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Vi viser til ovennevnte varsel om oppstart av planarbeid for områdeplan for Venn av 01.03.2018. NVE er forvaltningsmyndighet for forebygging av flom- og 
skredfare, samt vassdrag og energianlegg. NVE skal som høringspart bistå konsulenter, kommuner og andre som kan fremme planer med opplysninger, råd 
og veiledning innenfor disse temaene, og hvordan dette kan vurderes og innarbeides i planer etter plan- og bygningsloven. Vi har følgende innspill til 
planarbeidet: 
 
Naturfare: 
Den beste måten å redusere fare for tap og skader ved naturfarer er å unngå å bygge i fareutsatte områder. Ut fra de interessene NVE er satt til å forvalte er 
vi spesielt opptatt av at kommunen via planarbeidet viser at den er bevisst på naturfarer som flom- og skredfare, at den på overordnet nivå kan avgrense 
hvor disse farene har størst farepotensiale og at den gjennom arealformål og bestemmelser viser at en har tatt hensyn til disse farene. NVE anbefaler at 
kommunen på overordnet plannivå har fokus på gjennomførbarhet, og setter klare føringer for hvordan naturfare skal følges opp i detaljreguleringsplan og 
byggesak. 

NVEs retningslinjer 2/2011: Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør 
utredes og innarbeides i arealplaner. Retningslinjene er tilgjengelige via: http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf  

Kvikkleire:  
NVE er positive til at planprogrammet nevner at grunnforhold  vil vurderes nærmere i planarbeidet. Store deler av planområdet ligger ifølge NGUs 
løsmassekart under marin grense (171 m.o.h. i planområdet), og det er kartlagt marine avsetninger her. For å imøtekomme og avklare krav til sikker 
byggegrunn (gitt av PBLs § 28-1/TEK 17 kapittel 7) er det viktig at en for utbyggingsområder under marin grense, som med sikkerhet ikke ligger på fjell, 
gjennomfører en geoteknisk vurdering av om det innenfor- eller i overkant av planområdet kan finnes mulig skredfarlige kvikkleireforekomster. Vurderingen 
må i første omgang baseres på hva man vet eller kan tolke ut fra tidligere byggevirksomhet i nærområdet, befaring og eventuelt andre relevante 
opplysninger. Dersom en må gjennomføre mer detaljerte undersøkelser i forbindelse med detaljregulering må dette ivaretas i bestemmelsene.  
 
Flomfare:  

http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf


Det er flere mindre vassdrag i tilknytning til Vennabekken som ligger i planområdet. På et overordnet plannivå som dette er det fordelaktig å få en oversikt 
over disse for å sikre seg at en ikke bygger seg inn i eller skaper utfordringer knyttet til flomfare. Vi anbefaler derfor at det gjennomføres en 
flomfarevurdering i forbindelse med planen. For byggeområder i nærheten av vassdrag må det senest i forbindelse med reguleringsplan gjøres en vurdering 
av om området kan være utsatt for flom.  
 
Nye byggeområder skal normalt plasseres sikkert mot en 200-årsflom (sikkerhetsklasse F2), jfr. TEK 17 § 7-2. For områder som ikke er omfattet av 
flomsonekartet kan det gjøres en første vurderingen basert på lokalkunnskap og eventuelle observasjoner og målinger fra tidligere flomhendelser. Følgende 
spørsmål kan være til hjelp:  

 Ligger planområdet lavere enn anslått maksimal vannstigning fra elva? Dersom en ikke har observasjoner eller målinger fra tidligere flomhendelser 
må en fagkyndig vurdere dette. De fleste vassdrag vil holde seg innenfor en stigning på 5-10 meter.  

 Er det lave bruer, kulverter med små tverrsnitt eller andre inngrep som kan virke oppstuvende eller utløse at vassdraget tar nytt løp i en 
flomsituasjon?  

 Er det høye/bratte løsmasse-skråninger ned mot vassdraget som kan være utsatt for erosjon og overflateskred i en flomsituasjon?  
 
Vassdrag:  
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. NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i 
planen. Vi ber om at vassdragene i planområdet identifiseres og merkes av på plankartet. Vi anbefaler at vassdrag reguleres til bruk og vern av sjø og 
vassdrag, jf pbl §12-5 nr. 6. Elveos og randsoner langs vassdrag er blant de mest artsrike og bevaringsverdige med hensyn til landskapsøkologi og biologisk 
mangfold. I tillegg er vassdragsnaturen viktig i friluftssammenheng. I planen bør det gjøres en konkret vurdering av og begrunnelse for byggeavstand mot 
vassdrag. Det må fremgå av planen om det skal legges til rette for tiltak og arealbruk som vil påvirke de allmenne interessene i vassdragene (blant annet 
flora, fauna, kantvegetasjon, friluftsliv, osv.). Dersom det planlegges tiltak som påvirker allmenne interesser må dette beskrives på en slik måte at vi kan 
vurdere dette opp mot Vannressursloven § 8. 
 
 
Energianlegg: 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må derfor ta hensyn til anlegg som har 
konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. Planlagte tiltak må ikke komme i konflikt med eksisterende eller planlagte anlegg for 
produksjon og overføring av energi. Det er distribusjonsnett og regionalnett i området. NVE ber kommunen informere anleggseier 
Trønderenergi Nett AS om planarbeidet, slik at det kan tas hensyn til nye planlagte kraftlinjer og oppgradering av eksisterende kraftledninger i 
området. Kraftledninger i regionalnettet bør vises som hensynssoner i planen etter PBLs § 11-8 a. 
 
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veileder og verktøy: 



 NVEs karttjenester viser informasjon om flom- og skredfare, vassdrag og energianlegg.  

 NVEs veileder 2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i arealplanlegging beskriver hvordan interessene bør 
ivaretas i planen, slik at en unngår innsigelse.  

 NVEs retningslinje 2/2011 Flaum- og skredfare i arealplanar beskriver hvilke flom- og skredprosesser som kan utgjøre fare, og hvordan disse farene bør 
utredes og innarbeides i planen. 

 NVEs sjekkliste for reguleringsplan er et nyttig verktøy, for å sikre at alle relevante saksområder er vurdert og godt nok dokumentert. 

 Flere nyttige veiledere og verktøy finnes på www.nve.no/arealplan. 
 
 
For å lette høringsprosessen ber vi om at det kommer tydelig frem av plandokumentene hvilke vurderinger og konklusjoner som er gjort. NVE skal ha 
tilsendt planbeskrivelse, plankart og bestemmelser samt alle relevante fagkyndige utredninger som er gjennomført i forbindelse med planarbeidet. Vi ber 
om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rm@nve.no.  
 
Med vennlig hilsen 
 
Frederik Eide 
Avdelingsingeniør 
 
Norges vassdrags- og energidirektorat 
Region Midt-Norge 
Abels gate 9, 7030 Trondheim  
Tlf.: 22 95 99 00 
Tlf. direkte.: 22 95 99 36 
E-post: frei@nve.no 
https://www.nve.no  
 
NVE Region Midt har flyttet. Fra 01.10.2017 finner du oss i Abels gate 9, 7030 Trondheim.  
Vårt varemottak har adresse Professor Brochs gate 20, 7030 Trondheim. 
 
 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/retningslinjer/2011/retningslinjer2011_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
mailto:rm@nve.no
mailto:frei@nve.no
https://www.nve.no/

