
Forvaltningsloven: 

§ 11 a.(saksbehandlingstid, foreløpig svar). 

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold. 

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, 

skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I 

svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og 

såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som 

åpenbart unødvendig. 

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en 

henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt. 

 

Status pr 5.jan.2021: 

 

1. 6.sep.2019 Wahl-Larsen til OED, krav om dekning av sakskostnader 

2. 7.okt.2019 OED til NVE, videresender kravet i (1.) 

 Ingen respons 

3. 8.sep.2020 NVE til OED, oversendelse av klage på avvisning av klage, flomsikring Tonstad. 

 Ingen respons 

4. 1.okt.2020 WL til OED, ber om at det fattes vedtak i revisjonssaken, og forespør status. 

 Ingen respons 

5. 1.okt.2020 WL til NVE, purring på krav om dekning av sakskostnader (1.) 

 Ingen respons 

6. 14.des.2020 WL til OED, purring på klage på avvising av klage, flomsikring Tonstad (3.) 

 Ingen respons 

7. 14.des.2020 WL til OED, purring på (4.) 

 Ingen respons 

8. 14.des.2020 WL til NVE, purring på krav om dekning av sakskostnader (1.) 

9. 17.des.2020 NVE til WL, NVE svarer de «vil avvente behandling av utgiftsdekningskravet 

   inntil det foreligger en avgjørelse fra OED i revisjonssaken» 

 

 

 



Reguleringsloven: 

 

§ 13.Utgifter til nødvendig bistand 

Søkeren skal i rimelig utstrekning erstatte utgifter som grunneiere, rettighetshavere, 

kommuner og andre interesserte har hatt til nødvendig juridisk og annen sakkyndig hjelp, og 

som er påløpt etter at en søknad er sendt eller melding er lagt ut til offentlig ettersyn etter 

plan- og bygningsloven § 14-2. For revisjonssaker gjelder dekning fra tidspunktet revisjon ble 

vedtatt åpnet. Avgjørelsen treffes av departementet. Departementet kan i spesielle tilfeller gi 

forhåndstilsagn om dekning av utgifter inntil et bestemt beløp. 

Grunneiere og andre aktører med likeartede interesser bør så langt det er mulig samordne 

juridisk og annen sakkyndig hjelp. 

Nødvendige utgifter til kommunal planlegger kan kreves erstattet av søkeren fra det tidspunkt 

meldingen eller søknaden er sendt på høring. Avgjørelsen treffes av departementet. 

 

Hvorfor må NVE vente på utfallet av revisjonssaken? Vi har blitt påført utgifter som SKk i følge loven 
skal erstatte, uavhengig av hvordan konsesjonen kommer til å se ut. I dette tilfellet var det riktignok 
(offisielt) NVE sitt påfunn å endre konsesjonen, ikke SKk som søkte om endring, men det var SKks 
brudd på vilkårene som førte til at NVE fant det nødvendig å endre konsesjonen. Hvis SKk mener det 
er staten som har erstatningsplikt, bør SKk og NVE bli enige seg imellom hvem som skal dekke disse 
utgiftene. 


