RAYMOND TVENNING
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Vår ref.: 202007470-4
Arkiv: 411
Deres dato:
Deres ref.:

Saksbehandler:
Anders Bjordal

Avslag på tilskudd til 20801 Miljøtiltak Solvikvatnet, Gildeskål
kommune i Nordland.
NVE gir ikke tilskudd til sikringstiltaket. Vedtaket begrunnes i at prosjektet ikke er tilstrekkelig
utredet i forhold til flom og flomfare.
Bakgrunn
Vi viser til søknad fra Raymond Tvenning av 29.6.2020 om tilskudd til å gjenskape Solvikvatnet.
Solvikvatnet ble i sin tid tappet ned, og vannet ført i kulvert ned mot sjøen. For å fremme bolyst, trivsel
og økt fugleliv er det ønske om å demme opp utløpet av Solvikvatnet for på den måten skape et nytt
vannspeil.
NVE og Gildeskål kommune har i fellesskap laget et skisseprosjekt som beskriver oppbyggingen av en
terskelkonstruksjon. I den videre prosjekteringen er det pekt på at kapasiteten til kulverten ut av
Solvikvatnet ikke har stor nok slukeevne til å ta unna en 200-årsflom. Det betyr at Solvikvatnet fungerer
som et fordrøyingsmagasin ved store ekstremflommer. Denne problemstillingen må det tas hensyn til.
Vi vil ikke gi et eventuelt tilskudd før denne utredningen er på plass og sikkerheten mot flom er
dokumentert.
Vedtak
NVE avslår med dette søknad om tilskudd til miljøtiltak i Solvikvatnet fra Raymond Tvenning.
Vedtaket er truffet med bakgrunn i bevilgninger over statsbudsjettet kapittel 1820, post 60 og tilhørende
regelverk for tilskudd.
Begrunnelse for avslaget
Med bakgrunn i årlige bevilgninger i statsbudsjettets kap. 1820 post 60, forvalter NVE en
tilskuddsordning der kommuner kan søke tilskudd til utredning, planlegging eller gjennomføring av
fysiske sikringstiltak mot flom og skred og til miljøtiltak i vassdrag. Tilskuddsmidlene forvaltes i tråd
med Regelverk for tilskudd til flom- og skredforebygging og miljøtiltak langs vassdrag. Dette
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 22 95 95 95, Internett: www.nve.no
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Abels gate 9

Kongens gate 52-54

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Capitolgården

Postboks 2124

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

7030 TRONDHEIM

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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regelverket er utarbeidet i henhold til reglement og bestemmelser for økonomistyring i staten og fastsatt
av Olje- og energidepartementet.
Ettersom midlene ikke dekker alle de behov for tiltak som blir meldt skal NVE derfor prioritere de
tiltakene som har høyest samfunnsmessig nytte i forhold til kostnadene.
Om sikkerhet mot flom kan dokumenteres, så kan Gildeskål kommune søke om tilskudd på nytt. Vi
foretar en årlig prioritering av innkomne søknader. Søknadsfristen for neste år er 1. juli. I de tilfellene
tiltaket er gjennomført vil det ikke gis tilsagn om tilskudd.
Klageadgang
Vedtaket kan påklages, se orientering om rett til å klage på siste side.

Med hilsen

Knut Aune Hoseth
regionsjef

Anders Bjordal
senioringeniør

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

Kopi til:
GILDESKÅL KOMMUNE
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Orientering om rett til å klage
Hvem kan klage på vedtaket?

Hvor skal du sende klagen?

Frist for å klage

Hvis du er part i saken, kan du klage på vedtaket. Du kan også klage på
vedtaket hvis du har rettslig klageinteresse i saken.
Du må adressere klagen til Olje- og energidepartementet (OED), men sende
den til NVE. NVEs e-postadresse er: nve@nve.no.
NVE vurderer om vedtaket skal endres. Dersom NVE ikke endrer vedtaket,
vil vi sende klagen til OED.
Fristen for å klage på vedtaket er 3 uker fra den dagen vedtaket kom frem til
deg. Hvis vedtaket ikke har kommet frem til deg, starter fristen å løpe fra
den dagen du fikk eller burde ha fått kjennskap til vedtaket.
Det er tilstrekkelig at du postlegger klagen før fristen løper ut. Klagen kan
ikke behandles dersom det har gått mer enn 1 år siden NVE fattet vedtaket.

Du kan få begrunnelsen for
vedtaket

Hvis du har fått et vedtak uten begrunnelse, kan du be NVE om å få en
begrunnelse. Du må be om begrunnelsen før klagefristen løper ut.
Klagen bør være skriftlig. I klagen må du:
Skrive hvilket vedtak du klager på.
Skrive hvilket resultat du ønsker.

Hva skal med i klagen?

Opplyse om du klager innenfor fristen.
Undertegne klagen. Hvis du bruker en fullmektig, kan fullmektigen
undertegne klagen.
I tillegg bør du begrunne klagen. Dette betyr at du bør forklare hvorfor du
mener vedtaket er feil.

Du kan få se dokumentene i
saken

Vilkår for å gå til domstolene

Sakskostnader

Du har rett til å se dokumentene i saken, med mindre dokumentene er unntatt
offentlighet. Du kan henvende deg til NVE for å få innsyn i saken.
Hvis du mener vedtaket er ugyldig, kan du gå til søksmål. Du kan bare gå til
søksmål dersom du har klaget på NVEs vedtak, og klagen er avgjort av OED
som overordnet forvaltningsorgan.
Du kan likevel gå til søksmål dersom det har gått 6 måneder siden du sendte
klagen, og det ikke skyldes forsømmelse fra din side at klagen ikke er
avgjort.
Dersom NVE eller OED endrer vedtaket til din fordel, kan du søke om å få
dekket vesentlige og nødvendige kostnader. Du må søke om dette innen 3
uker etter at klagevedtaket kom frem til deg.

Denne forklaringen er basert på forvaltningslovens regler i §§ 11, 18, 19, 24, 27 b, 28, 29, 31, 32 og 36.

