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NVEs generelle innspill - Varsel om oppstart - Detaljreguleringsplan for 

Birkelund boligfelt, gnr. 19 bnr. 49 og 185. planID 2020501 - Evenes 

kommune 

Vi viser til varsel om oppstart. 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). Forslagstiller har ansvar for at disse 

interessene blir vurdert i planarbeidet. 

Flom, erosjon, skred og overvann  

God arealplanlegging er det viktigste virkemiddelet for å forebygge skader fra flom, overvann, erosjon 

og skred. Pågående klimaendringer vil øke risikoen for disse faretypene. Pbl setter tydelige krav til 

sikkerhet mot naturfare og sikker byggegrunn ved planlegging og utbygging, og byggteknisk forskrift 

(TEK17) kapittel 7 utdyper dette i forhold til flom-, erosjon- og skredfare. På reguleringsplannivå vil det 

ofte være behov for en detaljert fagkyndig utredning av faren.  

Mer utbygging i nedbørfeltet gir økt andel tette flater. Dette bidrar til raskere avrenning og større 

mengder vann på terrengoverflaten (overvann). Økningen kan føre til oversvømmelser i byggeområdene 

og flom i vassdragene. Det er viktig å være oppmerksom på at ny utbygging også kan blokkere 

avrenningen ovenfra, som igjen kan føre til skader på selve bygget eller lede overvannet i uønsket 

retning. Økosystem som eks. flomskog, myrer og våtmarker har en flomdempende funksjon som bør 

bevares i størst mulig grad. t. Klimaendringenes påvirkning på avrenningen i byggeområdene må også 

avklares. Dette må gjøres tidlig i planprosessen slik at det blir satt av tilstrekkelig areal før bygninger og 

infrastruktur planlegges. Se ellers informasjon om overvann på www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi. 

Tiltaket ligger utenfor områder med mulig fare for skred i bratt terreng. Det er ikke vassdrag i området. 

Planområdet ligger som omtalt under marin grense og fare for kvikkleireskred må vurderes.  

http://www.nve.no/hydrologi/urbanhydrologi
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Vassdrag- og grunnvannstiltak 

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. Hvis det er behov for 

at NVE gjør en konsesjonspliktvurdering av vassdragstiltak i planen, så ber vi om at dette kommer klart 

frem av oversendelsesbrev.  NVE kan avgjøre at reguleringsplan kan erstatte konsesjon, dersom 

vassdragsinteressene er godt nok ivaretatt i planen.  

Energianlegg 

Et velfungerende system for produksjon og overføring av energi er avgjørende for samfunnet. Planen må 

derfor ta hensyn til anlegg som er planlagt eller har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen. 

Hvis planen kommer i berøring med energiinteresser, bør berørte energiselskap involveres tidlig. 

 

Ved oppstart av planarbeidet anbefaler vi å bruke følgende veiledere 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. 

 www.miljokommune.no gir nyttige tips om overvannshåndtering i arealplanlegging.  

 

 Klimaservicesenteret/klimaprofilene gir et kortfattet sammendrag av dagens klima, forventede 

klimaendringer og klimautfordringer. 

 

 De Statlige planretningslinjene for klima og energiplanlegging og klimatilpasning av 28.09.2018 

gir føringer for hvordan kommunene skal ivareta klimaendringer i planleggingen. 

 

 For vurdering av overvann kan også følgende publikasjoner fra Norsk Vann være aktuelle. 

Norsk Vanns veileder A162 – «Veiledning i klimatilpasset overvannshåndtering» og Norsk 

Vanns rapport B22 - «Vann og avløp i arealplanlegging og byggesaksbehandling»,  

 

 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 nve@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.  

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
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.miljokommune.no/Temaoversikt/Vannforvaltning/Overvann/Overvann-i-planlegging
https://klimaservicesenter.no/faces/desktop/article.xhtml?uri=klimaservicesenteret%2Fklimaprofiler
https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2018-09-28-1469
https://www.norskvann.no/index.php/kompetanse/va-bokhandelen
http://www.nve.no/arealplan
mailto:nve@nve.no
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
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Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Knut Aune Hoseth 

regionsjef 

Eva Forsgren 

senioringeniør 

 

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

   

   
 

  

Kopi til: 

Sweco Norge AS - Narvik v/Ronny Dahl 
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Dahl, Ronny

Fra: Karl-Johnny Holtmo <kjholtmo@gmail.com>
Sendt: tirsdag 2. juni 2020 11:35
Til: Sigurd Leiros; linda.gabrielsen@narvik.kommune.no;

anne.elisabeth.evensen@narvik.kommune.no
Kopi: Britt-Anne Holtmo
Emne: Detaljregulering Birkelund boligfelt, Evenes kommune

Hei

Viser til brev datert 22.05.20 fra Ofoten Midt-Troms Boligbyggelag samt referat fra oppstartsmøte 15.05.20 krevet
av Narvik kommune v/Linda Gabrielsen. Vedleggene til referatet er ikke mottat.

Vi eier 19/185 og ferdigstiltehuset i 2011, boden 2012 og garasjen i 2014 - alt iht gjeldende reguleringsplan med
bestemmelser.

Da vi valgte å investere flere millioner i ny bolig i Stuslåtta 1 var det i forvisning om at resterende boligtomter skulle
bebygges med tilsvarende boligtype. Hvis dette endres vil forutsetningen for vår etablering bortfalle.
Ref. Kommuneplanens arealdel for Evenes kommune, vedtatt 26.06.2007, bebyggelsen karakter, stiluttrykk,
fargebruk m. m. skal utformes med stedlig byggeskikk.

Da vi ikke var invitert til oppstartsmøte har vi følgende spørsmål/bekymringer som ønskes besvart:

1). Kotehøyde og byggehøyde? Vi det få konsekvenser for solgangen på ettermiddag og kveld? Flate tak vil stenge
mer for solgang.

2).  Parkering, leke- og oppholdsmuligheter. I brevet fra OMT er det bestrevet at det er avsatt et større friområde i
sør-øst. Hvilken påvirkning får det for oss mht. Støy, støv og lignende?

3). Avfallshåndtering, overflatevann og snødeponering. Hva er tenkt mht. Plassering, omfang og løsning?

4). Trafikksikker adkomst for myke trafikanter. Kan det få konsekvenser for vår eiendom? Vi avstår ikke grunn til det
formålet.

5). Adkomst vei. Vi ønsker ikke trafikk utover normal boligtrafikk nær vår bolig.
Frykter at fortettning med flermannsboliger og adkomst vei nært vår bolig vil redusere livskvaliteten.

Vi bygde her under forutsetningene om at her skulle det være stille og rolig boligfelt med lite trafikk. Vi ønsker alle
nye naboer velkommen til Stuslåtta, men at etableringen skjer på samme vilkår som oss og boligene rundt.

Vi er en del av planområdet og krever derfor medvirkning i planprosessen ved deltagelse i møter o.l.
Når det sendes brev, så ber vi om at også vedleggene legges ved - denne gangen manglet alle tilhørende
oppstartsmøte.

Vh
Karl-Johnny og Britt-Anne Holtmo
Mob. 97760136 / 97739136
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