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Høringssvar fra NVE - forslag til endringer i plan- og bygningsloven 

Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE) viser til høringsdokumenter oversendt fra Kommunal- og 

moderniseringsdepartementet 20. september 2016.  

NVE har ingen innvendinger til at ordningen med planforum gjøres obligatorisk i hver region. NVE 

prioriterer å delta i planforum når det er relevant for våre fagområder, i tråd med «Nasjonale 

forventninger til kommunal og regional planlegging».  

Når det gjelder stedfestet informasjon om ledninger i grunnen, vil NVE peke på at det er viktig at 

hensynet til taushetsplikten for kraftsensitiv informasjon i energiloven blir ivaretatt. Vi regner med at 

nærmere regler på dette området vil bli fastsatt i forskrift og ønsker å bli involvert i dette arbeidet før 

saken sendes på høring. 

NVE støtter forslaget om å klargjøre at løsning for avledning for håndtering av overvann skal vurderes 

og avklares før rammetillatelse gis.  

NVE er positiv til forslaget om å flytte § 28-1 om fareområder til lovens kapittel 1. På denne måten 

mener vi hensynet til sikkerhet gis økt vekt, samtidig som det tydeliggjøres at kravene gjelder alle tiltak 

uavhengig av søknadsplikt. Når det gjelder ordlyden i ny § 1-8 a, vil NVE foreslå et tillegg i andre 

setning, for å ivareta tilfeller der tiltaket i seg selv kan medføre fare for andre, jf også ordlyden i TEK 

10, § 7-1. NVE foreslår følgende endring:   

Det samme gjelder for andre tiltak der grunn utsettes for fare eller vesentlig ulempe som følge 

av tiltaket. 

For øvrig har ikke NVE kommentarer til de fremlagte forslagene.  
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