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Damsikkerhet – informasjonsskriv 2 - 2020
NVE er klar over at dagens situasjon med covid-19 er en spesiell situasjon. Alle må være forberedt på at
denne situasjonen kan pågå en stund. Vi minner om rådene fra Folkehelseinstituttet og oppfordrer til at
alle legger stor vekt på hensynet til smittevern.
Ansatte hos NVE jobber stort sett fra hjemmekontor, og er tilgjengelige på mobil og e-post på vanlig
måte. Vi forsøker så godt som mulig å behandle saker som normalt. Ved behov for møte med NVE, kan
det gjennomføres som Teams- eller Skypemøter. Vi oppfordrer også til at du følger med på den
informasjonen vi legger ut fortløpende på vår nettside, https://www.nve.no/koronaviruset/.
Vi ønsker i forbindelse med den pågående situasjonen med covid-19 å informere om følgende:
Krav i regelverk
Kravene til damsikkerhet, gjelder som normalt, med mindre NVE har gitt dispensasjon.
Dispensasjoner
Dersom det på grunn av covid-19 situasjonen ikke er mulig eller uforholdsmessig vanskelig å oppfylle
kravene til sikkerhet, kan det søkes om dispensasjon etter damsikkerhetsforskriften § 8-2.
Dispensasjoner kan bare gis der det er forsvarlig ut fra en sikkerhetsmessig vurdering.
Generelt om oppgaver av betydning for sikkerheten av dammer og vannveier


Viktige oppgaver for å opprettholde god sikkerhet skal ivaretas så langt som mulig.



Vi minner om beredskapsplanen for både drifts- og byggefase. Det er viktig å vurdere om den er
tilpasset den situasjonen vi står i, med mulig mangel på både egne og eksterne ressurser, både
personell og materiell.



Det nærmer seg vårflomsesong med mye snø i mange deler av landet som kan gi store flommer.



Anleggsarbeid kan bli stoppet på grunn av koronasmitte, og det er viktig å sikre at vann kan
ledes forbi byggeplassen på en sikker måte.
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Hovedkontor
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Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7
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Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO
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2307 HAMAR
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Vi ber om at dere vurderer behov for å prioritere mellom pågående aktiviteter (byggeprosjekter,
revurderinger og planlagt tilsyn) med sikte på å unngå uønskede hendelser både på kort og
lengre sikt.



NVE har utsatt alle revisjoner og andre tilsyn som krever fysiske møter, f.eks. inspeksjoner på
anlegg, inntil videre av hensyn til smittefare.

Frister i vedtak


Dersom det er behov for å utsette frister gitt i vedtak, kan du søke om utsettelse. Husk å søke om
fristutsettelse før fristen utløper. Dette gjøres ved en skriftlig henvendelse til NVE, gjerne i epost til nve@nve.no.



NVE legger til grunn at dagens situasjon med covid-19 ikke nødvendigvis vil ha betydning for
fastsatte frister. Søknader må derfor inneholde en konkret begrunnelse og dokumentasjon på at
utsettelse er nødvendig.

Vedtak om retting og løpende tvangsmulkt


Selv om situasjonen er spesiell, forventer vi at vedtak om å rette avvik prioriteres så langt som
mulig.



Dersom det er behov for å utsette frist for retting gitt i vedtak, kan du søke om utsettelse av
fristen slik det er omtalt ovenfor.



Innbetaling av en løpende tvangsmulkt vil kunne representere en urimelig økonomisk belastning
i dagens situasjon, i tillegg til at noen typer avvik faktisk ikke lar seg lukke slik situasjonen er. I
slike tilfeller kan NVE sette ned eller stanse tvangsmulkten så lenge strenge restriksjoner knyttet
til reise, karanteneplikt, stenging av skoler osv. gjelder. Dette innebærer likevel ikke at vi fritar
for oppfyllelse av vedtaket om retting, eller at vedtaket om tvangsmulkt ikke lenger gjelder. Den
tvangsmulkt som påløper etter tvangsmulktvedtaket, vil bli fakturert etter at de nevnte
restriksjoner er avviklet, med mindre NVE treffer vedtak om å stanse pågående tvangsmulkt. Vi
oppfordrer derfor til at dere tar kontakt raskt dersom det er behov for å endre tvangsmulkten.



Etter vannressursloven § 51 har NVE adgang til å frafalle (la være å kreve inn) påløpt
tvangsmulkt etter en konkret vurdering i hver enkelt sak. Dette kan bli aktuelt dersom det kan
dokumenteres at covid-19-situasjonen er årsaken til forsinkelser med nødvendige handlinger for
å rette avvik.

Med hilsen

Ingunn Åsgard Bendiksen
direktør

Lars Grøttå
seksjonssjef

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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