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NVEs innspill - Varsel om oppstart - Detaljregulering for Jendem - 

Storelvvegen - GBnr 34/225 mfl - Fræna kommune  

Vi viser til varsel om oppstart datert 09.10.2018.  

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 (pbl).  

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 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. 

 

Konkret innspill: 

Planområdet ligger under marin grense og NGU sitt løsmassekart organisk materiale. Under løsmassene 

i overflata kan det være marine avsetninger. I område med marine avsetninger kan det ikke utelukkes 

forekomster av kvikkleire. Fare for områdeskred av kvikkleire må derfor være et tema i ROS-analysen. 

NVE anbefaler at prosedyren i NVE veileder 7/2014 «Sikkerhet mot kvikkleireskred» blir benyttet så 

langt som nødvendig for å avklare skredfaren.  

Like nord for planområdet renner bekk som kan gi potensiell flomfare i planområdet. Utbygging i 

myrområdet vil trolig endre avrenningsmønsteret, og vi anbefaler å ha fokus på håndtering av 

overflatevann. Norsk klimaservicesenter har utarbeidet Klimaprofil for Møre og Romsdal og NVE 

https://www.nve.no/karttjenester/
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2017/veileder2017_02.pdf
http://webfileservice.nve.no/API/PublishedFiles/Download/201403352/2213145
http://www.nve.no/arealplan
http://publikasjoner.nve.no/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
https://cms.met.no/site/2/klimaservicesenteret/klimaprofiler/klimaprofil-m%C3%B8re-og-romsdal/_attachment/12032?_ts=15dcb1b2fb3
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anbefaler å legge kunnskapen i klimaprofilen til grunn i planarbeidet. Vurdering av disse forholda må 

komme fram i ROS-analysen 

 

I plandokumentene må det gå tydelig fram hvilke vurderinger som er gjort og hvordan de er innarbeidet 

i planen. Alle relevante fagutredninger innen NVEs saksområder må være vedlagt. Vi ber om at alle 

plandokumenter sendes elektronisk til rv@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.    

Ta gjerne kontakt på e-post eller telefon ved konkrete spørsmål om NVEs saksområder. 

 

 

Med hilsen 

 

Brigt Samdal 

regionsjef 

Ole-Jakob Sande 

senioringeniør 

 

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