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Tilskudd og bistand



Hvem kan søke om tilskudd?

• Det er i utgangspunktet kommunene som kan søke om tilskudd 
til sikring og miljøtiltak 

• Dersom grunneiere eller andre ønsker tilskudd må søknad 
sendes via kommunen, og kommunen må uttale seg til 
tilskuddssøknaden før den oversendes NVE

• Det skal ikke gis tilskudd til miljøtiltak langs vassdrag når 
gjennomføring av tiltaket kan gis som pålegg i medhold av 
konsesjonsvilkår til en regulant eller annen tiltakshaver



Hvor mye dekkes?

• NVE kan dekke inntil 80 % av kostnadene ved et tiltak. 
Kommunen er ansvarlig for å dekke de resterende 20 % 
(distriktsandel). 

• Distriktsandel kan reduseres eller frafalles ved krise- og 
hastetiltak, og ved tiltak som begrunnes med allmenne hensyn, 
der det ikke er en klart definert gruppe grunneiere som har 
nytte av tiltaket



Tilskudd

• Tilskuddet gis som et tilsagn, og tilskuddet utbetales normalt 
når prosjektet er ferdig og regnskap foreligger. For større 
prosjekter kan deler av tilskuddet også utbetales underveis

• En del av tilskuddet kan også utbetales når anlegget starter. 

• Prosjektet må normalt være gjennomført innen to år fra 
utgangen av det året tilsagnet blir gitt.

• Søknadsfrist: 1.juli (svar på søknaden slutten av året).



Bistand

• NVE tar på seg ansvaret for planlegging og gjennomføring av 
tiltaket. 

• NVE står for nødvendige utredninger, planlegging, høring og 
annen saksbehandling frem mot plan som er klar for 
gjennomføring. Tiltaket må ha dekning innenfor tildelte midler 
på statsbudsjettet.

• Løpende behandling (Ingen søknadsfrist)



Hva kan det søkes på?

• Planlegging og gjennomføring av miljøtiltak 
i vassdrag der det er vesentlig forringet ved 
tidligere inngrep. 

• Positive virkninger på biotoper som er 
viktige for biologisk mangfold, på truede og 
sårbare arter. 

• Positive virkninger på fiskebestander og 
vassdragsstrekninger som er viktige for 
fiske og friluftsliv

• Positive virkninger på vassdragstilknyttede 
kulturminner og kulturlandskap

• Tilskudd til miljøtiltak skal fortrinnsvis gis til 
tiltak som er anbefalt i forvaltningsplaner 
etter vannforskriften







Hvor finner du søknaden?



• Søknad om støtte til sikringstiltak og tiltak for miljøtilpasning av 
sikringstiltak - NVE

https://www.nve.no/naturfare/sikringstiltak/soknad-om-stotte-til-sikringstiltak-og-tiltak-for-miljotilpasning-av-sikringstiltak/



