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NVEs innspill ved varsel om oppstart - Områdereguleringsplan for
Jessnes tettsted - Ringsaker kommune, Hedmark
Vi viser til varsel om oppstart datert 17.06.2019.
Konkret tilbakemelding – energianlegg og flom
Det er nylig sendt inn konsesjonssøknad for omformerstasjonen på Jessnes. Selv om tiltak med
anleggskonsesjon er fritatt for byggesaksreglene i plan- og bygningsloven, må arealbruken innenfor
konsesjonsområdet være avklart etter plan- og bygningsloven. I kommuneplanens arealdel er området
for omformerstasjon med adkomstveg i dag vist som LNF-område.
Det er fornuftig og ryddig av kommunen å i utgangspunktet varsle arealer som i utgangspunktet omfatter
område til ny omformerstasjon med hjelpeanlegg (atkomstveg). Så får man heller gjøre en vurdering
underveis dersom konsesjonsbehandlingen av ulike årsaker skulle dra ut i tid, eller at det oppstår andre
forhold som gjør det utfordrende å samkjøre de to sakene. En gyldig anleggskonsesjon i medhold av
energiloven er også grunnlag for å søke dispensasjon fra kommuneplanens arealdel.
Dere kan lese mer om energianlegg i arealplanlegging her: https://www.nve.no/flaum-ogskred/arealplanlegging/energianlegg-i-arealplanlegging.
NVE vil minne om at 200-års flom i Mjøsa er beregnet til kote 126,6 + 0,5 m anbefalt sikkerhetsmargin.
Det betyr at kommunen bør ikke tillate utbygging under dette nivået (kote 127,1). Sikkerhetskravene i
TEK 17 § 7-2 annet ledd kan oppnås enten ved å plassere byggverket utenfor flomutsatt område, ved å
sikre det mot flom eller ved å dimensjonere og konstruere byggverket slik at det tåler belastningene slik
at skader unngås.
Generell tilbakemelding fra NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med innsigelseskompetanse
innenfor saksområdene flom-, erosjon- og skredfare, allmenne interesser knyttet til vassdrag og
grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring av elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til
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ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. 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- erosjon og skred.
Plan- og bygningsloven og byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom,
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes.
Hensynet til flom må også sees i sammenheng med lokal overvannshåndtering. Økt grad av utbygging i
nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og krappere flomtopper
nedstrøms. Dersom vassdraget ikke har kapasitet til å ta imot denne økte avrenningen, må det planlegges
med tilstrekkelige fordrøyningstiltak i nedbørfeltet som kompenserer økningen. Dette må gjøres tidlig i
planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal til tiltakene. Se ellers informasjon om overvann på
www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi.

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:


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.



www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.



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

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.
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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. Vi ber
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til ro@nve.no.

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.
Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
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regionsjef
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seniorrådgiver
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