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Høringssvar - Nasjonal produktspesifikasjon for arealplan del 2.2. - spesifikasjon for 
tegneregler regionale planer 
 
Det vises til brev av 5. juli 2012 vedrørende ovennevnte.  
 
Olje- og energidepartementet har innhentet uttalelse fra Norges vassdrags- og 
energidirektorat (NVE) i saken. Direktoratet har følgende kommentarer:  
 

”Høringssaken gjelder hvordan og med hvilke symboler ulike områder og objekter 
skal avmerkes i arealplaner.  NVE forutsetter at opplysninger som er kraftsensitive 
etter energiloven beskyttes korrekt, også i forbindelse med arealplaner.   
 
(…) 
 
Høringen gjelder produktspesifikasjon for arealplan, tegneregler regionale 
arealplaner.  
 
Dette er en planform uten juridisk bindende arealrestriksjoner utover at vedtatte 
regionale planer med retningslinjer for arealbruk kan gi innsigelsesadgang til 
kommunale arealplaner som strider mot den regionale planen. Er det gitt regionale 
planbestemmelser til disse retningslinjene forsterkes føringene for kommunal 
planlegging. 
 
Det understrekes i høringsteksten at regionale planer som har retningslinjer for 
arealbruk bør ha en kartfesting av hvor retningslinjene gjelder og ev. synliggjøre 
arealer med regionale planbestemmelser. Videre står det at der det er behov for å 
lage plankart skal dette bl.a. gjøres for å vise hvilke hensyn som skal tas. Sonene der 
disse hensynene gjelder angis (sammen med arealformål)på plankartet og kalles 
regionale arealsoner. 
 
NVE kan imidlertid ikke se av høringsdokumentenes del om tegnespesifika-sjoner at 
en tenker å kartfeste hensynssoner (arealsone-hensynssone) i regionale planer a la 



hensynssoner i kommunale arealplaner. Det medfører at vi har problemer med å 
forstå om og ev. hvordan arealhensyn/restriksjoner, f.eks. farehensyn som flom- og 
skredfare, kan/skal vises i regionale planer med retningslinjer for arealbruk og 
hvordan de ev. skal kommunisere med kommuneplanen. Kan hende det er ment at 
slike hensyn kun skal framgå av planenes tekstdel supplert med regionale grenser. 
 NVE mener uansett at det er utydelig framstilt hvordan dette skal gjøres og 
anbefaler at det utdypes/ spesifiseres.  Er det ikke meningen at hensynssoner 
(arealsone-hensynssone), f.eks. farehensynssoner, skal vises i regionale arealplaner, 
men først komme inn på kommuneplannivå bør det framgå tydelig. Det må da 
forklares bedre hva en mener med hensyn i omtalen av regionale arealsoner. 
 
Når det gjelder spesifikasjon for framstilling av arealformål har NVE ingen 
merknader”. 

 
Departementet slutter seg til NVEs merknader og ser det som svært viktig med klare regler 
for kartfesting av hensynssoner også i regionale planer, særlig av hensyn til å vise 
fareområder knyttet til flom- og skred.  
 
Departementet savner også en nærmere begrunnelse for utvelgelsen av arealformål og 
grupperingen av disse.   
 
Vi ber om at våre innspill følges opp i det videre arbeidet. Det endelige forslaget bes også 
utkvittert med NVE, eventuelt med OED før den nye standarden og de nye tegnereglene tas i 
bruk. 
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