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NVEs innspill ved varsel om oppstart
- Områdereguleringsplan
områder
nord for Brumunddal
sentrum
og vest for Brumunda
Ringsaker
kommune,
Hedmark
Vi viser til varsel om oppstart av planarbeid

daten 13.11.2017. NVE gir i forbindelse

råd og veiledning i arbeidet med â vurdere flom- og skredfare, vassdragsinngrep,

for
-

med planarbeid

samt vassdrags- og

energianlegg.
Det viktigste virkemiddelet

for å forebygge tap og skader fra naturfarer,

flom- og skredfare i arealplanleggingen.

Plan- og bygningsloven

er å ta tilstrekkelig

(pbl) og byggteknisk

hensyn til

forskrift (TEK 17

Kapittel 7) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom og skred ved ny utbygging. NVEs retningslinjer
2/201 l - Flaum og skredfare
Kommunene

i arealplanar

må også tilpasse arealbruken

beskriver hvordan en kan ta hensyn til disse naturfarene.
til klimaendringer

som blant annet innebærer mer nedbør og

ekstremvær.
Planområdet

ligger mellom Båhusbekken

til flomforhodene,

(Bausbakkelva)

og Brumunda. Kommunen

og har inngående kunnskap om utfordringene

har god kjennskap

langs begge vassdragene.

likevel ved ei sjekkliste om hvordan tema innenfor NVEs forvaltningsområder

Vi legger

kan ivaretas i

planleggingen. Sjekklista gir en kortfattet oversikt over når og hvordan ulike tema skal innarbeides i
reguleringsplaner,

og inneholder

linker til mer informasjon

og veiledere for utredning av naturfare.

NVEs retningslinjer 2/2011 og sjekklista ligger også tilgjengelig på NVEs nettsider om
arealplanlegging:

www.nve.no/flaum-og-skred/arealplanlegging.

Dersom planarbeidet
store saksmengder

berører noen av temaene i sjekklista skal NVE ha planen på høring. På grunn av
har imidlertid NVE ikke alltid kapasitet til à svare ut alle saker på offentlig ettersyn,

og viser til vårt brev til kommunene
arealplanleggingem).
ansvarsforhold

Manglende

datert 29.09.20] 7 (<<NV`Esbistand og verktøy i

uttalelse fra NVE betyr derfor ikke nødvendigvis

er sjekket ut og planens innhold funnet tilfredsstillende.

endrer ikke på tiltakshavers

Manglende

at våre
uttalelse fra NVE

ansvar for sikker utbygging jf. pbl § 29-5 og TEK 17, eller kommunens

ansvar for å påse at dette er ivaretattjf.

pbl § 28-1.
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Side 2

NVE

Dersom dere har konkrete spmsmål i forbindelse

med planarbeidet

vil vi selvfølgelig

svare ut disse

underveis i planprosessen.

Med hilsen

Petter Glorvigen

Kristin Ødegård Bryhn

regionsjef

seniorrådgiver

Dokumentet sendes uten underskrifi. Del er godkjent i henhold til interne rutiner.

Vedlegg:

NVEs sjekkliste

