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NVEs generelle tilbakemelding - Varsel om søknad om endring av 

gjeldende reguleringsplan for Festningsåsen 4, Bjørkelangen - 

Aurskog Høland kommune 

 

Vi viser til oversendelse av søknad om endring av ovennevnte plan datert 24. mars 2022. 
 

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). 

På grunn av stor saksmengde i forhold til tilgjengelige ressurser har ikke NVE kapasitet til å 
gå konkret inn i alle reguleringsplaner som kommer på høring. NVE vil prioritere å gi 

konkrete innspill og uttalelser til reguleringsplaner det blir bedt om faglig hjelp til 

konkrete problemstillinger. Etter en faglig prioritering gir vi hjelp til de kommunene som 
har størst behov. 

 

NVEs generelle tilbakemelding 

Som planmyndighet har dere ansvar for å se til at NVE sine saksområder blir vurdert og 

ivaretatt i planforslaget. Vi har laget en Kartbasert veileder for reguleringsplan som leder 

dere gjennom alle våre fagområder, og gir dere verktøy og innspill til hvordan våre tema 
skal ivaretas i reguleringsplanen. Vi anbefaler at dere går gjennom veilederen og vurderer 

om våre saksområder er ivaretatt i planen med de endringene som fremmes. Dere må 

vurdere om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale interesser, jf. NVEs veileder 

https://nve.maps.arcgis.com/apps/MapSeries/index.html?appid=66271d2e94014aff80fc065a18ad1f50
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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2/2017 Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområder i 
arealplanlegging. 

Dere kan også bruke våre internettsider for arealplanlegging. Her er informasjonen og 

veiledningen lagt opp etter plannivå, https://www.nve.no/arealplanlegging/ . På NVEs 
internettsider finner dere koblinger til veiledere og verktøy. Det ligger også mye 

arealinformasjon på NVEs kartløsninger. 

 

Kommunens ansvar 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt nødvendig hensyn 
til flom- og skredfare, overvann, vassdrag og energianlegg i arealplaner, byggetillatelser og 

dispensasjoner. Dette gjelder uavhengig av om NVE har gitt råd eller uttalelse til saken.  

Dere kan ta kontakt med NVE dersom det er behov for konkret bistand i saken. 

 

 

 

 
 

Med hilsen 

 

Øyvind Leirset 

seksjonssjef 

Susan Solbrå 

senioringeniør 

 

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