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Vi viser til oversendelse datert 29.09.2017.
I perioder med store saksmengder har NVE Region Øst ikke alltid ressurser til å behandle alle arealplaner
som sendes oss på høring. Denne planen er en av disse. Vi viser i denne forbindelse til vårt brev til
kommunene datert 29.09.2017 (NVEs bistand og verktøy i arealplanleggingen
<http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465>).
Plan- og bygningsloven (pbl) og byggteknisk forskrift (TEK 17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom
og skred ved ny utbygging. NVE har inntrykk av at kommunene i stor grad følger opp ansvaret for at fare
for flom og skred er ivaretatt i arealplaner. Manglende uttalelse fra NVE Region Øst betyr kun at NVE ikke
har vurdert planen. Kommunen må dermed selv ta ansvar for de vurderinger og vedtak som fattes.
Dersom kommunen er usikker på om kravene i TEK 17 er ivaretatt, vil vi selvfølgelig bistå kommunen
dersom vi får en konkret forespørsel om dette.
Reguleringsplaner der det planlegges inngrep i vassdrag der allmenne interesser kan bli berørt må alltid
sendes NVE for vurdering. NVE vurderer om tiltaket kan medføre skader eller ulemper for allmenne
interesser på en slik måte at det oppstår konsesjonsplikt etter vannressursloven § 8. Når reguleringsplan
omfatter de hensyn som vannressursloven skal ivareta, kan reguleringsplan erstatte konsesjon etter
vannressursloven § 8, jf. §§18 og 20.
Vi ber om forståelse for at vi i perioder ikke har anledning til å vurdere alle planer som sendes oss på
høring, men vi vil selvfølgelig hjelpe til i konkrete saker og gi veiledning pr telefon og e-post slik som i
dag.
Vedlagt er også ei sjekkliste knyttet til NVEs ansvarsområder som kan benyttes i forbindelse med
planarbeid. Sjekklista er ment brukt som et generelt hjelpemiddel for å sikre tilfredsstillende
dokumentasjon av relevante forhold knyttet til faren for flom, erosjon eller skred.
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