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Avvisning av klage på NVEs vedtak om tillatelse til Onarheim kraftverk
på grunn av at klagefristen ikke er overholdt
Norges Miljøvernforbund har ikke overholdt klagefristen jf. 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 10.1.2019 avvises i henhold til
forvaltningsloven § 33 andre ledd. Klagen vil ikke bli behandlet videre.
Klagen
Norges Miljøvernforbund klager i e-post den 4.2.2019 på NVEs vedtak av 10.1.2019 om tillatelse til
Onarheim kraftverk. Forbundet erkjenner at klagefristen er oversittet, men ber om at NVE likevel tar
klagen til behandling.
NVEs vurdering
NVE skal avvise en klage dersom vilkårene for å behandle klagen ikke er oppfylt jf. forvaltningsloven §
33. Ett av disse vilkårene er at det må være klaget innen klagefristen. 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 10.1.2019, og vedtaket med tilhørende dokumenter ble ekspedert
elektronisk med kopi til Norges Miljøvernforbund samme dag. Klagebrevet fra Norges
Miljøvernforbund ble oversendt NVE i e-post den 4.2.2019. Vedtaket er altså påklaget fire dager for
sent.
NVE vil vurdere om det kan 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.
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Kongens gate 14-18
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Vangsveien 73
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8514 NARVIK
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Postboks 4223
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2307 HAMAR
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Kopi av NVEs vedtak med tilhørende dokumenter ble sendt elektronisk til Norges Miljøvernforbund da
vedtaket ble fattet. NVE bemerker at det ikke stilles strenge krav etter forvaltningsloven til form og
innhold av en klage som skulle tilsi at tre uker klagefrist ikke er tilstrekkelig. Etter NVEs vurdering er
det klart at parten selv må lastes for å ha oversittet fristen.
Det skal bare i særlige tilfeller gis oppreising av klagefristen. Både av hensyn til forvaltningen,
allmennheten og konsesjonær er det av betydning at klagefristen ikke fravikes når ikke særlige grunner
foreligger. «Særlige grunner» innebærer at det skal svært mye til for at NVE skal ta klage inn til
behandling. Hensyn som taler for dette er at vedtaket er av særskilt stor betydning for klageren, eller at
saken reiser et prinsippspørsmål som også NVE eller Olje- og energidepartementet (OED) er tjent med
blir tatt stilling til. Etter en konkret helhetsvurdering av saken finner ikke NVE særlige grunner som gjør
det rimelig at klagen blir prøvd.
Vedtak
Norges Miljøvernforbund har ikke overholdt klagefristen jf. 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 10.1.2019 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 tillatelse til Onarheim 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. OED vil i sin behandling av klagene foreta en
helhetlig avveining av alle relevante forhold knyttet til saken.
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