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Forord
Åsnes kommune ble invitert av NVE om adelta i prosjektet FLOWS og hvor
kommunen skulle se på hvordan arealbruken i flomutsatte områder kan forvaltes
ved benytte arealdelen av kommuneplanen som virkemiddel.

Prosjektet i Åsnes kommune har vært underlagt nasjonal ledelse fra NVE.
Regionale partnere fra Fylkesmannen i Hedmark ved Beredskapsavdelingen,
Hedmark fylkeskommune ved Plandirektøren og NVE, Region øst har bidratt med
innspill.

Det har spesielt vært et nært samarbeid med NVE's hovedkontor som har gitt
mange faglige innspill til planen, spesielt mhp NVE's forslag til revidert
"Retninglinje for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag'.

Det har vært en utfordring for kommunen adelta i et så omfattende prosjekt,
spesielt med aktører på internasjonalt nivå.

Gjennom prosjektet og prosjektledermøtene har både regionale og kommunale
planmyndigheter fått etablert nye faglige nettverk både på internasjonalt nivå
innen Nordsjø-regionen og på nasjonalt nivå.

Flisa, 31. mai 2006

Nils Lindeberg
Rådmann i Åsnes kommune

Ove Jonny Dybendal
Prosjektleder FLOWS WP3 c(iii)

Geir Udnæseth
Arealplanlegger
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Sammendrag
FLOWS WP3 C III er et interregprosjekt for Nordsjøregionen. Et demonstra-
sjonsprosjekt som viser behandling av flomtemaet innenfor dagens plan- og
bygningslovgiving, samt mulige forbedringer. Hensikten med prosjektet er å se
på beredskap og skadeforebygging ved storflommer. Prosjektet skal demonstrere
kommuneplanens arealdel som verktøy, og belyse mulighetene dagens lov- og
regelverk gir for styring av arealbruk i flomutsatte områder rundt elvene Glomma
og Flisa i Åsnes kommune.

Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging, som
skal samordne viktige behov for vern og utbygging. Graden av detaljering i
planen avgjøres av kommunen. Arealdelen består normalt av både kart og
bestemmelser, som til sammen utgjør den juridisk bindende delen av kommune-
planen. Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning i den forstand at den enkelte
grunneier ikke kan ta i bruk og bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn
den som er fastsatt i planen. Tiltak som strider mot kommuneplanens arealdel
eller kommunedelplan er derved forbudt.

Med planen kan det følge retningslinjer til kommunens egne organ om hvordan
planen skal følges opp og gjennomføres. Det kan også være retningslinjer for
hvordan områder bør benyttes, og hvordan aktuelle tiltak bør utføres i bestemte
situasjoner. Retningslinjene er ikke juridisk bindende. Plan- og bygningsloven
angir uttømmende hvilke arealbrukskategorier som kan nyttes i kommuneplanens
arealdel, og som gir rettsvirkninger. Aktuelle planbestemmelser kan grovt
inndeles i krav om detaljplan, krav og kriterier i byggeområder og landbruks-,
natur- og friluftsområder med spredt utbygging, rekkefølge, samt byggeforbud.

Det aktuelle planområdet i Åsnes er preget av rolige former, med vide sletter
mellom slake åser. Glomma bukter seg bred og rolig gjennom området.
Kommunesenteret Flisa ligger på en terrasse i sikkerhet for flom. Det meste av
landskapet i dalen er oppdyrket, og spredt bebygd med gardstun og boligtomter. I
den sørlige halvdelen av planområdet ligger grendesenteret Hof, med en rekke
offentlige bygninger, bank, forretninger m.m. Jernbanen ligger øst for Glomma,
og gjennomfartsveger går på hver side av elva, men er knyttet sammen med to
bruer. På østsiden ligger riksvegen i flomsikre områder, mens vegene på vest-
siden er flomutsatt ved verkebrudd. Områdene er i hovedsak beskyttet av flom-
verker dimensjonert for en "200-ars" flom. Områdene langs Glomma har fra
gammelt av vært utsatt for oversvømmelser og har også flere ganger skiftet løp.
En kan se rester etter flere gamle elveleier i dalbunnen. Elva skiftet til nåværende
løp i tidsrommet 1552-1597, da den sluttet å gå i Strandsjøen, gjennom
K vesetenga og i Dau vatnet. Den naturlige vannføringen er liten om vinteren, og
vanligvis opptrer alle store flommer i vassdraget på forsommeren. En rekke store
flommer i nyere tid har resultert i bygging av flomverk. I Åsnes er det 65 flom-
og erosjons-sikringsanlegg under kommunalt tilsyn. For planlagte sikringstiltak
kreves det i noen tilfeller at det innhentes dispensasjon fra gjeldende
arealplankrav. I andre tilfeller kreves det utarbeidet reguleringsplan for arbeidene,
bl.a. er dette ofte nødvendig for å få avsatt areal til etablering av anlegg.
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Vannforsyningen innen planområdet er det både kommunal og privat. Det
kommunale vannverket har produksjonsbrønner som er lokalisert utenfor
flomutsatte områder. Produksjonsbrønnen for det private vannverket som
forsyner tettstedet Hof er sikret med flomverk til 200-års nivå.

Det kommunale kloakkrenseanlegget ligger bygningsmessig på flomsikkert
område, men hoved-pumpestasjonen som forsyner anlegget i Hof er sikret bak
200-års flomverk. Ny kloakkpumpestasjon ved Kvisler i Hof er plassert slik at all
elektronikk ligger over nivået for 500-års flom.

Under siste storflom viste det seg for øvrig at mange oljetanker fløt opp. Dette
kunne ha vært unngått, dersom tankene hadde vært forankret.

Kommunen har selv og i samarbeid med andre myndigheter foretatt omfattende
grunnlagsregistreringer til planarbeidet, slik som: flomsonekart, dybdekart,
registreringer av eldre bygninger av kultur-historisk interesse, avløpsanlegg og
oljetanker, vannforsyning, forurensnings-kilder, grunnvannsmålinger,
jordbruksdrenasje og pumpeanlegg, risiko- og sårbarhetsanalyse, verker og
tilførselsveger, radon og løsmasser.

Kommunen har det formelle ansvaret for å etablere og vedlikeholde nødvendig
kartgrunnlag for oppgaver etter plan og bygningsloven. Delingsloven pålegger
kommunen å ha et eiendomskartverk, og melde i fra til et sentralt register ved
etablering eller endring av data knyttet til grunneiendommer, adresser eller
bygninger (GAB). Innformasjonen blir systematisert og tilført tilleggsdata fra
tinglysing/grunnbok, folkeregister, enhetsregister og postregister. Data fra GAB
kobles direkte sammen med GIS-systemene. I tillegg har kommunen også flere
egenproduserte kart og registre, som vann- og avløpskart, private septikanlegg og
plankart. Ved bruk av GIS-verktøyet kan kommunen avmerke en eiendom i kartet
og få opp tilhørende informasjon. GIS-analyser kan bl.a. brukes til å finne ut
hvilke eiendommer, bygninger og personer som blir berørt ved ulike flomhøyder.

Når det gjelder risikovurderinger i forbindelse med flomfare, er Norges
Vassdrags- og Energidirektorat (NVE) fagmyndighet, og får derfor arealplanene
til uttalelse før endelig vedtak fattes. I den grad det foreligger flomsonekart og
dybdekart forutsettes det at disse legges til grunn i arealplanleggingen. NVE har
utarbeidet retningslinjer som definerer sikkerhetskrav ved utbygging i flomutsatte
områder.

Plan- og bygnings-loven fastsetter at det er kommunens ansvar å påse at det ikke
bygges på utrygg grunn. Ved en stor flom kan det derfor f.eks. oppstå
setningsskader på eiendom og bebyggelse, selv om dette ikke medfører direkte
brudd i flomverket. Et eventuelt grunnbrudd vil imidlertid medføre totale
ødeleggelser nær bruddstedet. Fradeling og bebyggelse like inntil flomverket er
derfor betenkelig og bør forhindres. Sonen i nærområdet til flomverkene kan
derfor ikke utlegges som byggeområde, men må anses som fareområder. Mulige
fareområder bør synlig-gjøres så tidlig som mulig i planprosessen og tas med på
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oversiktsplannivå. Utstrekningen og omfanget av arealer som båndlegges til
fareområder i forbindelse med flomverk, vil være avhengig av flere faktorer.
I tillegg til områder like inntil verkene, er det særlig områder med fare for brudd
og plutselig, voldsom vanngjennomstrømming, samt lavtliggende områder, som
bør bånd-legges for regulering. Reguleringsplan er det eneste verktøy kommunen
har for å styre ønsket arealbruk innenfor, inntil og på verkene.

I en flomsituasjon kan det være aktuelt å åpne flomverk når det ikke lenger er til å
unngå at fyllingen blir overtoppet på tilfeldige punkter. Det vil da bli aktuelt a
foreta en kontrollert åpning av verket der et brudd på forhånd er vurdert amedfore
minst skade og fare. Slike punkter bør påvises allerede i kommune(del)planen.
Åpningspunktene bør fortrinnsvis lokaliseres lengst mulig nedstrøms langs
verkeanleggene, og i forbindelse med lavpunkter i terrenget. Arealene innenfor
åpningspunktene vil bli særlig utsatt for fare, og bør derfor båndlegges med et
utvidet areal, i likhet med gamle elveleier i tilknytning til verket. Et totalhensyn
tilsier at verkene først bør åpnes mot ubebygde områder, før bebygde arealer
oversvømmes. Med andre ord bør det i planen tas inn retningslinjer om
rekkefølge, der det framgår at verkene langs jordbruksområdene skal åpnes, når
det er overhengende fare for at verkene langs bebygde områder vil briste.
Likeledes bør det gis retningslinjer om at verkene langs jordbruksområdene ikke
bør påbygges slik at disse utgjør et større press mot verkene langs bebygde
områder. Områder som i mindre grad er utsatt for fare, og som det ikke er aktuelt
å båndlegge med tanke på regulering til fareområde, kan disponeres som
landbruks-, natur- og friluftsområde. Områder langs elvebredder der det er fare
for flom og utrasing, kan legges ut til «Områder for særskilt bruk eller vern av sjø
og vassdrag», supplert med bestemmelser. Uansett hvilken arealbrukskategori et
område er lagt ut til i planen, kan det vises hvilke områder som er utsatt for farer i
form av flom osv. En slik markering kan enten skje i form av egne tema- eller
illustrasjonskart, eller ved beskrivelse.
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1 Bakgrunn for planen

1.1 Om FLOWS delprosjekt WP3 c(III)
FLOWS er et interregpprosjekt III B for Nordsjøregionen som ledes av
Cambridge County Consil i England. Fra Norge ledes det av NVE. Andre
internasjonale partnere i prosjektet er Tyskland, Nederland og Sverige. Prosjekt
WP3C Ill går ut på innføring av flomtema i arealplanprosessen. Prosjektperiodens
varighet er fra 1.6.2003 til 1.6.2006. Et demonstrasjonsprosjekt viser behandling
av flomtemaet innenfor dagens plan- og bygningslovgiving, samt mulige
forbedringer. Demonstrasjonsprosjektet avsluttes 1.12.2005, men videreføres
sentralt i 2006, ved å utarbeide en rapport som viser "best praksis". Flows totale
budsjettramme er på over 9 mill euro. Prosjektet har også en egen hjemmeside
www.tlows.nu.

1.2 Formålet med prosjektet
Hensikten med prosjektet er å se på beredskap og skadeforebygging ved
storflommer. Prosjektet skal demonstrere kommuneplanens arealdel som verktøy,
og belyse mulighetene dagens lov- og regelverk gir for styring av arealbruk i
flomutsatte områder rundt elva Glomma i Åsnes kommune. Prosjektet vil påpeke
eventuelle mulige mangler i planverktøyet og komme med forslag til endringer i
lovverket. Det fokuseres særlig på problemstillinger knyttet til flom og
vassdragsnær arealbruk.

1.3 Organisering, arbeidsmåte
Plan- og bygningsloven forutsetter at planarbeidet foregår i samspill med private
lokale interesser og med statlige (i dette tilfelle bl.a. fylkesmannen i Hedmark og
NVE) og fylkeskommunale organer (Hedmark fylkeskommune).
Den demokratiske prosessen er sentral i lovverket. Organiseringen og
tidsrammene i prosjektet tillater ikke en reell planbehandling. Prosjektet vil kun
belyse planverktøyets muligheter gjennom planbestemmelser og retningslinjer
knyttet til områdekategorier.
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2 Kommunedelplan/ planområdet

2.1 Plantype
Kommuneplanens arealdel er en del av kommunens langsiktige planlegging. Den
skal samordne viktige behov for vern og utbygging, slik at det blir lettere a
utarbeide mer detaljerte planer, og raskere å fatte beslutninger i enkeltsaker i tråd
med kommunale mål og nasjonal arealpolitikk. Plan- og bygningsloven gir
kommunene selv mulighet for åta stilling til hvor detaljert arealdelen eller
kommunedelplanen skal utformes. Det kan utarbeides mer detaljerte
kommunedelplaner som benytter seg av de utfyllende bestemmelsene loven gir
adgang til. Dette er aktuelt i områder med felles problemstillinger som bør
vurderes i sammenheng.

2.2 Landskap
Planområdet er preget av rolige landskapsformer, med forholdsvis vide sletter av
løsmasseavsetninger, mellom slake og skogkledte åser. Glomma bukter seg bred
og rolig gjennom området, som også har flere avsnørte meandersjøer i ulike
stadier av gjengroing. De flomutsatte områdene er for en stor del avgrenset av
mer eller mindre markerte terrassekanter. En av de største og mest markerte
terrassekantene ligger nord i planområdet. Oppe på dette platået ligger
kommunesenteret Flisa i sikkerhet for flom fra elvene. Elveslettene er i hovedsak
avskoget, og det meste av landskapet i dalsenkningen oppdyrket.

4

-
-

Foto:Asnes kommune
Flisa tettsted med oversvømt areal i bakgrunn

2.3 Bebyggelse
Landbruksområdet er spredt bebygd med gardstun, og boligtomter langs
hovedvegene. Midt i den sørlige halvdelen av planområdet ligger det tidligere
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senteret i Hof kommune. (Hof ble slått sammen med Åsnes kommune på 1960-
tallet.) Der ligger også en rekke offentlige bygninger (skole, barnehage,
aldershjem, kirke), og bank, forretninger m.m.

2.4 Kommunikasjonssystemet
I dalsenkningen ligger jernbanen øst for Glomma, og gjennomfartsveger går
gjennom kommunen på hver side av elva. Disse vegene er knyttet sammen med
to bruer. På østsiden av elva ligger riksveg 20 i flomsikre områder, mens vegene
på vestsiden står i fare for å bli satt under vann ved flom og verkebrudd. Med
unntak av lavtliggende arealer vest for kommunesenteret Flisa, er områdene nå i
hovedsak beskyttet av flomverker som er dimensjonert for en "100-års" flom.

2.5 Klima
Det østnorske innlandsklimaet preger Åsnes, det vil si kalde vintre med snø og
varme somre.

For Flisa viser temperaturnormalen for 1961 - 1990 at januar er kaldeste måned
med minus 8,6 Ci gjennomsnitt. Etter 1990 har østlandsområdet hatt mindre snø
og noe høyere vintertemperaturer. Juli er varmest og har hatt en
gjennomsnittstemperatur på 15, 1 C. Nedbørsnormalene for Flisa viser at
vintermånedene er den tørreste perioden i året med februar med lavest
nedbørsmiddel på 28 mm nedbør, 21 mm av dette som snø. Juli, august og
september er månedene med mest nedbør, med juli som høyest med 75 mm
nedbør, alt som regn.

3 Problemstillinger knyttet til kommunedelplanarbeidet

3.1 Glommas "liv" (historikk og ufordringer)
Områdene langs Glomma mellom Elverum og Kongsvinger har fra gammelt av
vært utsatt for oversvømmelser og elvebrudd. De fleste partiene langs elva er i
tidenes løp blitt dannet ved avleiringer og består for det meste av finsand. Noen
steder dukker fjellformasjoner opp og danner strykpartier, andre steder finner vi
isavleiringer med grove maser som har stanset elvas graving. Flybilder viser at
elva stadig har skiftet løp og formet landskapet i dalbunnen.
Den naturlige vannføringen i hovedelva er liten om vinteren, men er på grunn av
en rekke kraftreguleringer økt. Avrenningen er stor i mai-juni i forbindelse med
snøsmeltingen og vanligvis opptrer alle store flommer i vassdraget på
forsommeren. Utover sommeren og høsten er det stort sett avtagende vannføring
og det er sjelden flommer av betydning på denne årstid.

Oversvømmelser og elvebrudd har vært noe folk langs Glomma har måttet leve
med. Det har vært en rekke store flommer i nyere tid som har resultert i bygging
av flomverk for å beskytte arealer langs Glomma. Blant annet flommene i 1916,
1934, 1966-67 og ikke minst flommen i 1995 har ført til bygging av flom- og
erosjonssikringsanlegg i offentlig regi. I tillegg har mange enkeltgrunneiere gjort
tiltak for å minske skadene av flom på sine eiendommer.
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Foto: Asnes kommune
Brudd i Lauta verket, storflommen 1995. 3 bygninger ble totalskadd og 70.000 m3
sand og matjord tok flomvannet med seg.

En av anbefalingene til Flomtiltaksutvalget etter flommen i 1995 var at det skulle
etableres et nasjonalt kartgrunnlag - flomsonekart - for de vassdrag i Norge som
har størst skadepotensial. Dette for abedre styring med arealbruken langs
vassdragene for å holde risikoen for flomskader på et akseptabelt nivå.

Det er utarbeidet flomsonekart for Glomma fra Flisa til grensa mellom Åsnes og
Grue kommuner. I Åsnes kommune er det store arealer, både landbruksområder
og bebygde områder som er flomutsatt dersom det opptrer store flommer. Ved
mindre og mellomstore flommer vil flomverk beskytte en stor andel av disse
arealene, men flomverkene er ikke dimensjonert for mer enn 50 til 100 års
gjentaksintervall, og områdene bak flomverkene vil være direkte flomutsatt ved
gjentaksintervall større enn det flomverkene er dimensjonert for.
Flomsonekartet danner også grunnlag for utarbeidelsen av et dybdekart for
arealene bak flomverkene i planområdet. Dette kartet viser vanndybde på
elvesletta ved et eventuelt brudd i flomverk eller overtopping av verket.

Normalvannforing (30-rsserie) for målestasjonen Nor i Glomma (v Kongsvinger)
er 288 m3/s (herav 22 m3/s tilfort med samløp Flisa).

Flomvassføring i Glomma nedstrøms Flisa finnes i NVE-Dokument 10/2000
"Flomberegning for Glommavassdraget oppstrøms Vorma". Her er følgende
kuliminasjonsvassforinger (m3/s) oppgitt:
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Vannførin m /sek.
Middelflom 1520
10-års flom 2098
20-års flom 2371
50-års flom 2721
l00-års flom 3010
200-års flom 3283
500-års flom 3679

3.2 Naturområder - konfliktområder - biologisk mangfold
Åsnes kommune har foretatt registreringer av biologisk mangfold, og fullførte
dette arbeidet i 2002. Materialet er sammenfattet på grunnlag av tidligere
avgrensede områdebeskrivelser, eksisterende rapporter, generell kunnskap om
naturtyper og befaringer/undersøkelser, som en del av utredningsarbeidet i
kartleggingen av det biologiske mangfoldet. Etter en samlet vurdering av viltkart,
naturtypekart, prioriterte ferskvannslokaliteter og forekomster av rødlistearter, er
det utarbeidet kart over "viktige" og "særlig viktige" områder.

Det er ingen områder innenfor kommunedelplanen som defineres som "viktige" i
denne sammenhengen. Arealkategorien "særlig viktige områder" er derimot
representert i form av et større sammenhengende areal. Området omfatter i grove
trekk Glomma med tilgrensende udyrket mark, fra Færder og til kommunegrensen
i sør, samt Strandsjøen, Dauvatnet, Flisnesevja, Gunnarsrudsjoen og Austadsjoen
med udyrkede områder inntil- og mellom elva og vannflatene. Dette området
omfatter også Flisa elv, opp til jernbanen, samt Nesevja og de andre avsnørte
meandersjøene, eller evjene, og våtmarkene mellomjernbanen og Glomma.

Bakgrunnen for arealkategorien er i hovedsak forekomster av sjeldne plantearter
og områdets betydning som leveområde for en rekke fuglearter. Elvenes
påvirkning på det vassdragsnære området gjennom flommer og naturlige
årstidsvariasjoner, er av stor betydning for opprettholdelsen av dyre- og
plantelivet.
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Foto: Asnes kommune
Nyflomstein ved Jara skole som ligger innenfor planomradet.
Også et prosjekt i FLOWS, WP 2b. Ferdigjuni 2005.

3.3 Innbyggernes oppfatning av aleve med flom

Gjennom FLOWS delprosjekt 2A, rapport 1-5, er det gjennomført undersøkelser for a
studere hvordan flomfare oppfattes blant innbyggerne i de 5 landene som deltar av

FLOWS-prosjektet: Storbritannia, Nederland, Tyskland, Sverige og Norge. Formålet med

disse er afa et bedre grunnlag for aforbedre kommunikasjonen mellom ekspert og

beslutningstakerer på den en siden og befolkningen på den andre. Nærmere omtale av

disse studiene finnes i FLOWS rapport WP2  -- prosjekt 2A. Det er gjort ulike typer

studier. Kvantitative studier omfatter spørreundersøkelse/ telefonintervju av totalt 4000

personer som bor i flomutsatt område samt spørreundersøkelse til eksperter ( ca 150). Det

er også gjort kvalitative studier i form av fokusgrupper, Interaktive Læregrupper samt

ekspertpanel.

Både spørreundersøkelsen og fokusgruppene avdekket at innbyggerne har begrenset

kjennskap til flomtemaet og demonstrerer begrenset interesse i a involvere seg i
håndteringen av flom. Innbyggernes svar indikerer en holdning: "dette kan ikke hende

meg", som er kjent også i forhold til andre farer. Under halvparten av respondentene var

klar over at de bor flomutsatt; noe høyere andel i Norge (60%). Dette kan forklares med

at flom som oversvømmer hus er en sjelden hendelse, og de færreste har selv opplevd at

huset deres blir utsatt for flom. Også andre undersøkelser indikerer at folk, når det er

lenge siden siste skadeflom, kan få en falsk følelse av at sikringstiltak gir dem fullstendig

beskyttelse mot flomskader.

Generelt sett har innbyggerne ikke selv gjort tiltak for aforberede seg på flom eller

begrense skadene av denne. En overveldende majoritet svarte "nei" på spørsmål om de
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var villig til ainvestere i flomsikringstiltak. Knapt noen var innstilt på å flytte ut av
området på grunn av flomfaren. Folk anser investering i sikringstiltak som et ansvar for
offentlige myndigheter. Et visst paradoks er det bare omkring halvparten av innbyggerne
gir uttrykk for stor eller ganske stor tillit til myndighetenes håndtering av flomfaren.

Det er gjort en sammenlikning av resultatene fra spørreundersøkelsen blant befolkning i
flomutsatte områder og eksperter som jobber innenfor relevante deler av forvaltningen
lokalt, regionalt og sentralt (beredskap, arealplanlegging m.v.). Det er på noen områder en
interessant sprik mellom svarene fra eksperter i forhold til innbyggerne. Et særlig
interessant punkt er at innbyggerne i liten grad erkjenner individuelt ansvar for a
forebygge flomskader, mens ekspertene anser at innbyggerne har en betydelig del av
ansvaret. Det blir viktig i framtiden ajobbe for å redusere dette gapet i oppfatning

mellom befolkning og eksperter.

Ekspertpanel, særlig det internasjonale, munnet ut i en sterk anbefaling om aktiv
medvirkning fra innbyggerne i beslutningsprosesser omkring flomhåndtering og
sikringstiltak. Det ble også understreket betydningen av å øke bevisstheten om flomfaren
og stimulere til at folk ser tar et ansvar for sikkerheten. Ekspertene støtter også opp under
en helhetlig tilnærming i flomforvaltningen feks i form av vassdragsvise planer og
styrking av de juridiske og finansielle virkemidler.

Fokusgruppene i Norge ble gjennomført i Åsnes og Notodden. Formålet med
fokusgruppe-undersøkelsen er å få tilbakemelding fra beboere i flomutsatte områder om
følelser, frykt, opplevelser, oppfatninger og holdninger knyttet til det abo i flomutsatt
område. Gruppene bestod av 9 tilfeldig utvalgte personer bosatt i flomutsatt område.
Diskusjonene ble støttet av en profesjonell tilrettelegger, men det var ikke eksperter på
temaet flom til stede. Fokusgrupper gir et godt innblikk i hvordan mennesker tenker og
føler, men hvor utbredte de forskjellige oppfatningene er måler metoden ikke. Ytterligere
informasjon om disse studiene kan hentes fra TNS Gallup (2004 ).

Hovedfunnene gjengis fra undersøkelsen, inkludert noen spesielle funn fra Åsnes:

• Flom og flomfare er beheftet med sterke negative assosiasjoner.

• Det er tidligere erfaring som gjør at de veldig godt vet at de bor i utsatt område.
De trenger ingen ekstern informasjon om dette. Flere av de som nylig har flyttet
til området har likevel blitt noe overrasket over hvor utsatt huset deres ligger.
Forhåndsinformasjonen om dette har vært dårlig.

• Vurderingen om risikoen for selv å bli rammet går helt ned på detaljnivå. Man vet
hvor høyt vannet gikk ved forrige storflom og tar høyde for at ytterligere noen
titalls cm økning i framtidige flommer vil være fullt mulig.

• Man mener faren for ny storflom har økt gjennom globale klimaendringer og
tekniske inngrep i vassdragene.

• Tanken på flom gir sterke emosjonelle reaksjoner. Den forringer livskvaliteten.

• Noe av det første som assosieres med flom er opplevelsen av skitten, lukten,
ekstraarbeid med flytting av ting, evakuering og rengjøring etterpå.
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• Bekymring for materielle tap er til stede. Mye knyttet opp mot prosessen med
forsikringsselskapet, frykten for a miste uerstattelige ting, frykten for at hele
næringsgrunnlaget renner bort - bokstavelig talt - og lignende.

• I Åsnes er man også bekymret for kvaliteten på beredskapsplanene for
krisehåndtering og hjelpearbeid. Man opplevde organiseringen av dette i 1995
som dårlig.

• Det er også en liten frykt for liv og helse. Primært i forbindelse med hjelpe- og
redningsarbeid. Basert på erfaring fra 1995 der de opplevde svært risikofylt
arbeid på flomverkene.

• Flytting til tryggere område vurderes reelt av noen. Men foreløpig er de
emosjonelle, økonomiske og praktiske grunner til a bo sterkere en frykten for
flom.

• I Åsnes er det tillit til at flomverkene vil ta unna "normale" flommer, men man
frykter at fundamentet til dikene er svekket etter 1995 og at vannet kan trenge
gjennom på undersiden. Man mener også at det er for dårlig sikring av side-
elvene Flisa og Auståa.

• Privat forebyggende tiltak er primært avtale med forsikringsselskapet at kjeller
etc. ikke skal brukes. Man innrømmer at man selv kunne hatt en bedre privat
beredskapsplan for hvordan man praktisk skal takle en ny storflom (hva skal
reddes først? Hvor dra? osv.)

• I Åsnes er forventningene til myndighetene knyttet mot bedre beredskapsplaner
enn man hadde i 1995, nar det gjelder organisering av hjelpe- og redningsarbeid.
Man vil også ha trygghet for klarere ansvarsplassering ved beslutninger om a
bryte verkene.

• Flomvarsler via Tekst TV og lokalpresse brukes og synes a fungere godt. Tekst
TV, lokalaviser og distriktsradio er egnede medier for langsiktig og mer
tidsubestemt informasjon. Under en krise anbefales at man i tillegg bruker
lokalradio.

• Gruppen på Notodden kjente ikke til flomsonekartene, mens de var kjent for
mange i gruppen i Åsnes.

• Det er begge steder en vilje til a delta aktivt som samarbeidspartner for
myndighetene i flomberedskap og under kriser. På Notodden er denne
problemstilling mer abstrakt enn i Åsnes. De vet ikke helt hva de kan gjøre. I
Åsnes hadde alle som da bodde i kommunen deltatt aktivt under hjelpearbeidet i -
95 og synes forberedt på å måtte trå til igjen om en ny flom skulle komme.

3.4 Utførte sikringstiltak og behandling i forbindelse med bygging (lovverk)

I Åsnes kommune er det i følge NVEs arkivopplysninger 65 flom- og
erosjonssikringsanlegg som kommunen har påtatt seg tilsynsansvar for.
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Sikringstiltak som NVE har ytt bistand til, har tradisjonelt blitt gjennomført etter
en teknisk plan utarbeidet av NVE og en avtale mellom NVE og kommunen om
finansiering, tilsyn og vedlikehold etc. ("skjemavedtak", senere "
kommunevedtak"). Med unntak av noe varierende krav/praksis mht.
distriktsandel, er nok de største endringene i avtaleformularets innhold de som har
skjedd de senere årene, særlig mht. ansvaret for vedlikehold av anleggene som
Stortinget etter 1995-flommen vedtok skulle tillegges NVE. NVE er imidlertid
aldri eier eller tiltakshaver for slike sikringsanlegg.

Kommunens plikt til å føre tilsyn med sikringsanleggene har vært uforandret
gjennom ulike utgaver av "skjemavedtak"/"kommunevedtak", og i 2004 foretok
NVE (Region Øst) en revitalisering av tilsynsordningen ved at alle utførte anlegg
ble digitalisert på kart og det ble sendt ut en "tilsynspakke" til hver enkelt
kommune. Tilsynsplikten er ikke regulert i lov eller forskrift (slik det er for større
dammer og andre vassdragsanlegg, jfr. sikkerhetsforskriftene hjemlet i
vannressursloven), men kun en følge av avtalen som er gjort gjennom
"skjemavedtaket"/"kommunevedtaket". Gjennom rutinene for høring av NVEs
sikringsplaner (rutinene er nedfelt i NVEs Kvalitetssystem) blir det foretatt
vurderinger av tiltakets behandlingsform etter plan- og bygningsloven, samt om
tiltaket krever særskilt tillatelse etter vannressursloven, lakse- og
innlandsfiskeloven eller forurensningsloven, på samme måte som om
sikringstiltaket planlegges privat eller av andre etater enn NVE.

I noen tilfeller krever planlagte sikringstiltak at det innhentes dispensasjon fra
gjeldende arealplankrav for planområdet. I andre tilfeller, særlig i forbindelse med
planlegging av tiltak i tettbygde områder, kreves det utarbeidet egen
reguleringsplan for sikringsarbeidene. I slike tilfeller krever NVE vanligvis at
tiltakshaver (som regel kommunen) besørger og bekoster reguleringsplanen.
Reguleringsplan er ofte påkrevet for å få avsatt nødvendig areal til etablering av
nye flomsikringsanlegg. Det har etter hvert også blitt mer og mer tydelig at det i
forbindelse med nødvendig masseuttak fra vassdraget for å holde et
sikringsanleggs funksjon intakt, er nyttig/viktig aha bestemmelser for slike
områder vedtatt i en reguleringsplan. Slike masseuttak blir som regel ansett som
en del av driftsansvaret for anlegget, og tilligger derfor ofte anleggseieren dvs.
grunneieren. Ved stor massetilførsel under større flommer etc., har imidlertid
NVE tradisjonelt bidratt til slike arbeider. Så lenge man ikke har bestemmelser
om masseuttak fra vassdraget hjemlet i reguleringsplan eller gjennom
konsesjoner, må hvert uttak i prinsippet vurderes i forhold til gjeldende
arealplanbestemmelser samt om det kreves tillatelse etter lakse- og
innlandsfiskelov, vanneressurslov etc. Dette er en svært "tungvint" prosess for å få
gjennomført et driftsmessig masseuttak mtp. å opprettholde sikringsanleggets
funksjon, og fører ofte til at slike uttak ikke blir gjennomført før man har hatt en
stor flom og dertil (unødvendige) skader på anlegget. Problemstillingen blir ekstra
tydelig for sikringsanlegg hvor det etter den tekniske planen er etablert konkrete
masseavlagringsbassenger, som skal/må tømmes med visse mellomrom, men hvor
det altså ikke finnes hjemmel for slike uttak.
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For sikringsanlegg som NVE yter bistand til, og som krever søknad om
byggetillatelse og ansvarsrett etter plan- og bygningslovens
byggesaksbestemmelser, påtar NVE seg vanligvis rollene som ansvarlig søker,
ansvarlig prosjekterende, ansvarlig kontrollerende for prosjektering og utførelse
samt ansvarlig utførende dersom NVE Anlegg velges som entreprenør på
anlegget. NVE har sentral godkjenning på de fleste områder som er relevante for
slike anlegg. Gjennom "kommunevedtaket" påtar kommunen seg rollen som
tiltakshaver eller å besørge at denne rollen blir tillagt grunneier( e) eller andre som
har nytte av tiltaket. For anlegg som krever konsesjon etter vannressurslovens
bestemmelser, bortfaller plan- og bygningslovens byggesaksbestemmelser. I slike
tilfeller vil NVE vanligvis kreve at grunneier(e) eller andre søker konsesjon (og
blir konsesjonshaver), noe som kan utløse den problemstilling at NVE som
konsesjonsmyndighet må påse at tekniske krav til konstruksjon og utførelse blir
tilfredsstillende ivaretatt. Den samme problemstillingen oppstår for øvrig for
andre vassdragstiltak som krever konsesjon etter vannressursloven, så som bruer,
veger, dammer, småkraftverk etc.

Foto: Asnes kommune
Baines verke. En uke etter flommen 1995. Innen planområdet er det 16 km
flomverk.

3.5 Landbruksområder med og uten flomsikring

Den første bosettingen og dermed også jordbruket fikk vi langs elvene på
elveslettene. Dvs. at hoveddelen av jordbruket i distriktet i historisk tid måtte leve
med Glommas vannstandsvariasjoner og forflyttinger i forbindelse med erosjon.
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Mens vi har hatt jordbruk på elveslettene våre har vi også hatt storflommer som
delvis har vært noen meter høyere enn 1995 - flommen. Under slike forhold
oversvømmes alle de egentlige elveslettene og en får erosjon og fare for at elva
lett tar nytt løp med tap av jord og eiendommer.

Bygningskonstruksjonene i gamle dager av laftet tømmer og plank uten isolasjon
var bedre tilpasset å få vann inn i seg med visse mellomrom. Eng og grasareal
tålte også bedre flom på etablert plantedekke og uten at en fikk så mye
overflateerosjon av matjorda med rennende vann.

Etter at landet hevet seg på slutten av siste istid og mojordslettene ikke lenger var
bunnen i en sjø eller fjordarm, har vi hatt erosjon med rennende vann i den
sentrale delen av dalbunnen. Vannet gravde seg lett nedover i disse sand- og
siltmassene til det omsider kom ned på morene / stein eller fjell med visse
mellomrom i dalen. En fikk etter hvert en naturlig basis for hvor dypt elvene
kunne komme og et naturlig fall mellom disse. Det som da gjensto var sidegraving
og meandrering og det er mer sjelden at det eroderes inn i kanten på
mojordslettene.

En kan se rester etter flere gamle elveleier på disse lave elveslettene og det kunne
vært interessant og fått en studie av hvor Glomma og Flisa gikk til forskjellige
tidspunkt og hvordan de hang sammen.

Jorda på mojordslettene var næringsfattig og manglet bla. mikronæring. Disse ble
derfor seint oppdyrket. På elveslettene fikk en tilført kopper/ mikronæring fra
Nord - sterdalen samt slam, dvs. at her var det mye bedre grunnlag for jordbruk
før kunstgjødsla kom.

Den stadige gravingen og forflytting av elveleiet samt flom over hus og jord var
selvsagt en stor ulempe og en har etter hvert forsøkt å hindre og begrense
hyppigheten ved steinsetting i yttersvinger mot graving samt bygging av dammer
mot flom - flomverker.
Glomma har til og med helt radikalt skiftet løp mens gardene har ligget her, den
siste gangen i tidsrommet 1552-1597, anslagsvis omkring 1570, da den tok
nåværende løp og sluttet a ga i Strandsjøen, gjennom Kvesetenga og i Dauvatnet.
Vi har nå fått en stor del av den dyrkede flomutsatte jorda beskyttet av verker ved
relativt store flommer og steinsetting av elvas yttersvinger med stor
strømhastighet er også gjennomført. Flom og erosjonsskadene for jordbruket har
derfor etter hvert blitt sterkt redusert i normale år.
Erosjonsskader langs steinsettingene får vi nå en sjelden gang ved at elva endrer
dyp og strømretning, slik at steinfyllinga faller ned og vi får erosjonskrater
innover dyrket jord med tap av areal og dårligere arrondering.

Utenfor flomverkene  får vi i varierende grad erosjonsskader av strømmende
vann over dyrket jord under flom som fører bort matjord og det legger seg
uproduktiv sand oppå den andre steder. Vi får også enkelte steder slam som legger
seg på som et produktivt matjordtilskudd.
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I disse områdene er det alltid en vurdering for gardbrukerne om de skal vente til
etter at en tror flommen er over før en sår og setter, eller om en skal ta sjansen på
at det kan bli oversvømmelse enkelt år, slik at de disse årene må så og gjødsle om
igjen.

I gjennomsnitt vil det bli lavere avling i disse områdene fordi en enten venter med
såing og setting, dvs. får en kortere vekstsesong samt fordi avlinga drukner
enkelte år etter at en har sådd. Driftsutgiftene blir også større pga.
tilleggsgjødsling, ny såing samt ekstra arbeid og maskinbruk. Ikke alle flommer
kommer heller om våren og seine sommerflommer hostflommer fører til tap av
avling uten at det er mulig a sa opp igjen. For eksempel var den høyeste
flomtoppen under Storofsen 23. juli 1789, som er en gammel grundig beskreven
storflom. Denne var i Solør nær 1,5 m. høyere enn 1995-flommen og ble da
beskrevet som den største flommen en hadde hatt i dalføret på nær 250 år.
Våre nåværende driftsformer i jordbruket med nesten bare åpen åkerdrift
forsterker disse problemene i forhold til den gang grasarealene dominerte.

Innenfor flomverkene  er jorda i normale flomår beskyttet og en kan utføre
våronna til normal tid. Imidlertid er det lagvis lett gjennomtrengelige sandlag i
undergrunnen etter gamle elveleier mv. under verkene og duken er ikke ført
vesentlig dypere enn verkefoten. Derfor får en vanngjennomslag under verkene
som gir en del vanndammer inne på dyrket jord med tilhørende avlingstap/
drukning, særlig de årene som flommen står høyt, lenge og seint utenfor verkene.
Videre vil vi enkelte år få grunnbrudd under verken samt en høyere flom enn
verken er dimensjonert for, slik at det renner over og vi får et verkebrudd. De
opprinnelige verkene våre ble bygd for å tåle 1916 -- flom, og det ble da i planene
fra 1936 til 1995 ansett usannsynlig at vi i hvert fall skulle få noen høyere flom.
Etter reparasjonene er Lauta- og Floberghagenverkene bygd noe høyere og gir en
noe bedre beskyttelse mot 1995 - flom.
Når en verke først brister får vi en voldsom strømhastighet gjennom bruddstedet
som gir et dypt krater like innenfor, store uproduktive sandlag over matjorda
omkring krateret og matjorda vil legge seg som slam i lavpartier ofte i evjer og
daler utenom dyrket jord. Mens erosjon av matjord utenfor verkene i stor grad
føres videre nedover dalføret beholdes denne i stor grad innenfor verken ved slike
brudd, men den er urimelig kostbar å samle opp.
I og med at det kan forsvinne opptil 50.000 til I 00.000 m3 i krateret ved slike
brudd blir reparasjonskostnadene svært store både til igjenfylling av krater og
oppsamling av sand mv. Dette kommer i tillegg til avlingstap tilsvarende det som
er beskrevet utenfor flomverkene, men med et større areal.
Utenfor flomverkene ligger det 1621 dekar dyrket jord som oversvømmes av 10-
års flommene, 1 785 dekar som rammes av 20-års flommene, 1926 dekar som
rammes av 50-års flommene og 4659 dekar som rammes av 100-års flommene.
Innenfor flomverkene i Åsnes ligger det anslagsvis 15.000 dekar dyrket jord som
oversvømmes når det renner over verkene.

3.6 Eksisterende bebyggelse (alle kategorier) med og uten flomsikring (jfr.
GIS)
Det er variert bebyggelse innen planområdet, fra bygg i tettstedstrukturer til bygg
i det åpne jordbrukslandskapet.
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3.6.1 Tettstedene
Tettstedene preges av en åpen småhusbebyggelse i randsonen til boligblokker og
forretnings-/servicebygg i den indre sone. Fra 1950-tallet har den største
byggeaktiviteten vært konsentrert til kommunesenteret Flisa. De ulike
bygningstypene domineres av villabebyggelse i en og to etasjer, samt forretnings-
/servicebygg i 2 og 3 etasjer med leiligheter i 2. og 3. etasje. Villaområdene
preges av hus oppført i tre med noe innslag av bygg oppført i murverk.
Næringsbygg har mer blandet materialbruk, fra tre, betong til stål.
Kommunesenteret Flisa er ikke utsatt for flom, men tettstedene Hof og Jara ligger
i flomutsatte områder sikret med flomverk dimensjonert for 100-års flom.

3.6.2 Jordbrukslandskapet
I jordbrukslandskapet er både våningshus og driftsbygninger oppført med
trekonstruksjoner i en og to etasjer. Bygningsmassen preges av varierende alder
og kvalitet med innslag av verneverdige og fredede bygg. 1tillegg ligger det
skole, barnehage, aldershjem og ulike næringsbygg spredt innen området. Den
offentlige bygningsmassen, næringsbygg og ca 85 % av bygg knyttet til
landbruket er sikret med flomverk dimensjonert for 100-års flom.

3.7 Byggekonstruksjoner  i  flomutsatte områder og skadevirkninger på disse

I etterkant av storflommen i l 995 satte NVE i gang HYDRA-programmet hvor
bla skadeomfanget av flommen på bygninger ble analysert. [ Åsnes kommune
dannet 232 skaderapporter på bygninger grunnlaget for analysen. Den viktigste
analysen i programmet var ase på skadeomfanget i forhold til vannstand og
bygningstype.

Analysen viser at skader på bygninger øker med økende vannstand. Den viser
også at gjennomsnittsskader på nyere bygg er høyere enn eldre. Det er endret
materialbruk som er hovedårsaken til dette. Boliger med innredet kjeller har
generelt større skader enn de med uinnredet kjeller som igjen har større skader enn
boliger uten kjeller. Generelt for bolighus i flomutsatte områder i Åsnes kommune
synes skadene anrme seg totalskade der vannet har stått ca. en meter over første
etasjes gulvnivå.
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Tabell som viser skader aboli er i Åsnes ved storflommen i 1995:

Skade på boliger i Åsnes
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Vanstand over golv I. easje (cm)

Forklaring: Vertikal akse viser skadebeløp pr. bolig i NOK, horisontal akse viser
flomvannstand iforhold til golv I.etasje.

Innen de flomutsatte områdene i planen domineres bebyggelsen av boliger,
driftsbygninger, garasjer og uthus.
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Foto: Asnes kommune
Flomutsatte eldre bygg.

3.8 Viktige ledd i kommunikasjonssystemet

3.8.1 Veger
Innen planområdet er det mye privat og offentlig veg. Store deler av vegsystemet
er sikret med flomverk til 100- ars nivå. Ved vannføring større enn dette vil mye
av vegnettet bli oversvømt og spesielt den viktige riksvegforbindelsen langs
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vestsiden av Glomma samt riks- og fylkesvegnettet fra Flisa og Arneberg bru.
Stamve 20 Ian s østsiden av Glomma er ikke flomutsatt i Åsnes kommune.

Foto:Asnes kommune
Ny Flisa bru over Glomma. Oppført 2003 i trekonstruksjon. Total lengde 212 m.

3.8.2 Jernbane
I dag transporteres bare gods på jernbanen som ligger innen planområdet.
Persontrafikken ble nedlagt på l 980-tallet. Jernbanesporet krysser Flisa elv ca l
km fra utløpet mot Glomma. Flom i Glomma fører til oppstuving i Flisa elv og
ved vannføring større enn l 00-års flom er jernbanenettet flomutsatt.

3.9 Vann og avløp

Innen planområdet er det både kommunal og privat vannforsyning. For det
kommunale vannverket er produksjonsbrønnene lokalisert slik at de ligger utenfor
flomutsatte områder. Produksjonsbrønnen for det private vannverket som forsyner
tettstedet Hof er sikret med flomverk til 100-års nivå. Det kommunale
kloakkrenseanlegget RA l ligger bygningsmessig på flomsikkert område, men
hovedpumpestasjon PA l som forsyner anlegget og RA 2 i Hof er sikret bak l 00-
års flomverk. Ny kloakkpumpestasjon ved Kvisler i Hof er plassert slik at all
elektronikk ligger over nivået for 500-års flom. Det digitale ledningskartverket for
vann og avløpssystemene viser at mye av ledningsnettet ligger innen flomutsatte
områder.
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3.10 Forurensning/miljøvern ( oljetanker, kjemikalier med mer)

Under storflommen i 1995 viste det seg at mange oljetanker fløt opp pga. oppdrift.
Dette kunne ha vært unngått, dersom tankene hadde vært forankret med for
eksempel betongfundament. Kommunen bør utarbeide egen forskrift for Åsnes
med hjemmel i Forurensningsloven, der hensikten er aforebygge forurensning
både til jord, luft og vann som en følge av

Foto. Fotonor

..·.-

Bildet viser oljesølfra
oljetanker som ikke
var tilstrekkelig

forankret mot oppdrift
i en flomsituasjon.

..
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3.11 Konsekvenser av arealbruk i forhold til kommunens flomberedskapsplan

Kommunens beredskapsplan mot flom berører arealbruk innen tre viktige områder:
l. Beredskapsveger
2. Område for uttak av sand i en krisesituasjon
3. Areal bak åpningssted på flomverk

3.11.1 Beredskapsveger
Formålet med beredskapsvegene er at de skal være prioriterte kjøreveger for ulike
transportbehov i en krisesituasjon. Under normale forhold nyttes disse vegene til privat bruk
og som kommunale veger.

3.11.2 Sanduttak
I en krisesituasjon vil det være behov for tilgang på sand til å fylle opp sekker. Massetak for
sand må ligge sentralt med kort transport. I samarbeid med grunneiere i området er det pekt ut
aktuelle steder som er i drift eller kan åpnes ved behov.

På kommuneplannivå har man ikke hjemmel for a gi direkte bestemmelser som styrer
arealbruken til massetak i beredskapsøyemed. Dette må i tilfelle ha form av veiledende
retningslinjer, og/eller vises som et tema (av ren informativ art) på plankartet. Man må altså
gå veien om reguleringsplan for å oppnå ønsket beredskap. Man har da to muligheter:

1. Båndlegge det aktuelle omradet - hvoretter reguleringsplan må utarbeides innen 4 år,
med mindre forlengelse gis (båndleggingsformål angis, men det kan ikke gis
bestemmelser til denne arealkategorien)

2. Vise det som et område for råstoffutvinning og gi bestemmelse om at uttak kun kan
skje i hht reguleringsplan/ ikke kan finne sted før området inngår i reguleringsplan. ( §
20-4, 2.ledd bokstav a)

Når så reguleringsplan utarbeides, vil det trolig være aktuelt a vise arealet som et kombinert
formal - dvs en kombinasjon av bruk før og under beredskap (nåværende bruk må selvsagt
være forenlig med beredskapsbruk).

I dette tilfellet finnes det flere alternative sandforekomster i området, og kommunen ser derfor
ikke behov for båndlegging eller regulering med tanke på sikring av massetak i
beredskapsøyemed. Noen aktuelle steder for massetak er vist på temakart 3, i rapportens
kapittel 6.

3.11.3 Areal bak åpningspunkt på flomverk
I en flomsituasjon kan det være aktuelt å åpne flomverk når det ikke lenger er til a unnga at
fyllingen blir overtoppet på tilfeldige punkter. I en slik situasjon bør åpning av verket utføres
på et sted der de totale skadene blir minst, dvs. normalt der fyllingen er høyest og så langt
nedstrøms på flomverket som mulig. En åpning vil føre til betydelige erosjonsskader. Skadene
er størst i perioden frem til det oppstår et magasin innenfor som vil dempe hastigheten på
vannstrømmen.

I kommunens flomberedskapsplan er disse forholdene grundigere omtalt og det er særlig
viktig å være klar over at dette vil berøre hva slags arealbruk som skal tillates på innersiden av
flomverket ved åpningspunktene for a redusere skadeomfanget ved en kontrollert åpning.
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Dette er forhold som må avklares i reguleringsplan, og vises som båndlagt areal i
kommunedelplanen.

4 Verktøy for beslutningsstøtte i arealplanleggingen

4.1 Planprosess og medvirkning
Plan- og bygningsloven legger føringer med hensyn til planarbeidets organisering, samarbeid,
deltakelse og behandling. Kommunen skal søke samarbeid med berørte organer og andre som
har interesser i arbeidet, slik at interessene til enkeltpersoner, organisasjoner, kommunale
organer og statlige fagmyndigheter blir ivaretatt. Det er kommunen som skal drive den
lovbestemte planprosessen og vedta planen. I dette arbeidet har kommunen selv ansvar for å
velge egnede metoder innenfor de milepæler og forutsetninger som loven beskriver.

Rammer, utfordringer og aktuelle spørsmål bør gjøres kjent så tidlig som mulig i prosessen,
slik at innhenting av synspunkter og fakta kan skje samtidig med innsamling av data og
arealopplysninger, før planutkastet tar form. Det skal også søkes medvirkning fra
organisasjoner og enkeltpersoner. Aktuelle virkemidler er bruk av media, utstillinger, møter,
arbeidsgrupper, konferanser og høringer m.v.

4.1.1 Nasjonale retningslinjer
Kommunen må i sin planlegging følge retningslinjer og mål som statlige organer og
fylkeskommunen bringer inn i prosessen. Det er opp til disse organer asikre at viktige
nasjonale og regionale hensyn til en hver tid kommer med i planvurderingene og blir ivaretatt.
Mål og rammer for den nasjonale arealpolitikken blir blant annet formidlet i
stortingsmeldinger, rikspolitiske retningslinjer og rundskriv. Disse mål og rammer skal
legges til grunn for kommunenes, fylkeskommunenes og de statlige fagmyndighetenes
planlegging og forvaltning. Fylkesplanenes retningslinjer skal videre legges til grunn for det
kommunale planarbeidet. Avvik fra retningslinjene kan gi grunnlag for innsigelser fra
fylkeskommunen, nabokommunene eller statlige fagmyndigheter.

4.1.2 Virkning som lov
Kommuneplanens arealdel består normalt av både kart og bestemmelser. Arealplankartet og
bestemmelsene utgjør til sammen den juridisk bindende delen av kommuneplanens arealdel.

Kommuneplanens arealdel har rettsvirkning i den forstand at den enkelte grunneier ikke kan
ta i bruk og bebygge eller dele sin eiendom på annen måte enn den som er fastsatt i planen.
Denne virkningen gjelder også kommunens behandling av søknader om tillatelser til tiltak
etter plan- og bygningsloven. Tiltak som strider mot kommuneplanens arealdel eller
kommunedelplan er derved i utgangspunktet forbudt ved lov.

4.1.3 Kommunens anbefalinger og retningslinjer
Med planen kan det også følge retningslinjer og/eller forklaring på hvordan kart og
bestemmelser skal forstås og praktiseres. Dette kan være retningslinjer til kommunens egne
organ om hvordan planen skal følges opp og gjennomføres. Det kan også være retningslinjer
for hvordan områder bør benyttes, og hvordan aktuelle tiltak bør utføres i bestemte
situasjoner. Retningslinjene er ikke juridisk bindende.
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4.2 Arealbrukskategorier i planen.
Plan- og bygningsloven angir uttømmende hvilke arealbrukskategorier som kan nyttes i
kommuneplanens arealdel, og som gir rettsvirkninger.

I henhold til plan- og bygningslovens (PBL) $ 20-4, skal planen i nødvendig utstrekning angi:
1. Byggeområder.
2. Landbruks- natur- og friluftsområder.
3. Områder for råstoffutvinning.
4. Andre områder som er båndlagt eller skal båndlegges for nærmere angitte formål i

medhold av PBL eller andre lover og områder for Forsvaret.
5. Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag, herunder ferdsel-, fiske-,

akvakultur, natur- og friluftsområder hver for seg eller i kombinasjon med en eller
flere av de nevnte brukskategoriene.

6. Viktige ledd i kommunikasjonssystemet.

4.2.l Planbestemmelser.
Aktuelle planbestemmelser kan grovt inndeles i fire kategorier:
I Krav om detaljplan

(reguleringsplan eller bebyggelsesplan).
II Krav og kriterier i byggeområder og landbruks-, natur- og friluftsområder

(LNF) med spredt utbygging.
III Rekkefølge.
IV Byggeforbud.

4.3 Registreringer og innsamling av data
Kommunen har foretatt omfattende grunnlagsregistreringer til planarbeidet. Ved utforming
av planbestemmelser med henblikk på flom, bør det også utføres og tas i bruk mer omfattende
grunnlagsregistreringer enn det som er vanlig i ordinært kommuneplanarbeid.

Aktuelle supplerende registreringer er:
• Flomsonekart
• SEFRAK (registreringer av eldre bygninger av mulig kulturhistorisk interesse)
• Avløpsanlegg og oljetanker (nett og enkeltanlegg)
• Vannforsyning (brønner og ledningsnett)
• Forurensningskilder i industri og landbruk
• Grunnvannsmålinger
• Jordbruksdrenasje og pumpeanlegg
• ROS-analyse (risiko- og sårbarhetsanalyse)
• Verker og tilførselsveger
• Radon
• Løsmasser
• Dybdekart
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4.3.1 Kartgrunnlag og dataregistre
Kart- og geodatagrunnlaget for Norge forvaltes i fellesskap mellom stat og kommune. Dette
arbeidet skjer innenfor vedtatte standarder. Kommunen har det formelle ansvaret for a
etablere og vedlikeholde nødvendig kartgrunnlag for oppgaver etter plan og bygningsloven.
Delingsloven pålegger kommunen å melde i fra til et sentralt register ved etablering eller
endring av data knyttet til grunneiendommer, adresser eller bygninger (GAB). Informasjonen
blir systematisert og tilført tilleggsdata fra tinglysing/grunnbok, folkeregister, enhetsregister
og postregister. Data fra GAB kobles direkte sammen med GIS-systemene. Delingsloven
pålegger også kommunene ha et eiendomskartverk. Etablering og drift av digitalt
eiendomskart foregår i samarbeid mellom Statens kartverk og kommunene.
Grunnkartdatabasene tilsvarer de tidligere tekniske- og økonomiske kartene.
Norge Digitalt legger opp til at det skal bli en samlet nasjonal organisering av digitale
kartdata. Når det gjelder de aller fleste tema skal data vedlikeholdes av kommunen. Det er
etablert et landsomfattende koordineringsopplegg for innsamling og tilrettelegging av
forskjellige temakart. Datasettene finnes hos ulike dataprodusenter og er gjort tilgjengelig for
brukerne.
Mange av datasettene blir etablert hos landsdekkende institusjoner og/eller gjennom egne
prosjekter. En del datasett etableres i kommunene etter egne behov, og i henhold til en
nasjonal standard (SOSI).
l tillegg til de ovemevnte datasettene, har kommunen også flere egenproduserte kart og
registre. De fleste av disse er digitale, som vann- og avløpskart, private septikanlegg og
plankart. Andre relevante kart som kommunen har, men som ikke er overført til digital form
er bl.a. løsmassekart, oversikt over gjødsellagre og oljetanker. Flomsonekart er utarbeidet av
NVE.
Ved bruk av GIS- verktøyet kan kommunen avmerke en eiendom i kartet og få opp tilhørende
informasjon fra GAB registeret. GIS-analyser kan bl.a. brukes til afinne ut hvilke
eiendommer og bygninger som blir berørt ved ulike flomhøyder.

e

·.
?

Man kan en videre få ut lister med
aktuelle hjemmelshavere, og det blir
enkelt å få tak i lister med for
eksempel eiere av bolighus som vil bli
berørt ved en 200 års flom. Det er

også mulig å få oversikt over samtlige som bor på de aktuelle adressene og disse personenes
alder.
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Navn: HAUGE REIDAR
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RETTIGHET Rights

,,

Ved å peke i det digitale kartet, kan eiendomsopplysninger tas ut for aktuelle eiendommer.

0

9

Ved å kombinere flyfoto med flomsonekartet og GAB-registeret, får man et godt bilde av
hvilke områder og hva slags bygg som vil bli oversvømt ved ulike vannstandsnivå.
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4.4 Risikovurderinger

Før man kan fastslå om et område er «fareområde», og hvordan man eventuelt skal innrette
seg i forhold til a unnga skader, må det foretas en vurdering av risikoen. Risiko er uttrykk for
sannsynlighet og konsekvens av en hendelse, f.eks. en flom. En risikovurdering vil normalt gi
svar på følgende spørsmål:
• Hva kan gå galt?
• Hva er sannsynligheten for at det går galt?
• Hva blir konsekvensene hvis det går galt

Når det gjelder risikovurderinger i forbindelse med flomfare, er Norges Vassdrags- og
Energidirektorat (NVE) fagmyndighet. Regionkontorene til NVE får arealplanene til uttalelse
før endelig planvedtak fattes, og fokuserer primært på flom og eventuelle tiltak på flomutsatt
areal. NVE har kompetanse når det gjelder vurdering av flom- og erosjonsrisiko.
Regionkontorene har også hydrologisk kompetanse og i tillegg viktig kunnskap om lokale
forhold som kommunene kan nyttiggjøre seg i sin arealplanlegging.

I den grad det foreligger oversikt over den aktuelle fare i form av kart, f.eks. flomsonekart,
forutsettes det at disse legges til grunn i den videre arealplanlegging. NVE har utarbeidet
retningslinjer som definerer differensierte sikkerhetskrav ved flomsikring og utbygging.
Kravene differensieres i forhold til ulike typer arealbruk/bebyggelse.

Potensielle fareområder bør synliggjøres så tidlig som mulig i planprosessen og helst tas med
på oversiktsplannivå. Pb! § 68 kommer inn dersom det ikke i tilstrekkelig grad er tatt hensyn
til faren i planarbeidet eller det ikke foreligger plan.

Arealbruken må fremgå av kommuneplankartet. Dersom et område vurderes som flomfarlig
med henblikk på bl.a. NVE's retningslinjer, flomsone- og dybdekart, må dette området vises
særskilt på kommunedelplanen. Områder som i kommunedelplanen er avsatt som
fareområder for eksisterende og eventuell ny bebyggelse må reguleres, for a oppna juridisk
bindende bestemmelser for byggesaksbehandling etter PBL. I reguleringsplan og
bebyggelsesplan kan fareområder vises med særskilt skravur og farge kombinert med
planbestemmelser for styring av nye bygg- og anleggstiltak. Arealer i kommuneplanen som er
båndlagt med tanke på senere regulering til f.eks. fareområde, vises med rød skravur på
formålsfargen med tegnforklaring om at dette er båndlagt som fareområde. Fareutsatte
områder kan også markeres på plankartet som en veiledende opplysning uten rettsvirkning.
Det kan f.eks. være onskelig a markere flomfarlige områder i et LNF-område.

4.5 Båndlagte områder,§ 20-4 nr. 4
I kommuneplanens arealdel bør områder som er særlig utsatt for fare i form av flom i
nødvendig utstrekning båndlegges med henblikk på senere regulering til fareområde. Ved
bruk av arealbrukskategori områder som «skal båndlegges» gjelder unntak fra hovedregelen
om at rettsvirkningen av arealplanen er ubegrenset i tid. Båndleggingen er tidsbegrenset til 4
år med mulighet til a soke om ytterligere 2 ars forlengelse for fa gjennomført
reguleringsarbeidet.

Innen planområdet er det flere kilometer med flomverk som er bygget med hjemmel i
vassdragsloven (vannressursloven). Svakheten med dette er at verkekonstruksjonene og
tilliggende areal ikke blir godt nok sikret med hensyn til uønsket bygge- og anleggsaktivitet.
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Det eneste verktøy kommunen har for a styre ønsket arealbruk inntil- og på verkene er
gjennom reguleringsplan. Følende tema må belyses gjennom regulering:

• byggeavstand til flomverk
• tillatt arealbruk på flomverk
• arealbruk bak åpningspunkter

4.6 Landbruks-, natur- og friluftsområde (LNF-område),  §  20-4 nr 2
Områder som i mindre grad er utsatt for fare, og som det ikke er aktuelt bndlegge med
tanke på regulering til fareområde, kan f.eks. i kommuneplanens arealdel disponeres som
landbruks-, natur- og friluftsområde, (LNF-område). Virkningen av at et område legges ut
som LNF-område i arealplanen, vil være at bygge- og anleggstiltak samt fradeling til formål i
strid med planen, f.eks. tiltak som nevnt i pbl $ 93, ikke er tillatt. Tiltak i tilknytning til
tradisjonell landbruksvirksomhet vil i utgangspunktet være i samsvar med arealbruken og kan
ikke nektes med hjemmel i planen. Men også landbrukstiltak omfattes av vurderingen etter
pbl $ 68. l forbindelse med melding om oppføring av landbruksbygg ($ 81) vil kommunen
kunne stille krav om plassering og fundamentering/sikring, og om nødvendig kunne nekte
tiltaket oppført. NVE's retningslinjer for nye byggetiltak gjelder også for disse områdene. En
eventuell spredt utbygging i LNF-områder vil kunne styres ved a gi bestemmelser som angir
omfang og lokalisering av bebyggelsen, jf pbl § 20-4 annet ledd bokstav c. Dette vil i mange
tilfelle være tilstrekkelig til holde farlige områder unna utbygging.

4.7 Områder for særskilt bruk eller vern av sjø og vassdrag, $ 20-4 nr. 5
Områder langs elvebredder der det er fare for flom og utrasing, kan i arealdelen av
kommuneplanen legges ut etter pbl $ 20-4  nr.  5 - «Omrader for særskilt bruk eller vern av sjø
og vassdrag». Supplert med bestemmelser etter pbl § 20-4 annet ledd bokstav f vil vegetasjon
etc. kunne bevares med tanke pa a hindre erosjon og utrasing.

Det knytter seg ofte spesielle interesser til 100-metersbeltet langs sjø og vassdrag. Hvis det er
behov for ytterligere styring av arealbruken langs vassdrag i LNF-områder, kan det med
hjemmel i pbl § 20-4 annet ledd bokstav f, gis bestemmelser som fastsetter at det skal være
forbudt å sette i verk bestemt angitte bygge- og anleggstiltak. Denne bestemmelsen gjelder
bare bestemt angitte tiltak i navngitte vassdrag der det er behov for ytterligere styring.

4.8 Supplerende kartopplysninger av veiledende art
Uansett hvilken arealbrukskategori et område er lagt ut til i planen, kan det i arealdelen
markeres hvilke områder som er utsatt for farer i form av flom, skred, ras, vind osv. En slik
markering kan enten skje i form av egne tema- eller illustrasjonskart, eller ved beskrivelse i
planen. Det kan f.eks. markeres i eget tekstfelt til høyre for plankartet: «Supplerende
kartopplysninger av veiledende karakter/-Tegnforklaring av veiledende karakter». En slik
markering vil ikke ha rettsvirkning, men vil være veiledende retningslinje i forhold til
eventuell regulering eller der det søkes om dispensasjon fra planen med henblikk på bolig- og
hyttebygging m. v.

Aktuelle problemstillinger i planarbeidet er:
l. Arealbruk i områder som er beskyttet med flomvern.
2. Arealbruk i flomutsatte områder og lavtliggende områder uten flomvern.
3. Flomfare og eksisterende bygg.
4. Flomfare og nybygg.
5. Eventuell fastsettelse av grunnmurshøyder.
6. Retningslinjer ved vurdering av byggegrunn og forurensning.
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7. Byggesaksregler i flomutsatte områder.

5 Drøfting og hovedkonklusjon

Gjennom grunnlagsregistreringene er situasjonen i planområdet nå avklart og beskrevet.
Eksisterende infrastruktur, flomutsatte områder, flomsikring og andre aktuelle tema er vist på
temakart.

Det er ikke foretatt en fullstendig analyse av flomfare for de mindre sidevassdragene til
Glomma. Usikre vassdragsavsnitt langs Åuståa og Sætreåa innen planområdet vil bli vist med
særskilt skravur i kartet som retningslinjene er knyttet til.
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Foto: Åsnes kommune. Auståa med Haugsmølla.

Disse flomutsatte arealene må vurderes nærmere i tråd med NVE's retningslinjer, jfr.
prinsippskisse
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, etsomnrngstare

Normatvarntand + x mete!

Prinsippskisse  -  identifikasjon av areal med potensiell flomfare.

Som nevnt angir plan- og bygningsloven hvilke arealbrukskategorier som kan nyttes i
kommunedelplanen. Hvilken arealbruk og hvilke samfunnsfunksjoner som er nødvendige
eller ønskelige i planområdet, vil være gjenstand for politisk behandling og en avveining
mellom lokale ønsker og andre hensyn. Slike hensyn vil være bl.a. NVE's forslag til revidert
retningslinje for planlegging og utbygging i fareområder langs vassdrag.

Sikkerhetsklasse Arealbruk, bygg,
anlegg

Største nominelle
årlige sannsynlighet
ved oversvømmelse,
erosjon og isgang

Naust, aras' er
Boliger, fritidsboliger,
industri, kontor, viktig
infrastruktur m.v.
Sykehus,
beredskapsinstitusjoner,
kritisk infrastruktur

Tabellen viser utkast til nye sikkerhetsnivåfra NVE.

Fl
F2

F3

1/20

1/200

<1/1000

5.1 Trygg byggegrunn.

Plan- og bygningsloven fastsetter at det er kommunens ansvar a pase at det ikke bygges på
utrygg grunn. Det kan her presiseres at kommunen heller ikke kan fraskrive seg ansvar for
naturskade ved tinglyst erklæring ( om at tiltakshaveren bebygger grunnen på eget ansvar).

I lovens § 68 Byggegrunn, miljøforhold heter det:
"Grunn kan bare bebygges dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot fare eller vesentlig
ulempe som følge av natur- eller miljøforhold."
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Ovenstående paragraf har særlig relevans til fare knyttet til vassdrag -og som i dette tilfellet
spesielt flom.

I dette arbeidet må kommunen bl.a. ta hensyn til Norges vassdrags- og energidirektorats
retningslinjer for arealbruk og sikring i flomutsatte områder. I NVEs retningslinjer av 1999 er
det bl.a. påpekt følgende:

"Et område som fra før er sikret med flomverk, vil bli rammet av oversvømmelse som følge
av overtopping og brudd i flomverket når flommen overstiger dimensjonerende flom. Dette
vil være oversvømmelser med et svært hurtig forløp med store vannmengder. Slike hendelser
vil føre til at et område nær verket blir å betrakte etter sikkerhetsklasse S1- S3. En må
imidlertid ha for øye at dersom en flomsituasjon fører til slike hendelser, vil evakuering ofte
være iverksatt. Det er viktig astyre arealbruken, slik at en unngår å legge bebyggelse nær
gamle elveløp og flomløp og i lavpunkter i terrenget. På den måten vil det bebygde området
bak flomverk kun bli utsatt for stillestående bakvann i stedet for rennende vann. Det vil si at
området kan plasseres i en "M-klasse"(med fare for materielle skader) i stedet for en "S-
klasse" (med fare for menneskeliv) rent arealbruksmessig'

Flommen på Østlandet 1995 viste at mange av bruddene i flomverkene artet seg som
hydrauliske grunnbrudd i lavpunkter eller gamle elveløp. Dette vil si at vanntrykk bygger seg
opp innunder og i enkelte tilfeller langt innenfor flomverket. Det siste skyldes gjerne lagdelte
masser, der fingraderte masser ligger over grovere masser.

Ovenstående beskrivelse kan anses som dekkende i forhold til situasjonen i deler av
planområdet. Etter storflommen i l 995 ble det registrert setningsskader på flere bygg. De
største setningene ble registrert i løpet av en måned etter at flommen gikk tilbake, og var en
følge av at det ble dannet erosjonskanaler under eller i nærheten av bygg da vannstanden
sank. Det ble i enkelte tilfelle registrert erosjonskanaler med opptil l meters mektighet. I de
flomutsatte områdene består grunnen av sand og siltig sand.

Det ble også registrert noen tilfeller av grunnbrudd på innsiden av verkekonstruksjonen.
Grunnbrudd oppstår når de siltige sandmassene blir vannfylte og gir etter for trykket fra
vannmassene utenfor verket. Grunnbrudd skjer plutselig, med voldsom kraft, og kan medføre
totale ødeleggelser på bygg og eiendom. Fradeling av nye tomter, tilbygg til eksisterende
bebyggelse og ny bebyggelse like inntil flomverket er derfor meget betenkelig med de
grunnforholdene som er i planområdet. Det kan i utgangspunktet konkluderes med at slike
tiltak må forhindres for aredusere framtidige flomskader. Spørsmålet er da; hvilke
virkemidler som kan benyttes i planen for astyre byggesaksbehandlingen.

Vi har tidligere nevnt at plan- og bygningsloven er uttømmende i oppramsingen av
arealbrukskategorier som kan brukes i kommuneplanens arealdel. I dette tilfellet kan vi
fastslå at en sone i nærområdet til flomverkene ikke kan utlegges som byggeområde.

Arealkategorien LNF (landbruks-, natur- og friluftsområder) synes heller ikke som egnet,
fordi loven i slike områder ikke gir hjemmel til å avslå byggesøknader som er ledd i
stedbunden næring. Bolighus på landbrukseiendommer kan i slike områder teoretisk bli
oppført like inntil flomverket.

Den gjenstående muligheten, for ahindre at utrygg grunn bebygges, er da båndlegging til
senere regulering som fareområde. Kommunen må da utarbeide reguleringsplan for det
båndlagte området innen 4 år har gått.

Det er her grunn til å påpeke at den eksisterende flomsikringen i planområdet i hovedsak ble
etablert før plan- og bygningsloven trådte i kraft. Nyanlegg av framtidige flomverker bør
imidlertid utløse krav om regulering, der nødvendige fareområder samtidig blir vurdert.
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5.2 Båndlagte områder i tilknytning til flomvern.

Utstrekningen og omfanget av arealer som båndlegges til fareområder i forbindelse med
flomverk, vil være avhengig av flere faktorer.

I  planomradet er de nye verkene dimensjonert for a motsta et flomnivå med 200 års
gjentaksintervall. Før eller siden må en likevel forvente at arealene innenfor flomverkene blir
oversvomt. I tillegg til områder like inntil verkene, er det særlig områder med fare for brudd
og plutselig, voldsom vanngjennomstrømming, samt lavtliggende områder, som bør
båndlegges for regulering.

Ved en storflom vil verkene bli overtoppet, og det kan oppstå situasjoner hvor det vil være
fare for verkebrudd. Det kan da bli aktuelt å foreta en kontrollert åpning av flomverket på et
punkt, der et brudd på forhånd er vurdert å medføre minst skade og fare. Slike punkter bør
påvises allerede i forbindelse med utarbeidelse av kommunedelplanen. Åpningspunktene bør
fortrinnsvis lokaliseres lengst mulig nedstrøms langs verkeanleggene, og i forbindelse med
lavpunkter i terrenget. (Stor høydeforskjell fra flomverkets fot til krone.) Arealene innenfor
disse åpningspunktene vil da bli særlig utsatt for fare, og bør derfor båndlegges med et utvidet
areal, i likhet med gamle elveleier i tilknytning til verket.

Erfaring har vist at vannstanden stagnerte ved verkebrudd langs Glomma i Åsnes ved storflom
(i følge målinger), i tidsrommet arealene innenfor det brutte verket ble fylt opp med vann. l
en slik kritisk periode vil det som regel også pågå arbeid med påbygging av andre verker.
Marginene mellom hell og katastrofe vil i slike hektiske situasjoner ofte være små. Det har
vist seg at det tidsrommet med stagnering av vannstanden som et brudd medfører, kan være
utslagsgivende for arbeidet med lykkes og redde andre områder. Diagrammet under bygger
på faktiske målinger som viser dette. Vi anser at disse målingene bekrefter at kontrollert
åpning av flomverk i ubebygde områder kan berge bebygde områder i en marginalsituasjon.

Høyde VANNSTANDSMALINGER VED NERGRENDA
moh. UNDER FLOM 02.  -  03 06. 1995

1565

156 4

Verkebrudd
Kvesetenga

55 mer

Verkebrudd Lauta
og Flobergshagen

7  5 mer
156 3

156 2
Tid (kl.)

12 16 24 12
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l planområdet er det en flomverke mot nedre del av Flisa elv (Flobergshagen), og 4 store
flomverker mot Glomma (Kvesetevja, Kvesetenga, Lauta og Baines). Kvesetevja- og
Kvesetenga-verkene verner om rene jordbruksarealer uten bosetting.

Hensyn til økonomi, liv og helse tilsier at verkene først bør åpnes mot ubebygde områder, før
bebygde arealer oversvømmes. Med andre ord bør det i planen tas inn retningslinjer om
rekkefølge, der det framgår at verkene langs jordbruksområdene øst for Glomma skal åpnes,
når det er overhengende fare for at verkene langs vestsiden av elva vil briste. Likeledes bør
det gis retningslinjer om at verkene langs jordbruksområdene på østsiden av elva ikke bør
påbygges slik at disse utgjør et større press mot verkene langs vestsiden av elva.

5.3 Bebyggelsen i LNF-områdene bak flomverk.

Innenfor planområdet ligger den eldste bosettingen og bebyggelsen i hovedsak på høydedrag i
elvesletta. Dette er gamle gardsbruk, og sannsynligvis er det århundrer med flomerfaring som
har medført dette mønsteret. Om en ser bort fra flomsikringen, så ligger de fleste av disse
byggene over 50-års flomnivå, og mange over nivå for en l 00-års flom.

Flomverkene beskytter mot flom med gjentaksintervall på 200 år, og tidligere ble områdene
bak disse verkene ansett som tilstrekkelig sikret, i henhold til NVEs retningslinjer nr. 1/l 999,
"arealbruk og sikring i flomutsatte områder". Forslag til revisjon av NVEs retningslinjer har
nå plassert denne type bygg i sikkerhetsklasse F 2. Bygg i klasse F 2 skal, i henhold til
retningslinjene, sikres mot flom med gjentaksintervall på minst 200 år. Deler av de tidligere
LNF-områdene er nå i kommunedelplanen foreslått avsatt til fareområder/restriksjonsområder
med tanke på senere regulering. J.fr. NVEs retningslinje kap. 4.1 "Flomfare". Fareområdenes
avgrensning er vurdert med henblikk på dybdekart. Områder med beregnet vanndybde større
enn 1,5 meter målt i forhold til en 200-års flom avsettes til restriksjonsområde for senere
regulering. Områder med mindre vanndybde en 1,5 meter avsettes til LNF-område med
retningslinjer som ikke er juridisk bindende. I kommuneplanen kan styring av ny og utvidelse
av eksisterende bebyggelse kun vises som retningslinjer knyttet til planen, da det ikke er
anledning i gjeldende lovverk a knytte bestemmelser til LNF-områder.

5.4 Bebyggelse i LNF-områder uten flomverk.
Etter forrige storflom  ( 1995) ble det foretatt en vurdering av byggegrunn i områder uten
flomvern. For at bebyggelsen i disse områdene skal gis samme sikkerhet som områder
innenfor flomverker vedtok kommunestyret, med hjemmel i plan- og bygningslovens $ 68, et
nedre nivå for oppføring av isolerte bygg. Nivået ble satt til samme kotehøyde som toppen av
verkene. Under dette nivået er det ikke tillatt med kjellere eller isolerte konstruksjoner.
(Kommunestyresak 033/ l 996.) Dette gjelder omradene Flobergshagen, Flissundet og
Nergrenda/ Hasleenga.

5.5 Byggeområder

Som nevnt i kapittel 2, ligger senteret i den tidligere Hof kommune innenfor planområdet.
(Hof ble slått sammen med Åsnes kommune på 1960-tallet.) Følgelig ligger det, i tillegg til
boligeiendommene, også flere bygninger med tradisjonelle "sentrumsfunksjoner" i området.
(For eksempel skole, barnehage, aldershjem, kirke, bank, forsamlingshus, forretninger m.m.)
Det har hittil vært politisk enighet om-, og lokalt engasjement for å opprettholde disse
funksjonene, samt å sikre nye arealer for ytterligere bebyggelse.
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Det tidligere kommunesenteret inneholder også bygg i sikkerhetsklasse F 3, som omfatter
noen typer arealbruk/bygg for særskilt sårbare samfunnsfunksjoner som i prinsippet ikke bør
plasseres utsatt for fare:

areal/ bygg for særlig sårbare grupper av befolkningen (sykehjem og lignende)

funksjoner som samfunnet er svært sårbar mot utfall av (strøm, telefon)

For slike samfunnsfunksjoner tas utgangspunkt i sikkerhet mot minst en 1000-årshendelse.
Det vil være stor usikkerhet ved beregningen av influensområdet av slike hendelser. Det
understrekes derfor at det bør tilstrebes a legge slike funksjoner med en god margin utenfor
faresonen til en beregnet 1000-arshendelse. Flomvernet oppfyller ikke dette kravet.
Konsekvensen av en såkalt "200-års flom" vil her være av stor økonomisk betydning, men en
må også forvente at området vil bli evakuert før en slik situasjon oppstår. Planen må likevel
sikre mot ny eller vesentlig utvidelse av denne typen bygninger i det flomutsatte området.

Det er som tidligere nevnt ønskelig å opprettholde og styrke tettstedet i den tidligere Hof
kommune. Det etablerte byggeområdet ligger inntil, og delvis rundt, et platå som er hevet
over den flomutsatte sletta. Dette platået, som kalles Lundhaugen, er i dag ubebygd og nyttes
til jordbruk. Området ligger høyt hevet over l 000-års flomnivå, men vil bli omringet av vann
ved en flom som overstiger l 00-års nivå. Lundhaugen foreslås som en utvidelse av tettstedet,
og legges ut som byggeområde.

Kommunedelplanen fastsetter framtidig arealbruk. Planen vil ikke  få  virkning for
eksisterende bebyggelse med mindre det søkes om tiltak som krever tillatelse etter PBL. Alle
søknader og meldinger om tiltak må imidlertid i hvert tilfelle vurderes opp mot
kommunedelplanen, og om tiltaket eventuelt er i strid med bestemmelser og retningslinjer.
For nybygg og hovedombygging av eksisterende bygningsmasse vil kommunedelplanen
derimot  få  full virkning.

Bygge- og anleggstiltak som er undergitt byggesaksbehandling framkommer av Plan- og
bygningslovens § 93.

"Tiltak som krever søknad og tillatelse

Folgende tiltak, pa eller i grunnen, i vassdrag eller i sjoomrader, ma ikke utfores uten at
søknad, og eventuelt søknad om dispensasjon, på forhånd er sendt kommunen, og den deretter
har gitt tillatelse:

a) Oppforing, tilbygging, pabygging, underbygging eller plassering av bygning,
konstruksjon eller anlegg.

b) Fasadeendring, vesentlig endring eller vesentlig reparasjon av tiltak som nevnt under a.

c) Bruksendring eller vesentlig utvidelse eller vesentlig endring av tidligere drift av tiltak
som nevnt under a.

d) Riving av tiltak som nevnt under a.

e) Oppforing, endring eller reparasjon av bygningstekniske installasjoner .

f) Oppdeling eller sammenfoyning av bruksenheter i boliger samt annen ombygging som
medforer fravikelse av bolig.

g) Oppføring av innhegning mot veg, skilt eller reklameinnretninger o.l.
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h) Deling av eiendom eller opprettelse av enhet som kan festes bort i mer enn I0 ar.Slik
tillatelse er ikke nodvendig for deling som skjer som ledd ijordskifte i samsvar med
rettslig bindende plan.

i) Vesentlig terrenginngrep.

j) Anlegg av veg eller parkeringsplass.

Tillatelse etter forste ledd er ikke nodvendig for tiltak som utfores i medhold av 981, 85,
86a eller 86b. Iforskrift kan departementet unnta tiltak fra bestemmelsene i kap. XVI.
Tiltakshaver er ansvarlig for at tiltak som er unntatt likevel utfores i samsvar med de krav
som ellers følger av bestemmelser gitt i eller i medhold av denne loven.  "

5.6 Konklusjoner og anbefalinger

Kommunen har hovedansvaret for at grunn bare kan bebygges dersom det er tilstrekkelig
sikkerhet mot fare eller vesentlig ulempe som følge av flom. Eventuelle fareområder faller
imidlertid ikke inn under de arealbrukskategorier som kan nyttes i kommune(del)planen.
Slike områder må båndlegges for senere regulering til fareområde. Nærområder til
flomverker, gamle elveløp, lavpunkter nær verkene og områder bak aktuelle åpningspunkter
må kunne vurderes som fareområder som må båndlegges.

I omrader som er beskyttet av verker har kommunen støttet seg forslag til de reviderte
retningslinjene fra NVE, der det er krav om beskyttelse mot flom med gjentaksintervall på
minst 200 år. Kommunen har imidlertid ikke anledning til a utforme planbestemmelser med
krav om minste kotehøyde for bygg/kjellere i lavtliggende LNF-omrader (som ikke er
bandlagt), men anser at dette må tas inn som en anbefaling i form av retningslinjer til
kommunedelplanen. Søknader om tiltak må vurderes som enkeltsaker etter PBL § 68.

I omrader uten flomvern er det (med hjemmel i PBL $ 68) vedtatt krav til laveste kotehøyde
for kjellere, eller isolerte konstruksjoner. Det tillates ikke bygging lavere enn nivå for 200-ars
flom.

Det må anses som en vesentlig mangel ved lovverket at det ikke er anledning til å gi
kommuneplanbestemmelser for bygg i LNF-områder der spredt bebyggelse ikke er tillatt.
Planområdet domineres av arealkategorien LNF, og det vil være ressurskrevende a regulere de
båndlagte områdene. Det ville vært en forenkling dersom man kunne knytte
planbestemmelser til flomutsatte areal innenfor kommuneplanens LNF-omrader. Dette
gjelder også beredskapsmessige forhold, så som for eksempel retningslinjer for behandling av
flomverk. J.fr. kapittel 6.2.
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6 Kommunedelplanen -- Plan- og bygningslovens § 20-4.

Kommunedelplanen (KOP) er utarbeidet for et område rundt Glommavassdraget avgrenset på kart.

KOP består av plankart og bestemmelser, som er den juridisk bindende del, og retningslinjer samt

retningsgivende temakart. (Kartene er gjengitt nedenfor i målestokk ca. 1 :50 000.)

Kart 1, 2 og 3 er temakart som viser arealer med oversvømte områder, ved flommer med beregnet

gjentaksintcrvall pa 20, 200 og 500 år. (flomsonekart).

Kart 4 er ct temakart som viser soner med beregnet vanndybde ved en 200-ars flom.

Kart 5 er ct temakart som viser aktuelle beredskapsveger og masseuttak ved en flomsituasjon.

De tematiske kartene er benyttet som grunnlag for utarbeidelse av det endelige og juridisk bindende

plankartet. Plankartet utarbeides i henhold til nasjonale standarder beskrevet i

Miljøverndepartementets veileder T-1382 (www.miljo.no). Av praktiske årsaker er plankartet ikke

gjengitt i standard versjon i denne rapporten, men splittes her opp i kartene 4 og 5.

Kart 6 viser områder for arealkategorier som er tilknyttetjuridisk bindende planbestemmelser. J.fr.

PBL $ 20-4. Kartet henviser til planbestemmelsene i rapportens kapittel 6.1.

Kart 7 viser områder som er tilknyttet spesielle retningslinjer, og kan ses i sammenheng med

rapportens kapittel 6.2.
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Kart 1 - Kart 20 års flom med lavtliggende områder beskyttet av flomverk
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Kart 2 - Flomsonekart 200 år
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Kart 4 - Vanndyp ved 200 års flom
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Kart 5 - Beredskapsveger og massetak
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Kart 6 - Kommunedelplan - områder med tilhørende planbestemmelser, se kap 6.1

n Fl!Sa

la.
·I

gen verke

I
I
I
I
I
I
I
I
I
i,_

I
I

.i
<

F

J··
I

---•--·I
L
I
I  ::
I

-·visler

lom

Da

e g bru
Austad sj

I,
t;<
f
I
I
I
I
I
Ia

I
I
I

-J
l
1
r-I .--
1  . .

I
I
I
I

gen Kilometers

sfr en.

Austaa

Gunnarsrfsiøen -Tegnforklaring

, vne

/-..,'ep'
I
I
\
\
\
\
\
\

..JL----------

- Hovedveg

SMWl!eg

A Navn

Restnsgonomrade-band egging

Pia-lens t>eg:ensnng

Bdlgorrrade- Naværende

Bolgomrade - Framtdig

Senteromrade - Navarende

lndustn - Naværende

l<lrettsanlegg • Naværenae

Par1</II.Jrveg • Navaerende

LNF--Orml<le • Naværende

LNF-omade m/spedt boigbyggng - Fr amt»dig

Side 45 av 54



6.1 Kommuneplanbestemmelser

6.1.1 Generelt

Med unntak av reguleringsplan for Gamle Flisa (Stadfestet av fylkesmannen
21.02.1983, arealbruken i reguleringsplanen er i strid med forslag til retningslinjer fra
NVE.), gjelder stadfestede/vedtatte reguleringsplaner foran kommuneplanens
arealdel. Kfr. Pbl. $ 20-4 annet ledd, bokstav h.

6.1.2 Byggeområder

1. I byggeomrader skal det foreligge vedtatt reguleringsplan før det kan iverksettes
arbeid og tiltak som krever byggetillatelse eller melding etter pbl. $$ 81, 84, 86a og
93, samt fradeling til slike formål. Kfr. Pb!. § 20-4 annet ledd, bokstav a.

2. For område BI, Hof, tillates iverksatt arbeid og tiltak som krever byggetillatelse eller
melding etter pbl. §§ 81, 84, 86a og 93, samt fradeling til slike formål.

Tillatt tomteutnyttelse er TU= 30%. Bebyggelsen tillates oppført som en etasjes bebyggelse
med maksimal gesimshøyde pa 4,0 meter. Der det terrengmessig ligger til rette for det, kan
underetasje tillates. Ny bebyggelse skal estetisk tilpasses eksisterende nabobebyggelse.

Kotehøyde for l. etasje golv for bygg i sikkerhetsklasse F2 skal ikke ligge lavere enn
20-rs flomniva. (J.fr. dybdekart.)

Større offentlige bygg og forretningsbygg av spesielt stor samfunnsmessig betydning,
skal ikke anlegges/oppføres under nivå for flom med 1000 ars gjentaksintervall. (J.fr.
flomsonekart.)

6.1.3 Landbruks-, natur- og friluftsområder.

a) I landbruks-, natur- og friluftsområde merket SB 1, kan det tillates spredt
boligbebyggelse uten tilknytning til landbruk.
Det kan tillates inntil 5 nye enheter i området.

Tillatt tomteutnyttelse er TU = 30%.
Bebyggelsen tillates oppført som en etasjes bebyggelse med maksimal
gesimshøyde pa 3,5 meter. Der det terrengmessig ligger til rette for det, kan
underetasje tillates.
Ny bebyggelse skal estetisk tilpasses eksisterende nabobebyggelse.
Det kan kreves utarbeidet bebyggelsesplan når det søkes samtidig om tre
bygninger eller flere, og med mindre innbyrdes avstand enn 100 meter. Kfr.
Pb! § 20-4 annet ledd, bokstav c.

b) I landbruks-, natur- og friluftsområde merket SB 2, kan det tillates spredt
boligbebyggelse uten tilknytning til landbruk. Kotehøyde for 1. etasje golv for
bygg i sikkerhetsklasse F2 skal ikke ligge lavere enn 20-års flomnivå. (J.fr.
dybdekart.)
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Det kan tillates inntil 5 nye enheter i området.

Tillatt tomteutnyttelse er TU = 30%.
Bebyggelsen tillates oppført som en etasjes bebyggelse med maksimal
gesimshøyde på 3,5 meter. Der det terrengmessig ligger til rette for det, kan
underetasje tillates.
Ny bebyggelse skal estetisk tilpasses eksisterende nabobebyggelse.
Det kan kreves utarbeidet bebyggelsesplan når det søkes samtidig om tre
bygninger eller flere, og med mindre innbyrdes avstand enn 100 meter. Kfr.
Pbl $ 20-4 annet ledd, bokstav c.

c) I landbruks-, natur- og friluftsområder med spesielle naturforvaltnings- og
kulturverninteresser er oppføring av ny eller vesentlig utvidelse av bestående
fritidsbebyggelse ikke tillatt. Kfr. Pbl $ 20-4 annet ledd, bokstav e.
l områder inntil 100 meter fra strandlinjen langs alle sjøer og tjern og,
hovedløpene i Glomma, Flisa, Hasla og Auståa, er bygge- og anleggstiltak som
nevnt i pbl. §§ 81, 84, 86a og 93 ikke tillatt. Avstanden skal måles i
horisontalplanet ved gjennomsnittlig flomvannstand. Kfr. Pb!. § 20-4 annet
ledd, bokstav f.

6.1.4 Båndleggingsområder.

a) Områder uten flomverk og merket med bokstav Fog med stigende nummerering,
båndlegges for regulering til flomutsatt fareområde, 200-års flom.

b) Omrader merket med bokstav FY og med stigende nummerering, båndlegges for
regulering til flomutsatt fareområde, bak flomverk for 200-års flom.
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Kart 7 - Kommunedelplan - områder med tilhørende retningslinjer, se kap. 6.2
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6.2 Retningslinjer

6.2.l Retningslinjer for behandling av flomverker.

l. Kvesetevja og Kvesetenga flomverker skal ikke påbygges mer enn at de stadig har
lavere høyde enn verkene mot Flobergshagen, Lauta og Baines.

2. Dersom det ved flom oppstår fare for brudd på verker mot bebygde områder så skal
verkene mot Kvesetevja og/eller Kvesetenga åpnes for å slippe inn flomvannet.
Åpningspunktene er vist i nummerert rekkefølge på plankartet, der punkt med nr. l
skal åpnes først.

6.2.2 Retningslinjer for oppføring av bygninger i flomutsatte områder.

l. Under nivå for flom med 200 års gjentaksintervall skal bygg i sikkerhetsklasse F2 ikke
oppføres med kjellere eller isolerte konstruksjoner i områder uten flomverk. (J.fr.
flomsonekart.)

2. Bak flomverk skal kotehøyde for l. etasje golv for bygg i sikkerhetsklasse F2 ikke
ligge lavere enn 20-ars flomniva.

3. Større offentlige bygg og forretningsbygg, samt infrastruktur av spesielt stor
samfunnsmessig betydning, skal ikke anlegges/oppføres under nivå for flom med l 000
års gjentaksintervall. (J.fr. flomsonekart.)

4. lnnenfor soner langs vassdrag med behov for flomutredning skal grunn bare bebygges
dersom det er tilstrekkelig sikkerhet mot flomfare ihht NVE's retningslinjer og plan-
og bygningslovens $ 68.

6.2.3 Retningslinjer for skogbrukets virksomhet langs vassdrag.

Økologi
S. 1.1 Ved all skogbehandling som ungskogpleie, tynning og sluttavvirkning spares

kantsonen mot vassdrag i en bredde på 10-20 meter. Kantsonens bredde må tilpasses
naturlig vegetasjon og terrengformasjoner.

S.1.2 Stormsvake trær, som for eksempel enkeltstående graner, tas ut fra kantsonen, mens
større furuer og lauvtrær settes igjen sammen med øvrig vegetasjon.

S.1.3 Spesielle viltbiotoper, fuktskoger, osper, tørre/hule trær og beitetrær skal spares ved
all skogbehandling.

S.1.4 Underskogen skal spares ved tynning. Mindre trær og busker skal spares på
fuktskogmarker. Unngå nygrøfting av myr.

S.1.5 Ved vegbygging/opprusting av veg som krysser fiskeførende bekk skal stikkrenner
legges som halvrør over urørt bekkeleie.
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Landskap
S.2.1 Kantsoner mot vann og større vassdrag (10-20 meter) og langs bekker, elver og stier

( ca. 5 meter) skal bevares.

S.2.2 Kantsoner mot skrapskogmark, myrer og innmark skal bevares. Unngå avvirkning på
mindre holmer og odder.

S.2.3 Hogstflater skal ikke legges ut skjematisk med rette geometriske kanter, men følge
naturlige variasjoner i terrenget.

S.2.4 Enkelttrær eller grupper av spesielle trær, som for eksempel osp, beitefuru eller tørre
trær, skal spares.

S.2.5 Grupper av underskog (forhåndsgjenvekst) skal spares ved sluttavvirkning.

S.2.6 Mindre trær og busker skal spares på fuktskogmark. Spar underskog ved
tynning.

S.2. 7 Bruk lauvtrær aktivt som utfyllingstre ved ungskogpleie og tynning.

S.2.8 Bruk av kjemiske plantevernmidler skal unngås nær vassdrag. På områder med svært
god bonitet, med spesielt mye oppslag av gras og urter, anbefales forbehandling
framfor bladsprøyting.

S.2.9 Skogsbilveger legges et stykke inn fra vann og myrkanter. Unngå lange
rettstrekninger, og store skjæringer og fyllinger.

S.2.10 Unngå stripemarkberedninger i terreng over 15% (markberedning har i seg selv en
positiv flerbruksvirkning da muligheten for en mer variert treslagssammensetning er
til stede).

S.2.11 Unngå unødige kjøreskader i terreng og bekker. Planlegg utkjøringsveger og
skogsdrifter slik at mark med god bæreevne benyttes i størst mulig grad. Rislegg
eventuelle svakere partier.

S.2.12 Tilpass terreng, arbeidsoperasjon og driftsteknisk utstyr.

S.2.13 Sett igjen kantsoner med innmark der dette er forenlig med jordbruksinteresser.

S.2.14 Unngå kjøreskader på innmark.

Friluftsliv/rekreasjon
S.3. l Atkomstveger og stier til badeplasser, båtplasser og fritidsbebyggelse bør ikke

blokkeres under arbeidsoperasjon (spesielt dersom denne foregår i sommerhalvåret).

S.3.2 Sett igjen mindre kantsoner mot stier og veger.

S.3.3 Unnga a markberede over stier og ferdselsveger i skogen.

S.3.4 Rydd stier og løyper for hogstavfall etter avsluttet arbeid.
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S.3.5 Unngå kjøreskader på atkomstveger/stier.

S.3.6 Nyanlegg eller omlegging av vegtrase for skogsbilveg bør ikke avskjære
allmennhetens atkomstmuligheter til badeplasser og fritidsbebyggelse.

Forurensningsvern
S.4. l Gjensetting av kantsoner mot vann og vassdrag ved skogbehandlingen, vil

redusere avrenning, erosjon og næringsutvasking fra behandlet felt.

S.4.2 Ved maskinell avvirkning bør hogstavfall spres utover hogstfeltet for å redusere
nitrogenavrenning til bekker og vann.

S.4.3 Flekkmarksberedinghauglegging bor gjennomføres i stedet for stripemarkbereding
der terrenget er brattere enn 15% for ahindre erosjon og avrenning av næringsstoffer.

S.4.4 Markbered parallelt med mindre bekker.

S.4.5 Sett igjen en ubehandlet sone på ca. 4 meter på hver side av bekker og elver når
markberedningen må skje på tvers av vassdraget.

S.4.6 Gjødsling med helikopter bør unngås nær vassdrag.

S.4. 7 Unngå direkte gjødsling i vann og vassdrag uansett metode.

S.4.8 Bruk av kjemiske plantevernmidler (glyfosat) skal ikke forekomme nærmere enn 50
meter fra vannkilde.

S.4.9 Unngå oljesøl i skogen. Det er forbudt atappe olje på bakken.

S.4.10 Oljeskift og annet vedlikehold utføres med minst 50 meters avstand til vassdrag. Alt
søppel, som oljekanner, fettpatroner, plast og lignende skal være fjernet når oppdraget
avsluttes.

6.2.4 Retningslinjer for jordbrukets virksomhet langs vassdrag.

Økologi
J.1.1 Skjøtseisplaner for vegetasjonsbeltet i strandsoner bør utarbeides for større,

sammenhengende områder. Fugle- og dyrelivet vil være tjent med stor bredde,
variasjon og tetthet. Det må imidlertid tas hensyn til faren for innestegning av kaldluft
og skadefrost i veksttida.

J. l .2 Sammenhengende vegetasjonsbelter mellom vassdraget og større skogområder
innenfor bør opprettholdes, eventuelt etableres der dette er mulig. Slike belter vil lette
viltets framkomstmuligheter.

J.1.3 Åpne kanaler og bekker som renner ut i Glomma eller sidevassdrag bør ikke lukkes.

J.1.4 l henhold til skjøtseisplaner kan det dyrkes bestemte vekster i vegetasjons- og
ferdseisbelter for afremme viltbestanden. Dyrking av kløver vil for eksempel virke
gunstig for rådyrbestanden.

Side 51 av 54



Landskap
J.2. l Det bør utarbeides skjøtseisplaner for større sammenhengende områder i strandsonen

for a tilrettelegge for en helhetlig vurdering av drift og avvirkning ut fra
landskapshensyn.

J.2.2 På enkelte strekninger er det aktuelt a pavirke treslagsammensetningen for a
bevare/utvikle blandingsskog og et variert landskapsbilde.

Friluftsliv/rekreasjon
J.3. l Det bør opparbeides flere avkjørsler med parkering i tilknytning til for eksempel

flomverk, som et samarbeid mellom grunneiere, kommunen og NVE.

J.3.2 Det bør utarbeides skjøtseisplaner for vegetasjonssonen mot vannstrengen for større,
sammenhengende områder hvor muligheter for uthogst/kvisting av spredte atkomster
ned til fiske- og badeplasser innarbeides. (En utpreget parkmessig behandling vil tjene
friluftslivets interesser, men kan lett komme i konflikt med vilt- og landskapshensyn.)

J.3.3 Det bør anlegges grasmark i ca. 2 meters bredde nederst på jordkanten mot el vas
yttersvinger for a lette atkomsten for allmennheten til attraktive områder. Dette vil
samtidig forebygge annen ferdsel på innmark.

Forurensningsvern
J.4. l Det bør utarbeides gjødselplaner slik at mengden handelsgjødsel bedre tilpasses

plantevekstenes behov og næringsverdien i husdyrgjødsla.

J.4.2 Delt gjødsling gjennom vekstsesongen vil i mange tilfeller virke gunstig mot
avrenmng.

J.4.3 Det bør utarbeides driftsplan for a sikre en mer effektiv utnyttelse av
husdyrgjødsla.

J.4.4 Vårpløyning kan være aktuelt på siltjord og lettere jordarter, spesielt i hellende
terreng, i vannveier og ut på terrassekanter for a hindre erosjon og avrenning om
vinteren.

J.4.5 Redusert jordbearbeiding (harving, direktesaing) vil virke på samme måte som
varploying.

J.4.6 Pløying på tvers av fallretningen vil gjøre at fårene holder vannet tilbake der terrenget
ikke er for bratt. Søkk i terrenget kan virke uheldig ved at vannet samles opp og
bryter gjennom plogfårene. Dette kan forårsake større erosjonsskader som kan
motvirkes ved ala søkket ligge upløyd eller grønt over vinteren, eventuelt ved a bygge
nedløpskummer til lukket drenering.

J.4.7 Vekselbruk med engvekster i åpent åkerdistrikt vil binde jorda og hindre erosjon. Et
høgere humusinnhold som følge av vekselbruk vil dessuten rense avrenning til
grunnvannet (nitrogen).

Side 52 av 54



J.4.8 Skjøtseisplaner for det naturlige vegetasjonsbeltet i strandsonen vil sikre vegetasjonen
for å fange opp potensiell avrenning. Dyrking nærmere elvebredden enn 5 meter bør
unngås.

J.4.9 Bedre steinsetting og lukking av nedløp til elvene og steinsetting i elveløpet bør
gjennomføres for ahindre erosjon på samme måte som flomverk.

J.4.10 Arbeidet med sanering av punktutslipp fra siloer og gjødselkjellere må fortsette og
forseres i distrikter med stort etterslep.
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