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NVEs innspill til varsel om oppstart - Detaljregulering for SøndreVåge
- GBnr 89/2,3og 84/5 - Karmøy kommune
Viser til deresvarselom oppstartDetaljreguleringfor Søndre Våge.
Uttak av masserkan påvirke grunnvannsforholdenei området. NVE mener grunnvann må inn
som utrednings tema i konsekvensutredningenfor å avklare eventuellekonsekvenserog
avbøtendetiltak.
Viser for øvrig til vår generelleinformasjonved oppstart av reguleringsplan:
Norgesvassdrags
- og energidirektorat(NVE) er nasjonalsektormyndighetmedinnsigelseskompetanse
innenfor saksområdene
flom-, erosjon- og skredfare,allmenneinteresserknyttet til vassdragog
grunnvann,og anleggfor energiproduksjonog framføringav elektrisk kraft. NVE gir råd og veiledning
om hvordannasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnen dissesaksområdene
skal tashensyntil
ved utarbeidingav arealplaneretterplan- og bygningsloven.Forslagstillerhar ansvarfor at disse
interesseneblir vurderti planarbeidet.
Flom, erosjonog skred
God arealplanlegginger det viktigste virkemiddeletfor å forebyggeskaderfra flom- erosjonog skred.
Plan- og bygningslovenog byggtekniskforskrift (TEK17) settertydeligekrav til sikkerhetmot flom,
erosjonog skredved planleggingog utbygging.På reguleringsplannivåvil det ofte værebehovfor en
detaljertfagkyndigutredningav faren.Hensyntil klimaendringerskal ogsåvurderes.
Vassdrag- og grunnvannstiltak
Det er storeallmenneinteresserknyttet til vassdragog grunnvann.Tiltak somkan medføreskadereller
ulemperfor allmenneinteresser,kan utløsekonsesjonspliktettervannressursloven.
Hvis det er behovfor
at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering
av vassdragstiltaki planen,så ber vi om at dettekommerklart
frem av oversendelsesbrev.
NVE kan avgjøreat reguleringsplankan erstattekonsesjon,dersom
vassdragsinteressene
er godt nok ivaretatti planen.
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Energianlegg
Et velfungerendesystemfor produksjonog overføringav energier avgjørendefor samfunnet.Planenmå
derfor ta hensyntil anleggsom er planlagteller har konsesjonetterenergi- og vassdragslovgivnin
gen.
Hvis planenkommeri berøringmedenergiinteresser,
bør berørteenergiselskapinvolveres tidlig.
Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgendeveileder og verktøy:
NVEs karttjenesterviser informasjonom flom - og skredfare,vassdragog energianlegg.
NVEs veileder2/2017Nasjonaleog vesentligeregionaleinteresserinnenNVEs saksområderi
arealplanleggingbeskriverhvordaninteressenebør ivaretasi planen,slik at en unngår
innsigelse.
NVEs retningslinje2/2011Flaum- og skredfarei arealplanarbeskriverhvilke flom- og
skredprosesser
som kan utgjørefare, og hvordandissefarenebør utredesog innarbeidesi
planen.
NVEs sjekklistefor reguleringsplaner et nyttig verktøy,for å sikre at alle relevantesaksområder
er vurdertog godt nok dokumentert.
Flere nyttige veiledereog verktøyfinnes på www.nve.no/arealplan
.
NVE leggertil grunnat kommunenvurdererom planenivaretarnasjonaleog vesentligeregionale
interesser.I plandokumentene
må det gå tydelig fram hvordande ulike interesseneer vurdertog
innarbeideti planen.Alle relevantefagutredningerinnenNVEs saksområdermå værevedlagt.Vi ber
om at alle plandokumentersendeselektronisktil rs@nve.no
.
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