
 

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 

Hovedkontor Region Midt-Norge Region Nord Region Sør Region Vest Region Øst 

Middelthunsgate 29 Abels gate 9 Kongens gate 14-18 Anton Jenssensgate 7 Naustdalsvegen. 1B Vangsveien 73 

Postboks 5091, Majorstuen   Postboks 2124  Postboks 4223 

0301 OSLO 7030 TRONDHEIM 8514 NARVIK 3103 TØNSBERG 6800 FØRDE 2307 HAMAR 

      

 

Gjerdrum kommune 

Postboks 10 

2024 GJERDRUM 

 

   

Vår dato: 20.03.2018         

Vår ref.: 201605722-13     

Arkiv: 323   Saksbehandler: 

Deres dato: 16.03.2018 Torleiv Yli Myre 

Deres ref.: 2014/1825 

   

     

1 

NVEs generelle tilbakemelding ved offentlig ettersyn - Reguleringsplan 

for gang og sykkelveg mellom Leikvoll - Klampenborg, Skedsmo og 

Gjerdrum kommuner, Akershus 

Vi viser til oversendelse datert 16.03.2018, der Gjerdrum kommune viser til at NVE ikke ble varslet ved 

offentlig ettersyn av reguleringsplan for gang og sykkelveg mellom Klampenborg og Leikvoll, og derfor 

ber om en høringsuttalelse fra NVE så raskt som mulig, senest innen 05.05.2018 

 

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.  

 

NVE prioriterer å gi 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, der vi ber kommunen om å skrive tydelig i oversendelsesbrevet hva en eventuelt 

ønsker bistand til i den enkelte sak. I denne saken kan vi ikke se at det er bedt om slik bistand, kun en 

generell høringsuttalelse fra NVE. NVE gir derfor ikke konkret uttalelse i denne saken i første omgang.  

 

For generell informasjon og veiledning knyttet til NVEs saksområder viser vi til NVEs veileder 2/2017 

Nasjonale og vesentlige regionale interesser innen NVEs saksområde i arealplanlegging, og øvrig 

veiledningsmateriell på NVEs nettsider www.nve.no/arealplan. 

 

NVE minner om at det er kommunen som har ansvaret for at det blir tatt tilstrekkelig hensyn til flom- og 

skredfare i arealplaner, byggetillatelser og dispensasjoner, slik at ny utbygging blir tilstrekkelig sikker. 

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

 

Dersom det med denne oversendelsen ønskes konkret bistand fra NVE, ber vi Gjerdrum 

kommune om å gi tydelig tilbakemelding på hva dere ev. ønsker bistand til. NVE vil likevel svare 

ut saken innen 05.05.2018. 

 

http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2180465
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_01.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_01.pdf
http://www.nve.no/arealplan


 
Side 2 

 

 

 

 

Med hilsen 

 

Petter Glorvigen 

regionsjef 

Torleiv Yli Myre 

seniorrådgiver 

 

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

   

   
 

  

Kopi til: 

Berit Adriansen 

 


