
   
 

   
 

Søknadsskjema for søknad om tillatelse til fysiske tiltak i vassdrag 

 

Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag er hjemlet i Lov om laksefisk og innlandsfisk. 
 
Fylkeskommunen har ansvaret for tiltak i vassdrag eller deler av vassdrag som ikke fører 
anadrom laksefisk eller kreps. Miljødirektoratet er klageinstans på fylkeskommunens vedtak 
etter forskriften. 
 
Statsforvalteren har ansvaret for tiltak på strekninger som fører anadrom laksefisk eller kreps. 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er vassdragsmyndighet. De aller fleste saker som 
berører vassdrag skal sendes til NVE før saken eventuelt behandles etter forskrift om fysiske 
tiltak i vassdrag. 

 

Søknader sendes til: post@nfk.no 

 

 

Følgende informasjon skal fylles ut i søknad: 

 

Om søker 

Organisasjon: 

Offentlighetsnummer1: 

 

Kontaktperson: 

E-post: 

Mobilnummer: 

 

Tiltakets avgrensning: 

Kommune: 

Vassdrag: 

Gårds- og bruksnummer omfattet av tiltaket: 

Legg ved kart der tiltaksområdet er avmerket. 

 

Formål med tiltaket: 

Hva er formålet med tiltaket? 

Hva er de positive konsekvensene av tiltaket? 

 

Hvordan vil tiltaket gjennomføres? 

Legg gjerne ved planer / bilder / tegninger / kartutsnitt. 

 

Hva er planlagt tidspunkt / tidsrom for tiltaket? 

 

Påvirker tiltaket kantvegetasjonen langs vassdraget? 

Hvis ja, beskriv hvordan og hvor stort omfang. 

 

Skal det brukes maskiner? 

Hvis ja, beskriv omfang og når på året. 

 
1 Fylkeskommunen ekspederer saker ut via Altinn og da må vi ha offentlighetsnummer. 
 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-1468
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47
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Andre mulige konsekvenser av tiltaket 

Er det på annen måte vurdert om det er mulige negative eller positive konsekvenser av 

tiltaket? 

Kan tiltaket endre vannføring eller påvirke flom– og erosjonsforhold i vassdraget? 

Kan tiltaket påvirke områder oppstrøms eller nedstrøms tiltaksområdet? 

 

Avbøtende tiltak 

Beskriv hvordan tiltaket skal gjennomføres for å unngå negativ påvirkning på naturmiljøet 

(fisk, andre ferskvannsorganismer, kantsone, annet biologisk mangfold og vannkvalitet). 

 

Er tiltaket avklart med berørte grunneiere? 

På hvilken måte? 

 

Foreligger det tillatelse, konsesjoner eller uttale fra andre myndigheter? 

Hvis ja, legg gjerne med kopi.  

Hvis nei, er det planlagt å søke om tillatelse/konsesjon fra andre myndigheter? 

 

 


