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NVEs tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Detaljreguleringsplan for 

del av Kjørkeliheia - Vegårshei kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 26. mars 2020. NVE ga tilbakemelding ved varsel 

om oppstart i e-post 8. september 2017. Det oversendte planmaterialet er godt gjennomarbeidet og våre 

saksområder synes å være ivaretatt på en god måte.   

Styring av arealbruken bort fra vassdragene er det beste virkemiddelet for å ta vare på vassdragsmiljøet 

og begrense vassdragsrelatert fare.  

Flomfare 

I vår tilbakemelding viste til aktsomhetskartet for flom som viser at deler av området kan være utsatt for 

flom. Dersom ny bebyggelse kommer lavere enn dette må faren for flom utredes nærmere som en del av 

videre planarbeid. Plandokumentene viser at flomfaren er vurdert, og det er lagt inn faresone flom med 

bestemmelser i plankartet.  NVE har derfor ingen ytterligere kommentarer knyttet til flom.  

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. Så vidt NVE kan se 

er det ikke planlagt noen tiltak som berører vassdraget i planen.  

I planbeskrivelsen punkt 5.13 Vannressurser står det:  

Arealet langs Eskjedalsbekken er satt av til friluftsområde (bruk og vern av sjø og vassdrag med 

tilhørende strandsone). Tiltak i Molandsdalen kan berøre Eskjedalsbekken men på dette 

tidspunktet kan vi ikke se at mulige tiltak vil medføre fare for forurensning til vassdrag eller 

erosjon. Ved søknad om tiltak som kan berøre Eskjedalsbekken eller påvirke bekkeløpet, skal det 

sendes til fylkesmannen, NVE og fylkeskommunen for uttalelse/innspill/vurdering. 

NVE minner om kravet til bevaring av kantvegetasjon i vannressursloven § 11, og anbefaler kommunen 

å vurdere å ta inn hensynet til kantvegetasjonen som en del av planen, evt. også som en bestemmelse i 

planbestemmelsene punkt 8 bruk og vern av sjø og vassdrag.  



 
Side 2 

 

 

 

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Det er 

derfor viktig at Agder Energi netts kommentarer til planprosessen blir ivaretatt. Det er lagt inn 

rekkefølgekrav og NVE har ingen ytterligere kommentarer knyttet til energiinteresser i planområdet.  

 

 

Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Bente Ågren Høegh 

seniorrådgiver 

 

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