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NVEs ut talelse ved offent lig et tersyn - Forslag t il kommuneplanens
arealdel 2022 - 2034 - Nes kommune i Viken

Vi viser til brev datert 25.05.2022. Saken gjelder offentlig ettersyn av kommuneplanen for
Nes.

Om NVE
Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) er nasjonal sektormyndighet med
innsigelseskompetanse innenfor saksområdene flom-, erosjons- og skredfare, allmenne
interesser knyttet til vassdrag og grunnvann, og anlegg for energiproduksjon og framføring
av elektrisk kraft. NVE har også ansvar for å bistå kommunene med å forebygge skader fra
overvann gjennom kunnskap om avrenning i tettbygde strøk (urbanhydrologi). NVE gir råd
og veiledning om hvordan nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse
saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven (pbl).

Generelt

Vi har hatt begrenset tid og ressurser til å gå gjennom planforslaget. NVE anbefaler derfor
kommunen om å gå gjennom vedlegg 1 i NVEs veileder 2/2017 - Nasjonale og vesentlige
regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging. Se ellers
https://www.nve.no/arealplanlegging/kommuneplan.

Flom

Hensynssonen for flomfare (jf. planbestemmelsene § 12-6), virker ikke å være markert i
plankartet, kun i tegnforklaringen. Det er litt utfordrende å lese plankartet, men det er ikke
markert flomsoner i Vorma/Glomma slik det går frem av NVEs flomsonekart.

Det er også vist til NVEs aktsomhetskart i de generelle bestemmelsene (§ 6.2), uten at det
er klart om disse aktsomhetsområdene inngår i hensynssonene for flom i
kommuneplanen. På kartportalen virker aktsomhatsområder for flom å være markert i
plankartet, men det er ikke knyttet bestemmelser ved bruk av hensynssoner. Kartfesting
av aktsomhetsområder for flom i kommuneplanen er viktig for enkelt å kunne identifisere
potensiell flomfare. NVE anbefaler derfor at både flomfarekartlagte områder (NVEs
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flomsonekart for Glomma og Vorma) og NVEs aktsomhetskart for flom legges inn som
hensynssoner i plankartet med tilhørende bestemmelser. Skill gjerne aktsomhetsområder
og farekartlagte områder ved bruk av «underscore».

Skred

Kvikkleiresoner er lagt inn som hensynssoner i plankartet og tilknyttet bestemmelser (§
12.5). Det er tatt inn en generell bestemmelse om skredfare (§ 6.1), der det kreves at det
skal foretas vurdering av faren for kvikkleireskred i alle plan- og byggesaker under marin
grense. I ROS-analysen er det vist til at mange utbyggingsområder er kartlagt for store
naturlige områdeskred. Den regionale kartleggingen av kvikkleiresoner friskmelder
imidlertid ikke arealer. Det er nettopp derfor områder under marin grense eller områder
med marine avsetninger er å betrakte som aktsomhetsområder for marin leire. NVE
anbefaler at skredvurderingene for de enkelte utbyggingsområdene gås grundigere
gjennom.

Raviner
Det er veldig bra at kartlagte raviner er markert som hensynssoner med tilhørende
bestemmelser.

Energianlegg – anbefalt virkemiddelbruk (generelt )
Eksisterende og vedtatte større høyspenningsanlegg og transformatorstasjoner (sentral og
regionalnettet) skal avsettes som hensynssoner med tilstrekkelige
bestemmelser/retningslinjer. For luftledninger kan spenningsnivået fremgå av plankartet.
For jordkabler er spenningsnivået på kabelen definert som sensitiv informasjon som ikke
skal fremgå av plankartet. Mindre kraftledningsanlegg kan avsettes som
Samferdselsanlegg og teknisk infrastruktur, med underformål Traseer for teknisk
infrastruktur. Vannkraftverk bør avsettes som arealformål Bebyggelse og anlegg, med
underformål Andre typer anlegg - Energianlegg. Reguleringsmagasin bør markeres i
plankartet som hensynssone/område som er båndlagt etter vassdragslovgivningen (uten
tidsavgrensning), med formål Reguleringsmagasin.

Med hilsen

Øyvind Leirset
seksjonssjef

Torleiv Yli Myre
seniorrådgiver

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