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Salvasskardelva kraftverk i Bardu kommune i Troms - klage på avvisning
av klage
Talma Sameby har i e-post av 23.2.2017 oversendt klage på Norges vassdrags- og
energidirektorats (NVE) vedtak av 20.2.2017 om å avvise klagen fra Talma Sameby av
14.2.2017 på NVEs tillatelse til av 16.1.2017 til bygging av Salvasskardelva kraftverk på
grunn av oversittet klagefrist.
NVE har vurdert klagen uten å finne grunnlag for å gjøre om vedtaket, og har oversendt
klagesaken til departementet i brev av 7.3.2017.

1. Bakgrunn
NVE ga 16.1.2017 Statskog Energi AS konsesjon til bygging av Salvasskardelva kraftverk i
Bardu kommune i Troms. Vedtaket ble sendt som A-prioritert brev til Talma Sameby tirsdag
17.1.2017.
Talma Sameby sendte klage på NVEs vedtak om konsesjon per e-post den 14.2.2017.
Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til
vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd.
NVE viser til at klagen på NVEs vedtak av 16.1.2017 er fremmet fire dager etter klagefristen.
Etter NVEs vurdering er det ingen forhold som tilsier at klagen likevel bør tas til behandling,
jf. forvaltningsloven § 31.
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2. Klagen
Talma Sameby klager i brev oversendt per e-post 23.2.2017 på NVEs vedtak om avvisning
av klagen som følge av oversittet klagefrist. Følgende gjengis fra klagen:
"…
Talma Sameby anser att man har kommit inn med överklagan i rätt tid.
Talma Sameby har diariefört brevet som innkommen 2017-01-26. (Bilaga med ankommet
brev från NVEs beslut i ärende med dnr: 201608171-68 med ankomstdatum bifogas).
Talma Sameby anser att Överklagan skal tas upp då det har överklagats inom 3 veckor från
det datum Talma Sameby fick kännedom om beslutet 2017-01-26 och sista datum för
överklagan är då 2017-02.16.
Talma Sameby skickade inn överklagan 2017-02-14 så överklagan har kommit in under de 3
veckor som Talma hade möjlighet att överklaga."

3. Departementets merknader
Fristen for å klage er tre uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet frem til
vedkommende part, jf. forvaltningsloven § 29 første ledd.
NVEs konsesjonsvedtak ble fattet 16.1.2017. Vedtaket ble oversendt til Talma Sameby som
A-prioritert brev 17.1.2017. NVE viser til at det ifølge posten sine nettsider (posten.no) er
forventet leveringstid på A-prioriterte brev på to dager. NVE legger derfor til grunn at posten
var fremme i Kiruna torsdag 19.1.2017, med mulighet for avhenting fredag 20.1.2017.
Klagefristen blir da fredag 10.2.2017, slik at vedtaket er påklaget 4 dager for sent.
Departementet viser til at klagefristen er oversittet selv om det legges til grunn at brevet først
skulle ha ankommet mandag 23.1.2017. Departementet finner at klagefristen er oversittet.
Departementet vil vurdere om det skal gis oppreisning for fristovertredelsen, jf.
forvaltningsloven § 31. Etter denne bestemmelsen kan klagen likevel tas til behandling
dersom:
”…
a) Parten eller hans fullmektig ikke kan lastes for å ha oversittet fristen eller for å ha
drøyd med klage etterpå, eller
b) Det av særlige grunner er rimelig at klagen blir prøvd. Ved vurderingen av om klagen
bør tas opp til behandling, skal det legges vekt på om endring av vedtaket kan
medføre skade eller ulempe for andre.”
NVEs vedtak ble sendt per post til Talma Sameby da vedtaket ble fattet. Departementet
bemerker at det ikke stilles strenge krav etter forvaltningsloven for form og innhold av en
klage som skulle tilsi at tre uker klagefrist ikke er tilstrekkelig. Etter departementets vurdering
er det klart at parten selv må lastes for å ha oversittet fristen.
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Det skal bare i særlige tilfeller gis oppreising av klagefristen. Både av hensyn til
forvaltningen, allmennheten og konsesjonæren er det av betydning at klagefristen ikke
fravikes når ikke særlige grunner foreligger. Etter en konkret helhetsvurdering av saken
finner ikke departementet særlige grunner som gjør det rimelig at klagen blir prøvd.

4. Departementets vedtak
Klagen fra Talma Sameby tas ikke til følge. NVEs vedtak av 20.2.2017 om at Talma
Samebys klage ikke er fremsatt i tide opprettholdes.
Dette vedtaket kan ikke påklages, jf. forvaltningsloven § 28, tredje ledd, første punktum.
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