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NVEs innspill til varsel om oppstart av reguleringsplan - Høring av
planprogram for Evenes flystasjon og Harstad/Narvik lufthavn - Evenes
kommune
Vi viser til mottatt varsel om oppstart av reguleringsplan samt høring av planprogram. NVE er
forvaltningsmyndighet for forebygging av flom- og skredfare, samt energi- og vassdragsanlegg
Verdiene knyttet til Kvitforsvassdraget
Kvitforsvassdraget er vernet mot kraftutbygging som et lavlandsvassdrag av stor verdi.
Vannressursloven har nedfelt vernet og gir overordnet myndighet et ansvar til å sørge for at planer etter
bla PBL hensyntar verneverdiene. Rikspolitiske retningslinjer for verna vassdrag (RPR) gir også klare
retningslinjer til planlegging av tiltak i verna vassdrag og gjelder vassdragene med sideelver og
stedfestede arealer innenfor hele nedslagsfeltet. Inngrep som reduserer verneverdiene skal søkes unngått.
Kvitforsvassdraget med mange vann og myrer danner et sammenhengende våtmarksystem som er et av
de mest varierte og produktive i Nordland og Troms. Fuglefaunaen, særlig knyttet til vann og våtmark,
er uvanlig rik og har stor verneverdi til tross for nærheten til flyplassen. Det er kjent at vassdraget i dag
til dels er forurenset. Planområdet ligger i sin helhet innenfor nedbørsfeltet til vassdraget.
Planprogram: 4.6 og 4.11 har fokus på naturmiljø og forurensing til vassdraget. Det er viktig at funn
kartfestes og fremgår av plandokumentene. Vi har ingen ytterligere innspill til utredningsbehov.

Naturfare
Planområdet ligger i et flatt område i hovedsak på blokkhav. Det er liten risk for Kvikkleireskred men
det er registrert kvikkleire i veikrysset til flyplassen. Grunnforhold ved nye tiltak må vurderes. Dersom
tiltaket berører områder med kvikkleire er det viktig at kvikkleiresonen avgrenses og områdestabiliteten
vurderes, jf. NVEs veileder nr. 7/2014 Sikkerhet mot kvikkleireskred
http://webby.nve.no/publikasjoner/veileder/2014/veileder2014_07.pdf
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Hovedkontor

Region Midt-Norge

Region Nord

Region Sør

Region Vest

Region Øst

Middelthunsgate 29

Vestre Rosten 81

Kongens gate 14-18

Anton Jenssensgate 7

Naustdalsvegen. 1B

Vangsveien 73
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Postboks 2124
7075 TILLER

8514 NARVIK

3103 TØNSBERG

Postboks 4223
6800 FØRDE

2307 HAMAR
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Deler av planområdet ligger innenfor aktsomhetskart for flom. Aktsomhetskartet er et grovt anslag på
maksimale flomvannstander avhengig av nedbørfeltstørrelser for en ekstrem flom. Nøyaktigheten er i
henhold til disse forutsetninger. NVE kjenner ikke til at det har vært flomhendelser i vassdraget.
Planprogram 4.14 ivaretar at grunnforhold og naturfare fra økt nedbør vurderes. Vi har ingen ytterligere
merknader til utredningsbehov

Tiltak i vassdrag
Hvis tiltak vil komme i berøring med vassdrag eller det viser seg påkrevd med utfylling i eller
omlegging av vassdrag må reguleringsplanen inneholde grundige beskrivelser. NVE vil da kunne
vurdere om slike planer er konsesjonspliktig etter vannressursloven § 8. Hvis reguleringsplanen ivaretar
de hensyn og interesser som er relevant kan reguleringsplanen erstatter behandling etter
vannressursloven, jf. vannressursloven § 20.

Konsekvenser i anleggsfasen
Hvis det skal foregå anleggsvirksomhet innenfor nedbørsfeltet til Kvitforsvassdraget bør det utarbeides
miljøplan/detaljplan for inngrepene og vilkår for eks. midlertidige deponer, anleggsveier fjerning og
reetablering av vegetasjon. Det er viktig at kantsonen langs vassdragene opprettholdes.
Planprogram 4.11, 4.16 omhandler deler av dette. Vi ber om at anleggstiltak kartfestes og fremgår av
plandokumentene.
Med hilsen

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