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NVEs innspill til varsel om oppstart - Utvidelse av reguleringsplan for 

Ånderkleiva næringsområde - Ibestad kommune 

Vi viser til varsel om planoppstart datert 28.09.2018. 

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 nasjonale og vesentlige regionale interesser innen disse saksområdene skal tas hensyn til 
ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og bygningsloven. Forslagstiller har ansvar for at disse 
interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Bakgrunn 

Hensikten med planarbeidet er å skaffe hjemmel for utvidelse av eksisterende virksomhet på området, 
rederi/ fiskeri/ akvakultur.Det er også sendt ut varsel om oppstart av detaljregulering for Ånderkleiva 
massetak som ligger på andre siden av fylkesvei Fv 132, se NVEs innspill til planoppstart datert 
12.10.2018. 

Flom, erosjon og skred 

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, erosjon og skred. 
Plan- og bygningsloven og Byggteknisk forskrift (TEK17) setter tydelige krav til sikkerhet mot flom, 
erosjon og skred ved planlegging og utbygging. På reguleringsplannivå vil det ofte være behov for en 
detaljert fagkyndig utredning av faren. Hensyn til klimaendringer skal også vurderes. 

I forbindelse med tidligere planprosess for Ånderkleiva næringsområde i 2016 fremmet NVE innsigelse 
grunnet manglende utredning av grunnforholdene. Det ble så gjort undersøkelser og utredninger av 
grunnforholdene og NVE trakk innsigelsen. Vi synes derfor det er positivt at det denne gangen er fokus 
på grunnforholdene i forbindelse med utvidelse av reguleringsplanen og at det er beskrevet at 
Multiconsult vil benyttes til dette arbeidet. NVE forutsetter at disse utredningene vil bli utført i henhold 
til NVEs veileder 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred.  
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Generell info - 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. 

Dersom planen berører NVEs saksområder, skal NVE ha tilsendt planen ved offentlig ettersyn.  

NVE legger til grunn at kommunen vurderer om planen ivaretar nasjonale og vesentlige regionale 

interesser. 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. Vi ber 

om at alle plandokumenter sendes elektronisk til rn@nve.no. 

NVE vil prioritere å gi innspill og 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. Vi ber derfor om at det skrives tydelig i oversendelsesbrevet til NVE hva 

en eventuelt ønsker konkret bistand til i den enkelte saken.  

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 
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Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner. 
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