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Oversendelse av klage på NVEs avvisning av klage på NVEs vedtak om
tillatelse til Onarheim kraftverk
NVEs vedtak om tillatelse til Onarheim kraftverk av 10.1.2019 ble påklaget av Veronica Opsanger
den 30.1.2019. NVE fattet vedtak om avvisning av klagen på grunnlag av manglende klagerett den
4.2.2019. Avvisningsvedtaket ble påklaget av Veronica Opsanger den 24.2.2019.
NVE har vurdert klagen på avvisningsvedtaket. Vi opprettholder vårt vedtak av 4.2.2019 og
oversender med dette klagen til Olje- og energidepartementet (OED) for endelig avgjørelse, jf.
forvaltningsloven § 33.
Bakgrunn for saken
NVEs vedtak om tillatelse til Onarheim kraftverk ble påklaget av Veronica Opsanger den 30.1.2019.
NVE behandlet klagen, og kom frem til følgende konklusjon:
«NVE har vurdert sakens opplysninger, og vi kan ikke se at Veronica Opsanger er berørt av
vedtak om tillatelse til Onarheim 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.
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 Veronica Opsanger ikke har dokumentert en tilstrekkelig tilknytning til vedtaket,
og at Veronica Opsanger ikke kan anses for å ha rettslig klageinteresse.»
Klagen
NVEs vedtak om avvisning av klagen ble påklaget av Veronica Opsanger i e-post til den 24.2.2019. I
klagen ble det gitt følgende begrunnelse:
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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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«NVE fekk beskjed om at eg tala på vegne av oss som bur her, når dei var her på synfaring. Elva
er vårt drikkevatn, og renn ut i Opsangervatnet. Alle som bur her er berørt. I Dykkar
tilbakemelding står det at berørte partar får komme med innspel, og klage. Me er det. I aller
største grad. Å avvise vår klage, blir useriøst. Av NVE. Like useriøst, som heile vedtaket. Ein
pinleg sak for NVE, spør du oss. Både det å avvise, og det å finne på noko så fullstendig idiotisk,
både med tanke på framtida vår, ville artar, og det som er viktig. Både for doke og oss. Legg ved
nok ein artikkel, som bekrefter det.
https://www.dagbladet.no/nyheter/insektene-forsvinner-i-vanvittig-tempo--en-katastrofalkollaps/70754770 »
NVEs vurdering av klagesaken
Klagen på vedtaket av 4.2.2019 ble påklaget den 24.2.2019. Klagen er følgelig rettidig. NVE kan
oppheve eller endre vedtaket dersom NVE finner klagen begrunnet, alternativt oversende klagen til OED
for endelig avgjørelse (jf. forvaltningsloven § 33).
NVE kan ikke se at det har fremkommet nye opplysninger i forbindelse med Veronica Opsangers klage
av 24.2.2019 som tilsier at vi skal endre vårt vedtak av 4.2.2019. Vi fastholder vår vurdering av 4.2.2019
at Opsanger ikke har dokumentert en tilstrekkelig tilknytning til vedtaket, og at Opsanger dermed ikke
kan anses for å ha rettslig klageinteresse. Klagen oversendes til OED for endelig avgjørelse, jf.
forvaltningsloven § 33.
Alle sakens dokumenter gjøres tilgjengelige for departementet gjennom internettløsningen SeDok.
Informasjon om saken for øvrig
NVE vil gjøre oppmerksom på at vedtaket om tillatelse til Onarheim kraftverk ble påklaget av flere
klagere som oppfyller alle klagevilkårene. Disse klagene ble tatt til behandling av NVE og oversendt
OED for klagebehandling den 24.4.2019.

Med hilsen
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