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Ny veileder f ra NVE

Arealplanlegging i t ilknytning
t il vassdrag og energianlegg
NVE satser på okt informa-
sj on og veiledning om areal-
planlegging i f orbindelse
med vassdrag og energi-
anlegg. Etaten ønsker også å
synliggjøre sin rollei plan-
prosessen.

NVE må komme så tidlig som
mulig inn i planprosessen.
Da kan man allerede ved
starten av planarbeidet peke
på farer, ulemper eller
interessekonfl ikter som man
må ta hensyn til i den videre
planleggingen.

Oppfølging ett er f lommen i 1995

Veilederen er en del av direktoratets

oppfølging av pålegg og an befalinger

som ble gitt i Stort ingsmelding nr . 42

(1996 - 97) «Tiltak m ot flom ». NVE har

også utarbeidet konkrete retn ings-

linj er for arealbruk og sikr ing i flom-

utsatte områder i t illegg t il at det ar-

beides med et nasjonalt flomsone-

kartverk.

Målgruppen for veilederen er areal-

plan leggere og planbehandlere i kom-

m uner, fylkeskomm uner, private kon-

su len tfi rma, fylkesmenn og andre

statlige etater.

Medvirkning t idlig i planprosessen

Det er i samsvar m ed plan- og bygn-

ingsloven at NVE skal forelegges pla-

ner som berører direktoratets ansvars-

om råde. I veilederen peker vi på at

NVE må komme så tidlig som m ulig

inn i planprosessen . Da kan man alle-

rede ved starten få klargjort farer,

u lemper eller in teressekonfl ikter som

det m å tas hensyn til i den videre

planleggingen . Alle planer knyttet t il

vassdragsmiljø generelt , flom , verna

vassdrag, energianlegg og vannkraft-

u tbygging skal forelegges NVE. Disse

temaene er om talt i egne kapit ler i

veilederen . I veilederen beskr iver vi

hvordan ulike arealbrukskategorier

og planbestem m elser kan brukes ved

arealplan legging tilknyt tet t il vass-

drags- og energianlegg. Spesielle for-

hold ved vassdragsloven , energiloven

og vassdragsreguleringsloven er også

om talt .

Et vikt ig mål er å redusere skader
ved f lom og inngrep i vassdrag

NVE bruker stadig mer t id og ressu r-

ser på å veilede og følge opp arbeidet

med kom m unale arealplaner, blan t

annet gjennom in formasjonsmøter

med komm unene. Ett m ål for NVE er

at den økte innsatsen blan t annet skal

redusere potensialet for skader ved

flom og at verneverdiene i vernede

vassdrag ikke blir forringet .

Veilederen ble høsten 1999 sendt ut

t il alle komm uner, fylkeskomm uner,

fylkesm enn og andre viktige instanser

som arbeider med arealplan legging.

Målet er at den skal være et nyt tig

verkt øy i arealplan leggingen og gi et

felles d iskusj onsgrunnlag i kon takten

m ellom NVE og andre forvaltn ings-

etater.



Norg es vassdrags- og
energidirekt orat (NVE)
er et direktorat under
Olje- og energidepar-
tementet med ansvar
for aforvalte landets
vann- og energi-
ressurser.

NVE skal sikre en hel-
het lig og miljøvennlig
forvaltning av vassdra-
gene, fremme en effek-
tiv kraftomsetning og
kostnadseffektive ener-
gisystemer og bidra t il
en effektiv energibruk.

NVE har en sent ral
rolle i beredskapen
mot f lom og vassdrags-
ulykker og leder den
nasjonale kraftforsyn-
ingsberedskapen.

NVE er engasjert i FoU
og internasjonalt sam-
arbeid innen sine fag-
omra der. NVEer nasjo-
nal faginstit usjon for
hydrologi.
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Sjekklist e som nytt ig hjelpemiddel

I veilederen finner du en sj ekkliste

som kan være et nyt tig hj elpem iddel

når m an utarbeider eller vu rderer

planer som berører vassdrag eller

energian legg.

Veilederen skal revideres etter en t ids

bruk, blan t annet basert på t ilbake-

meld inger fra brukerne. Den nye lo-

ven om vassdrag og grunnvann som

trolig vil avløse vassd ragsloven av

1940 om kort tid , vil også gi behov for

enkelte endringer av veilederen .

Veilederen legges ut på vare in ternett-

sider, www.nve.no, under trykknap

pen «Publikasj oner».

Flomfa re ved arealplanlegg ing .

Flommen på Øst landet i 1995 har fø rt t il

en økt vekt legg ing av blant annet

fl omfa re ved arealplanlegging i vass-

dragsnære områder. Bildet viser

St randt orget på Lillehammer satt under

vann. Fot o: Fotonor AS

NVE skal ivareta in teresser i til-

knyt n ing til vassdrag og energi-

anlegg, herunder:

 nødvendige hensyn ti l flom-,

erosjon-, ras- og isgangfare i

ti lknytning til vassdrag

 Verneplan I-IV for vassdrag (jf.

riks po li tiske retningslinj er

(RPR) for verna vassdrag og

retn ingslinj ene for differensi-

ert forvaltn ing)

 Samlet plan for vassdrag

(St m eld nr . 60 (1991-92))

 bestem melser i vassdragsloven ,

blant annet dersom planen

åpner for t iltak som er konse-

sj onspliktige ihh t . vassdrags-

loven $$ 104-106 , det vil si

berører allm enne in teresser

(forslag t il ny vannr essurslov §

8)

 eventuelle fylkes(del)planers

retn ingslinj er for forvaltn ing av

vassdrag og kan tsoner

 eventuelt andre overordnede

vedtak, for eksempel nasjonale

mål og retn ingslinj er

overordnede prinsipper for

bærekraftig u tvikling, føre var

prinsippet , sikr ing av regionale

og nasjonale økosystemer og

m uligheter for rekr easj on og

frilu ftsliv i t ilknyt n ing til vann

og vassdrag

 nødvendige vassdragstekn iske/-

faglige kvalitetskrav og hensyn

Dersom en plan er i strid med vedtatte

nasj onale og regionale mål, rammer og

retningslinj er og dette kan få konse-

kvenser for NVEs myndighetsområde,

kan NVE  om  nødvendig fremme innsig-

else mot p lanforslaget.
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Regionkont orer
Region Midt -Norge (RM)

Trekant en

Vest re Rost en 8 1, 7075 Tiller

Telefon: 72 89 50 00

(Telefon fr a 1. desember: 72 89 65 SO)

Telefa ks: 72 89 50 20

(Telefon fr a 1. desember: 72 89 65 51)

E-po st adresse: rm@nve.no

Region Nord (RN)

Kongensgat e 14-18

Post boks 394, 8505 Narvik

Telefon: 76 92 33 50

Telefa ks: 76 92 33 51

E-po st adresse: rn@nve.no

Region Sør (RS)

Ant on Jenssens gat e 5

Postboks 2 124, 3 103 Tønsberg

Telefon: 33 37 23 00

Telefa ks: 33 37 23 05

E-post adresse: rs@nve.no

Region Vest (RV)

(fra 10. j anuar: Naust dalsvn. 1b)

Post boks 53

680 1 Førde

Telefon: 57 82 12 44

(Telefon fra 10. j anuar: 57 83 36 50)

Telef aks: 57 82 64 90

(Telefa ks fr a 10. j anuar: 57 83 36 51)

E-post : rv@nve.no

Region Øst (RØ)

Vang sveien 73, 2326 Hamar

Telefon: 62 53 63 50

Telefa ks: 62 53 63 51

E-po st adresse: ro@nve.no




