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Søknadsskjema  
Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 

Dette skjemaet har som formål å vise hvilke opplysninger som er nødvendige å oppgi når det søkes 
etter forskrift om fysiske tiltak i vassdrag. Dette vil gi forutsigbarhet til søkere, og også bidra til at 
statsforvalteren eller fylkeskommunen får den informasjonen som trengs for å kunne gjøre gode 
vedtak.  
 
Målgruppen er grunneiere, kommuner, utbyggere og andre tiltakshavere som ønsker å 
gjennomføre tiltak i vassdragssonen. 
 
Skjemaet må fylles ut nøyaktig og fullstendig. Bruk vedlegg der det er hensiktsmessig. Eksempler på 
vedlegg er kart med inntegning av tiltaket, bilder av området  der tiltaket er tenkt, plan fra 
konsulent, tillatelser fra andre myndigheter eller SMIL-søknad el.lign. 
 
Ufullstendige søknader vil returneres uten videre saksbehandling. 
 
Skjemaet kan fylles ut manuelt ved utskrift og skanning, men det kan også fylles direkte inn i pdf-
fila. Huk av ved å klikke i boksene, og klikk for å skrive i tekstfeltene. 
 
Søknaden sendes til sfvtpost@statsforvalteren.no (for tiltak på strekninger som fører 
anadrom laksefisk eller kreps), eller post@vtfk.no for tiltak på andre strekninger, uavhengig 
av om det finnes fisk eller ikke. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Versjon 1., april 2021 
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1. Personalia 

Søker  

Adresse Telefon 

Postnummer/sted Epost 

Navn og adresse til tiltakets eier, dersom søker representerer andre 

2. Tiltakets avgrensing 

Gårds– og bruksnummer omfattet av tiltaket 

Kommune 

Vassdrag (legg ved kart hvor tiltaksområdet er avmerket) 

3. Beskrivelse av tiltaket 

3.1 Formål med tiltaket 
 
 
          Erosjonssikring                            Kulvert                                                               Annet, utdyp: 
 
           Uttak av masser                           Habitattiltak/biotopforbedrende 
 
           Kabellegging                                 Grøfte-/bekkerensk 
 
            Lukking/rør 

 

3.2 Beskriv tiltaket og dets omfang (bruk eventuelt vedlegg) 
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3.3  Skal det brukes maskiner? 

 

          Ja                                   Nei 

 

Hvis ja, beskriv omfang:  

3.4 Påvirker tiltaket kantvegetasjonen langs vassdraget? 
 

            Ja                                   Nei             
 
 
 Hvis ja, beskriv omfang:  

3.5 Hvem skal utføre arbeidet? Eventuelle kvalifikasjoner. 

3.6 Tidspunkt for gjennomføring, varighet. 

 

3.7 Finnes det alternative metoder eller andre måter å gjennomføre tiltaket som kan være 
mer skånsom for miljøet? 

  

4. Mulige konsekvenser av tiltaket 

4.1 Bygger tiltaket på et faggrunnlag eller tiltaksplan? 
 
 
          Ja                                    Nei                                 Hvis ja, legg ved. 

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

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

4.4 Kan tiltaket påvirke områder oppstrøms eller nedstrøms tiltaksområdet? 
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6. Forholdet til grunneiere 

6.1 Er tiltaket avklart med alle berørte grunneiere? 
 
 
         Ja                                        Nei 
 

6.2 Oppgi grunneiere, adresser og telefonnummer (bruk eget ark/vedlegg om nødvendig) 

  

5. Forholdet til annet lovverk 

5.1 Foreligger det tillatelse, konsesjon eller uttale fra andre sektormyndigheter, eller er det 
planlagt å søke om dette? 
 
  
          Ja                                        Nei 
 

Hvis ja, beskriv (og legg gjerne ved kopi): 

5.2 Er tiltaket planavklart med kommunen (bestemmelser hjemlet i plan– og bygningsloven, 
reguleringsplan m.m.)? 

  

7. Avbøtende tiltak 

Beskriv hvordan tiltaket skal gjennomføres for å unngå negativ påvirkning på naturmiljøet 
(fisk, andre ferskvannsorganismer, kantsone, annet biologisk mangfold, vannkvalitet, 
hydrologi)? 
 

Dato og underskrift 
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Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag (FOR-2004-11-15-1468) 

 

§ 1 Forbud mot iverksettelse av tiltak i vassdrag 

 

   Uten tillatelse fra fylkesmannen eller fylkeskommunen er det forbudt å sette i verk:  

a) fysiske tiltak som medfører eller kan medføre fare for forringelse av produksjonsmulighetene for fisk eller andre 

ferskvannsorganismer, 

b) Fysiske tiltak i og langs vassdrag, herunder bygging av terskler, graving av fiskehøler og utlegging av større steiner, 

som kan øke fangsten av fisk eller forskyve fangsten av fisk i vassdraget, og  

c) Fysiske tiltak for anadrome laksefisk eller innlandsfisk som har til hensikt å forandre en eller flere arter 

produksjon, bestandsstørrelse eller utbredelse. 

Forbudet etter a og b gjelder uavhengig av hensikten med tiltaket. Forbudet etter a og b gjelder ikke dersom tiltaket 

krever konsesjon etter vassdragsreguleringsloven eller vannressursloven. 

Fylkesmannen har ansvar for tiltak på strekninger som fører anadrome laksefisk eller kreps. 

Fylkeskommunen har ansvaret for tiltak i vassdrag eller deler av vassdrag som ikke fører anadrome laksefisk eller 

kreps. Dersom det på den aktuelle strekningen finnes arter eller bestander av innlandsfisk som fylkeskommunen ikke har 

forvaltningsansvar for, skal avgjørelse fattes i samråd med fylkesmannen. 

Fysiske tiltak etter første ledd som kan medføre spredning av organismer som ikke er av stedegen stamme, krever 

tillatelse etter forskrift om fremmede organismer. Tillatelse etter forskrift om fremmede organismer kreves likevel ikke hvis 

tiltaket kun kan medføre spredning av innlandsfisk innen samme kultiveringssone. 

 

§ 2. Tillatelser 

Tillatelse etter § 1 første ledd kan gis i enkeltsaker. Tillatelse etter § 1 første ledd pkt. b bør fortrinnsvis gis i henhold til 

planer for større geografiske områder. Tillatelser etter § 1 første ledd pkt. c bør gis i henhold til den fylkesvise kultiveringsplanen. 

Når det gis tillatelse etter § 1 første ledd, kan det settes vilkår for å øke de positive effektene eller redusere 

skadevirkningene av tiltaket. Tillatelse som ikke har blitt benyttet innen to år faller bort. 

 

§ 3. Gjenoppretting  

 Dersom tiltak settes i verk i strid med denne forskrift kan fylkesmannen kreve gjenoppretting av den naturlige tilstand 

i vassdraget. 

    Dersom pålegget ikke blir etterfulgt innen den frist som blir satt, kan fylkesmannen la arbeidet bli utført for 

vedkommendes regning. Utgifter ved dette kan inndrives ved utpanting. 

§ 4. Straff 

     Overtredelse av denne forskrift er straffbart, jf. lov 15. mai 1992 nr. 47 om laksefisk og innlandsfisk m.v. § 49. 

*Merk at fylkesmannen har endret navn til statsforvalteren. 

Vedlegg: Forskrift om fysiske tiltak i vassdrag 

https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2004-11-15-1468
https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-05-15-47/KAPITTEL_3#%C2%A77
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