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Vi viser til brev datert 06.12.2021. Saken gjelder varsel om oppstart av arbeid med 

detaljregulering for forskningsfjøs og dyrevelferd. Formålet med planarbeidet er å legge til 

rette for forskningsaktivitet innen dyrevelferd, kvalitet og bærekraft. 
 

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).  

 

NVEs konkrete innspill 

Plan- og bygningsloven (pbl) § 28-1 stiller krav om tilstrekkelig sikker byggegrunn før ny 

utbygging. Kravene til sikkerhet er konkretisert i byggteknisk forskrift (TEK17) kapittel 7. 

Ved siste plannivå må det være avklart at tiltak kan gjennomføres med tilstrekkelig 

sikkerhet. Dette er tydeliggjort i Kommunal- og Moderniseringsdepartementet (KMD) sitt 

rundskriv H5/18 «Samfunnssikkerhet i planlegging og byggesaksbehandling». 

Innenfor planområdet er det merket av flere aktsomhetsområder for skred i bratt terreng. 
Deler av området ser ut til å berøre faresone for flomfare. Planarbeidet må ta hensyn til 

kraftledning som går gjennom området og som ENIDA AS eier.  

  

 

https://lovdata.no/lov/2008-06-27-71/%C2%A728-1
https://dibk.no/byggereglene/byggteknisk-forskrift-tek17/7/innledning/
https://www.regjeringen.no/no/dokumenter/samfunnssikkerhet-i-planlegging-og-byggesaksbehandling/id2616041/?ch=1


 
Side 2 

 

 

For å få en fullstendig oversikt over hvordan dere kan ta hensyn til tema nevnt over i 
detaljreguleringen anbefaler vi dere å bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her 

er informasjonen og veiledningen lagt opp etter plannivå. Vi vil særlig vise til Kartbasert 

veileder for reguleringsplan. Veilederen leder dere gjennom alle våre fagområde, og gir 

dere verktøy og innspill til planarbeidet. Den som utarbeider planen, har ansvar for at 
disse interessene blir vurdert i planarbeidet. 

 

NVEs oppfølging av planarbeidet 

Planen berører NVEs saksområder og vi skal ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn. I 

plandokumentene må det gå tydelig fram hvordan de ulike interessene er vurdert og 
innarbeidet i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være 

vedlagt planer som sendes på høring til NVE. Vi ber om at alle plandokument blir sendt 

elektronisk til NVE. 

NVE prioriterer å gi innspill og uttalelser til reguleringsplaner der det bes om faglig bistand 

til konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi bistand til de kommunene 

som har størst behov.  
 

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 
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https://www.nve.no/arealplanlegging/
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
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