Øyer kommune
Kongsvegen 325
2636 ØYER

Vår dato: 06.05.2021
Vår ref.: 201710102-10
Arkiv: 323
Deres dato: 19.04.2021
Deres ref.: 21/1095-1

Saksbehandler:
Kristin Hasle Haslestad
1

NVEs generelle innspill ved VARSEL OM OPPSTART AV
PLANARBEID - HØRING AV OPPHEVELSE AV
REGULERINGSPLAN PLAN ID 153A - DEL AV LISÆTRA 2 - ØYER
KOMMUNE
Vi viser til varsel om oppstart datert 19.04.2021.
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå
kommunene med å forebygge skader fra overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk
(urbanhydrologi). NVE gir råd og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser
innen disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven
(pbl). Forslagstiller har ansvar for at disse interessene blir vurdert i planarbeidet.
Flom, erosjon, skred og overvann
God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon
og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til
sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift
(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det
ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.
Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større
mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene
og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere
avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket
retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør
bevares i størst mulig grad. Dersom omgivelsene og/eller resipienten ikke har kapasitet til å ta imot økt
avrenning, må det planlegges kompenserende tiltak i nedbørfeltet. Klimaendringenes påvirkning på
avrenningen i byggeområdene må også avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir
satt av tilstrekkelig areal før bygninger og infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann
på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.
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Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er store allmenne interesser knyttet til vassdrag og grunnvann. Tiltak som kan medføre skader eller
ulemper for allmenne interesser, kan utløse konsesjonsplikt etter vannressursloven. Hvis det er behov for
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart
frem av oversendelsesbrev. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom
vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.
Energianlegg
Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må
derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere og verktøy:


Kartbasert sjekkliste-NVE-tema – kartbasert veiledning for reguleringsplan.



NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.



NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i
arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør ivaretas i planen, slik at en unngår
innsigelse.



NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og
skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør utredes og innarbeides i
planen.



NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder
er vurdert og godt nok dokumentert.



Miljødirektoratets overvannsveileder gir nyttige tips om overvannshåndtering i
arealplanlegging.
Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede
klimaendringer og klimautfordringer.
De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018
gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen.
For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle.
Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk
Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling».







Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplanlegging.

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale
interesser. I plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt.
NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand til
konkrete problemstillinger. Dette fremgår av brev til kommunene 29.09.2017 om NVEs bistand og
verktøy i arealplanleggingen. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva
en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.
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Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.

Med hilsen

Ann-Kristin Larsen
seksjonssjef

Kristin Hasle Haslestad
senioringeniør

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

