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Nord-Aurdal - Endring reguleringsplan Freningvegen - Varsel om oppstart

Viser til brev datert 14. februar 2018, med varsel om endring for deler av reguleringsplan for Freningvegen.
De viste endringene berører ingen av våre ansvarsområder i vesentlig grad, og vi har ingen merknader til
planendringene.
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NVEs generelle tilbakemelding - Varsel om oppstart - Endring av
reguleringsplan for Freningvegen, Aurdalsåsen - Nord-Aurdal
kommune, Oppland - Ny planid 0542DR258
Vi viser til varsel om oppstart mottatt 14.02.2018.
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 disse saksområdene skal tas hensyn til ved utarbeiding av arealplaner etter plan- og
bygningsloven.
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.
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. 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 har konsesjon etter energi- og vassdragslovgivningen.
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.
E-post: nve@nve.no, Postboks 5091, Majorstuen, 0301 OSLO, Telefon: 09575, Internett: www.nve.no
Org.nr.: NO 970 205 039 MVA Bankkonto: 7694 05 08971
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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.

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder.
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 ro@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 ønsker bistand til i
den enkelte saken.

Med hilsen

Petter Glorvigen
regionsjef

Kristin Hasle Haslestad
senioringeniør

Dokumentet sendes uten underskrift. Det er godkjent i henhold til interne rutiner.
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0786 Oslo
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Areal Plus+ AS v/Reidun Torsgård
Fåvangvegen 2
2634 Fåvang

SAK: Endring av reguleringsplan for del av Freningvegen
Plan-ID: 0542 DR258
Nabovarsel datert 06.06.18, mottatt 12.06.18
Endring i forhold til gjeldende reguleringsplan.
Innledningsvis bemerkes at det mottatte materiale ikke klart beskriver hvilke
endringer det søkes om.
Merknader fra eiere av Gnr./bnr. 93/82 og 93/391;
1. Atkomstvei
Gnr./bnr. 93/82 og 93/391 har i dag veirett med atkomst fra Freningvegen.
Denne forutsettes opprettholdt. Det er tegnet inn ny ”stikkvei” lagt inn mot
grensen mellom tomt 62 og Gnr.93/82. Det er ikke aktuelt å benytte denne for
atkomst til Gnr./bnr. 93/82 og veien forutsettes flyttet ned mot tomt 62.
Skissert på vedlagte kopi av kart, vedlegg D1.
2. Areal til friluftsformål
Det synes å fremgå av vedlagt kart D2 at det fra tidligere Gnr./bnr. 93/81 er
ervervet en ”kile” tomt for å legge til rette for fremføring av VAV. Denne
traseen, som er regulert til Friluftsformål, ligger vest for Gnr./bnr. 93/82 og
93/391.Øst for disse eiendommene er tilsvarende regulert et bredere område
til Friluftsformål, ski og turvei, som bedre dekker behovet for atkomst til/fra
Freningen. For å unngå sjenerende ”trafikk” på begge sider av våre
eiendommer forutsettes at det ikke legges til rette for bruk av denne VAV
traséen som turvei.
3. VAV til gnr./bnr. 93/391
På vedlagte kopi av kart vedlagt D2 er det tegnet inn ønsket fremføring av
VAV til Gnr./bnr. 93/391. Det forutsettes at endelig trasé for VAV blir å avklare
senere.
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4. Vegetasjon, trær
Generelt forutsettes at vegetasjon og trær på de to eiendommene, Gnr./bnr.
93/82 og 93/391, ikke berøres. Spesielt nevnes høyvokste trær på Gnr./bnr.
93/82 på grensen mot tomt 62 og tomt 53.

Med vennlig hilsen
Nina Brodtkorb Spilling
Rolv-Erik Spilling

Vedlegg:

Reg. kart med påtegning datert 15.06.18
VAV kart med påtegning datert 15.06.18

Kopi m/vedlegg: Nord Aurdal Kommune
Plan, bygg, eiendom
Boks 143
2901 Fagernes
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