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NVEs bistand og verktøy til arealplanleggingen
NVE har utarbeidet en ny veileder (nr. 2/2017) om nasjonale og regionale interesser innen NVEs
saksområder, til hjelp for kommunene og andre offentlige og private aktører som driver med
arealplanlegging. For å få tid til tettere oppfølging av kommuner med store utfordringer knyttet
til NVEs saksområder, vil vi som høringspart i plansaker prioritere kommuneplaner og
områdereguleringsplaner. Vi vil også prioritere reguleringsplaner der kommunen ber om bistand
til konkrete faglige problemstillinger. Kommunene kan ikke forvente å få uttalelse til alle
reguleringsplaner som sendes på generell høring til NVE.
NVEs bistand i arealplanleggingen
NVE legger vekt på å veilede og gi tidlige innspill om nasjonale og viktige regionale interesser, i
samsvar med føringer fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet (KMD)1, slik at kommunene kan
ivareta sitt ansvar for disse interessene. Blant annet utarbeider NVE veiledningsmateriell og bidrar til
kompetanseutvikling gjennom fagsamlinger og møter med kommunene. Videre deltar NVE i planforum
når det er saker som i vesentlig grad berører NVEs saksområder, og oppfordrer kommunene til å benytte
dette forumet aktivt. NVE deltar også i forsøket med samordning av innsigelser i mange fylker.
For å kunne ha bedre oppfølging av kommuner med store utfordringer innen våre saksområder, vil NVE
prioritere veiledning og opplæring. Som høringspart i arealplanleggingen skal NVE ha tilsendt planer
som berører våre saksområder. NVE vil prioritere å gi innspill og uttalelser til kommuneplanens
arealdel, kommunedelplaner og områdereguleringsplaner, da dette er kommunens viktigste verktøy for å
styre arealbruken og gi føringer for detaljregulering og byggesak. I tillegg vil vi prioritere
reguleringsplaner der kommunen ber om faglig bistand til konkrete problemstillinger. Kommunene kan
imidlertid ikke forvente å få uttalelse til alle reguleringsplaner som sendes på generell høring til NVE.
NVE ber derfor kommunen om å skrive tydelig i høringsbrevet hva en ønsker bistand til i den enkelte
saken, slik at vi kan benytte våre fagressurser best mulig til nytte for kommunen.

1

Nasjonale forventninger til regional og kommunal planlegging, kongelig res.12. juni 2015
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73

Postboks 5091, Majorstuen
0301 OSLO

Postboks 2124
7075 TILLER

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Nye verktøy til arealplanleggingen
På NVEs nettsider, www.nve.no/arealplan, finnes en rekke faglige retningslinjer og veiledere. I tillegg
blir alle NVEs temakart kontinuerlig oppdatert og tilgjengelig for nedlastning gjennom NVEs
kartløsninger. For ytterlige å bistå kommunene i hvordan NVEs fagtema kan ivaretas i arealplanlegging,
har NVE utarbeidet flere nye verktøy.
Nasjonale og vesentlige regionale interesser
Kommunene har fått et økt ansvar for å sikre at nasjonale og viktige regionale interesser blir ivaretatt i
arealplanleggingen, jf. føringer fra KMD. NVE har utarbeidet en ny veileder som beskriver de nasjonale
og vesentlige regionale interessene innen NVEs saksområder, det vil si vassdrag og grunnvann,
energianlegg, flom-, erosjon- og skredfare. Formålet med veilederen er å tydeliggjøre hvilke hensyn som
må ivaretas i arealplanleggingen og i hvilke tilfeller NVE kan fremme innsigelse. Vi håper veilederen vil
bidra til enda mer effektive og forutsigbare planprosesser, bedre arealplaner og færre innsigelser.
Veilederen er vedlagt og er også tilgjengelig på NVEs nettsider www.nve.no/arealplan.
Prosedyrebeskrivelse og rapportmaler
Mange kommuner, tiltakshavere og konsulenter synes det er utfordrende å vurdere skredfare i
arealplaner. NVE har derfor utarbeidet en prosedyrebeskrivelse og to rapportmaler for avklaring av
skredfare i bratt terreng, tilpasset behovene på kommuneplan- og reguleringsplannivå. Det framgår av
prosedyrebeskrivelsen når det er nødvendig med fagkyndig kompetanse for å kartlegge og vurdere
skredfaren. Bruk av rapportmalene vil gi rapporter med entydige og tilstrekkelige svar på avgjørende
spørsmål i plansaken. Det vil i tillegg forenkle kommunikasjonen med fagkyndig konsulent. Link til
rapportmalene finnes i prosedyrebeskrivelsen.
Klimaprofiler
Forventede klimaendringer med høyere temperaturer, økt nedbør, kraftigere styrtregnflommer og
stigende havnivå, vil få betydning for arealplanleggingen. NVE har gjennom Norsk klimaservicesenter
bidratt til utarbeiding av fylkesvise klimaprofiler, som gir et viktig kunnskapsgrunnlag for planleggingen.
Klimaprofilene er tilgjengelig på https://klimaservicesenter.no/.

Vi ber om at innholdet i brevet og veilederen gjøres kjent for de som jobber med arealplaner i etaten. Vi
tar gjerne imot innspill og forslag til forbedringer på e-post til pese@nve.no.

Med hilsen

Per Sanderud
vassdrags- og
energidirektør

Anne Britt Leifseth
avdelingsdirektør

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

NVE-veileder nr. 2/2017 om nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs
saksområder i arealplanlegging

Mottakerliste:
Agdenes kommune
Akershus fylkeskommune
Aremark kommune
Askim kommune
Askvoll kommune
Askøy kommune
Audnedal kommune
Aukra kommune
Aure kommune
AURLAND KOMMUNE
Aust-Agder fylkeskommune
Austevoll kommune
Austrheim kommune
Averøy kommune
Balestrand kommune
BERGEN KOMMUNE
Bjerkreim kommune
Bjugn kommune
Bokn kommune
Bremanger kommune
Buskerud fylkeskommune
Bømlo kommune
Eid kommune
Eide kommune
Eidfjord kommune
Eidsberg kommune
Eigersund kommune
Etne kommune
Farsund kommune
Fedje kommune
Finnmark fylkeskommune
Finnøy kommune
Fitjar kommune
Fjaler kommune
Fjell kommune
Flekkefjord kommune
Flora kommune
Forsand kommune
Fredrikstad kommune
Fræna kommune
Frøya kommune
Fusa kommune
FØRDE KOMMUNE
Gaular kommune
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Giske kommune
Gjemnes kommune
Gjesdal kommune
Gloppen kommune
Gulen kommune
Halden kommune
Halsa kommune
Haram kommune
Hareid kommune
Haugesund kommune
Hedmark fylkeskommune
Hemne kommune
Herøy kommune (Møre og Romsdal)
Hitra kommune
Hjelmeland kommune
Hobøl kommune
Holtålen kommune
Hordaland fylkeskommune
Hornindal kommune
Hvaler kommune
HYLLESTAD KOMMUNE
Hægebostad kommune
Høyanger kommune
Hå kommune
Jondal kommune
Jølster kommune
Karmøy kommune
Klepp kommune
Klæbu kommune
Kristiansand kommune
Kristiansund kommune
Kvinesdal kommune
Kvinnherad kommune
Kvitsøy kommune
Leikanger kommune
Lindesnes kommune
Lindås kommune
Lund kommune
Luster kommune
Lyngdal kommune
Lærdal kommune
Mandal kommune
Marker kommune
Marnardal kommune
Masfjorden kommune
Meland kommune
Meldal kommune
Melhus kommune
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Midsund kommune
Midtre Gauldal kommune
Modalen kommune
Molde kommune
Moss kommune
Møre og Romsdal fylkeskommune
Naustdal kommune
Nesset kommune
Norddal kommune
Nordland fylkeskommune
Nord-Trøndelag fylkeskommune
Odda kommune
Oppdal kommune
Oppland fylkeskommune
Orkdal kommune
Os kommune (Hordaland)
Osen kommune
Osterøy kommune
Radøy kommune
Rakkestad kommune
Randaberg kommune
Rauma kommune
Rennebu kommune
Rennesøy kommune
Rindal kommune
Rissa kommune
Roan kommune
Rogaland fylkeskommune
Rygge kommune
Rømskog kommune
Røros kommune
Råde kommune
Samnanger kommune
Sande kommune
Sandnes kommune
Sandøy kommune
Sarpsborg kommune
Sauda kommune
Selje kommune
Sirdal kommune
Skaun kommune
Skiptvet kommune
Skodje kommune
Smøla kommune
Snillfjord kommune
SOGN OG FJORDANE FYLKESKOMMUNE
Sogndal kommune
Sokndal kommune

Side 6

Sola kommune
Solund kommune
Songdalen kommune
Spydeberg kommune
Stavanger kommune
Stord kommune
Stordal kommune
Strand kommune
Stranda kommune
Stryn kommune
Sula kommune
Suldal kommune
Sund kommune
Sunndal kommune
Surnadal kommune
Sveio kommune
Sykkylven kommune
Søgne kommune
Sør-Trøndelag fylkeskommune
Telemark fylkeskommune
Time kommune
Tingvoll kommune
Troms fylkeskommune
Trondheim kommune
Trøgstad kommune
Tysnes kommune
Tysvær kommune
Ulstein kommune
Utsira kommune
Vaksdal kommune
Vanylven kommune
Vennesla kommune
Vest-Agder fylkeskommune
Vestfold fylkeskommune
Vestnes kommune
Vik kommune
Vindafjord kommune
Volda kommune
Voss kommune
Vågsøy kommune
Våler kommune (Østfold)
Ørland kommune
ØRSKOG KOMMUNE
Ørsta kommune
Østfold fylkeskommune
Øygarden kommune
Åfjord kommune
Ålesund kommune
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Årdal kommune
Åseral kommune
Kopi til:
Bane NOR SF
Kommunal- og moderniseringsdepartementet
KS (Kommunesektorens organisasjon)
Olje- og energidepartementet
Statens Vegvesen Vegdirektoratet

