bli ivaretatt
gjennom dialog både i anleggsfase og idriftsfasen, slik NVE ser det.
NVE vil presisere at prosjektet er et tunnelprosjekt. Det er kun inntaksdammen som blir et nytt synlig
element i øvre del. Den eksisterende ATV-veien gjøres om til kjøresterkt terreng som vil lette kjøringen
for Talma Sameby i etterkant av anleggsperioden. Nedre del ligger nært hytter og annen infrastruktur.

Med hilsen

Rune Flatby
avdelingsdirektør

Øystein Grundt
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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Vedlegg:
Lenke til postens informasjon om levering av A-post fra Norge til Sverige:
http://www.retro.posten.no/produkter-og-tjenester/landinformasjon?q=sverige&country=SE
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