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NVEs generelle uttalelse - Offentlig ettersyn - Reguleringsplan for 

Nesstranda - Vegårshei kommune 

Vi viser til oversendelse av høringsdokumenter datert 11.06.2018.  

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 disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og 
bygningsloven.  

NVE prioriterer å gi 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, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt 
ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand.  

NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken. 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til NVEs veileder 2/2017 
Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde i arealplanlegging, og øvrig 
veiledningsmateriell på NVEs nettsider www.nve.no/arealplan. 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn til flom- og 
skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker. 
Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Hvis det likevel er behov for NVEs bistand i saken kan NVE Region sør kontaktes med en konkret 
forespørsel. 

   

 

 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Med hilsen 

 

Anne Cathrine Sverdrup 

regionsjef 

Heidi Mathea Henriksen 

senioringeniør 
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